
 



 
1.Криле за бъдещия ученик (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 18.09.2010, София) 

 
 

Имаме много специална и много важна тема, и тя касае нашия духовен път и 
духовното ни израстване. Духовното ни развитие зависи от отдадеността ни към 
нашите учители. Във връзка с тази тема трябва да разгледаме два стиха от „Бхагавад 
Гита”. Единият е стихът на ученика, а другият – стихът на гуру. Кой искате да чуете 
пръв? Добре, нека започнем с ученика.  

Всъщност „Бхагавад Гита”  е божествената песен. Това е наставление на Бог 
Кришна към Неговия ученик Арджуна. Този разговор ни дава напътствия практически 
във всички аспекти и всички въпроси на духовния живот. И така, ученическият стих е в 
самото начало.  

“Карпаня-дошопахата-свабхавах приччхами твам дхарма-саммудха-четах яч 
чхреях сян нишчитам брухи тан ме шишяс те ‘хам шадхи мам твам прапаннам – Сега 
аз съм объркан относно дълга си и съм изгубил цялото си самообладание заради жалка 
слабост. В това състояние Те моля да ми кажеш със сигурност кое е най-добро за 
мен. Сега аз съм Твой ученик и душа отдадена на Теб. Моля Те, напътствай ме.”1 

Оттук можем да добием представа за правилното отношение на ученика. “Аз 
съм объркан.” Ако знаеш всичко, защо ще ходиш при някой да те учи? Макар да сме 
научили толкова много в живота, понеже животът е едно пожизнено училище, след 
известно време ще достигнем до един предел, който не можем да прекосим сами. И 
първото качество на ученика е, че той или тя осъзнава този предел. Затова се казва, че 
за да бъдем наистина свързани с някой учител, трябва да сме донякъде объркани. Обаче 
объркани в положителен смисъл, объркани по такъв начин, че да искаме да намерим 
решение. И когато осъзнаем ограниченото си положение в този живот, трябва да 
потърсим водач, който да ни помогне. 

И тук Арджуна, приятелят на Кришна, на Бог, казва: “Объркан съм относно 
дълга си. Какво да правя в този живот?” Добър въпрос, нали? Животът е дълъг, но 
отминава бързо. Затова трябва да използваме това кратко време. Колко си давате? 
Шестдесет, седемдесет години? В началото може да си мислите: шестдесет, седемдесет 
години са дълго време. И то е дълго, но накрая ще видите: “О, беше просто като 
мигване на окото. А аз имах дълъг списък с планове – всичките неосъществени.”  

И така, трябва да сме внимателни по отношение на времето и да използваме 
живота си за най-добрата цел.  Ако знаете какво да правите, не питайте. Ако имате 
някакви съмнения дали живеете живота си правилно, тогава питайте.  

“Изгубил съм силата си заради моята слабост. Кажи ми със сигурност какво е 
добро за мен?” Този въпрос означава, че ученикът, или бъдещият ученик, е отговорен 
човек. “Искам да използвам живота си за най-добрата цел. Затова кажи ми кое е най-
доброто – за мен, не за Теб, кое е най-добро за мен?” Това себично ли е? Не, не е 
себично, защото един истински гуру ще ви каже кое е добро за вас в най-висш смисъл. 
Най-доброто за нас, за всички нас, е да хармонизираме своите цели с божествените 
цели. Докато искаме да служим на собствените си частни интереси, ще срещаме 
разочарование. Започнем ли да служим на божествения общ интерес, животът ни ще 
намери удовлетворение. Ако живееш за себе си, не живееш за никого; ако живееш за 
Бога, живееш за всички. Това е глава първа в божествената наука.  
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И след това Арджуна казва: “Сега аз съм Твой ученик, душа отдадена на Теб. 
Моля Те, напътствай ме!” Всъщност това е шишя-абхиман или отношението на 
ученика. Едно определение за ученик е, че той се намира под дисциплина. А другото 
определение за ученик е, че той позволява да бъде научен. Това е готовността да учиш, 
готовността да добиваш някакво знание. Затова трябва да сме смирени, за да станем 
истински ученици. В някои храмове в Индия правят входната врата много ниска. Защо? 
За да се понаведеш мъничко. С вдигната глава и нос навирен в небесата е много трудно 
да се учи. Затова се казва: перспективен ученик е онзи, който има начина на мислене на 
ученик.  

Тук Арджуна заявява: „Аз съм Твой ученик.” Това е много важно – да заявиш. 
Думите наистина имат магическа сила. Когато кажеш нещо, това е също като обектът 
да е пред теб. Думите имат вълшебна мощ. И когато си заявил: „Аз съм Твой ученик,” 
това е като идеал, проявен пред самия теб.  

Но Арджуна дава и втора характеристика: “Отдадена на Теб душа”. Значи, аз не 
съм ученик по математика, да речем – можем да си мислим, че това също е ученик, 
обаче не е – истинският ученик е ученик в духовната наука. Защото математиката ще 
премине, също както всички останали материални занимания, постижения, науки или 
каквото и да е. Но духовната наука, духовните постижения и духовният живот остават с 
вас. Така че ние сме ученици ако се грижим да отглеждаме вечния живот, вечните 
ценности.  

И този процес на отдаване дарява криле на бъдещия ученик. Сега вие сте като 
необработен диамант. Или, по-скоро да кажем, въглен, пред-диамант. Но с малко 
топлина и малко налягане, от въглена става диамант, нали? На това му се казва 
трансформация! А отдаването е началото на тази трансформация. От черния въглен се 
появява прекрасен диамант. Но от това естествено състояние на диаманта, трябва да 
стигнем до състоянието на брилянт, шлифован диамант. За това е нужно да се приложи 
определен метод и този метод е процесът на посвещение, наречен дикша. Дикша е 
такава свещена институция, когато божественото знание и божествената връзка се 
предават на ученика. Това се сравнява с магически философски камък, при чийто 
божествен досег обикновеният елемент се превръща в злато. Усещате ли тази промяна 
по себе си? Това е много съкровен трансцендентален процес. А дори да не чувствате 
непосредствен ефект, той присъства. Садху, учителите ще ви предадат духовото 
познание.  

 
 
 

2.Три нива ученици (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 18.09.2010, София) 
 

 
“Сега съм объркан относно моя дълг и съм изгубил самообладание заради 

жалка слабост. В това състояние Те моля да ми кажеш със сигурност кое е добро за 
мен. Сега аз съм Твой ученик и душа, отдадена на Теб. Моля Те, напътствай ме.”2 

Тук Арджуна представя различните нива на нужда на ученика. Най-напред той 
казва: “Объркан съм относно дълга си, какво да сторя?” Това е едно ниво - 
практичното. Второто: “Кажи ми кое е най-добро за мен.” И третото: “Аз съм Твоя 
отдадена душа.”  
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Виждате ли разликите? На първото ниво можем да кажем, че стои начинаещият 
ученик. Той търси материални решения. “Объркан съм какъв е дългът ми, затова, моля 
Те, помогни ми.” Недейте да оставате на това ниво. Обикновено учителите са 
достатъчно търпеливи да дават насоки дори на това ниво, и колкото и да е странно, те 
помагат! Ако самички си подреждате живота, може да се получи, може и да не се 
получи. Но ако следвате напътствията, със сигурност ще се получи. Това е нещо 
толкова божествено и магично. Това е първото ниво ученик – дай ми това, дай ми 
онова. И учителите са много щастливи с такива ученици. “О, много добре! Ще им дам 
малко пари, малко работа, малко занимавки и те ще ме оставят на мира. Получават 
няколко петачета и са доволни.” Недейте да бъдете такива начинаещи, които се 
удовлетворяват с незначителни неща.  

Защото следващото ниво, споменато от Арджуна, е: “Кажи ми кое е най-добро за 
мен?” И така, първото ниво беше фокусирано върху самите нас, второто ниво е 
фокусирано върху вечното ни благо. И „Кажи ми със сигурност кое е най-доброто за 
мен?” Не предположения. Дай ми категоричен отговор. Това ниво е за учениците от 
междинната степен, които търсят нещо по-съществено и по-удовлетворяващо от 
непосредствените облаги. Това се среща по-рядко и учителите са дори още по-
щастливи с такива ученици, отколкото с предишните. Защото такъв учител ще каже: 
“О, на него не му стигат петачета, той иска нещо повече - хубаво!” Именно това е 
времето, в което можем да обсъждаме по-висшата дхарма, по-висшите цели на 
човешкия живот. Как да живеем в материалния свят по такъв начин, че да не изгубим 
вечното си благо. Защото понякога те си противоречат едно на друго – насъщните 
нужди и духовните цели.  

И така, с този втори клас ученици гуру ще обсъжда дхарма. С първите – 
материалните облаги; с вторите – облагите на дхарма. Ала третото ниво, споменато в 
стиха, е: “Аз съм Твой ученик и душа, отдадена на Теб.” Как мислите, един отдаден 
човек има ли някакъв личен интерес? Отдаване означава да се посветиш. Това е много 
висше очакване. Но на това ниво целта не са материалните облаги, целта не са облагите 
на дхарма, но целта е Твоето желание, както Ти искаш, господарю мой, това е важно за 
мен. И това е истинското ниво на отдаденост, това е истинският ученик. Който не търси 
своето собствено добруване, нито търси принципите на дхарма, но е готов да посвети 
всичките си енергии на учителя си и на Бога. А с какво разполагаме? Като човешки 
същества, како притежаваме?  

Манджари: Любов и живот. 
Тиртха Махарадж: Да, в крайна сметка имаме само две неща – нашия живот и 

нашата любов. Това са едничките две притежания, с които разполагаме. Именно тях 
трябва да поднесем на Бога. Звучи рисковано, нали? “Нима трябва да дам живота и 
любовта си на някого?! Не. По-добре да се съхраня. Та това е всичко, което имам! 
Всичко ли трябва да дам?! Не, аз искам да го запазя за себе си.” Рисковано е, рискувате 
всичко. А какво ще спечелите? Може би нищо. Това е като духовен хазарт. Даваш 
всичко, а не получаваш нищо в замяна. Звучи като лоша инвестиция. Обаче всъщност е 
тъкмо обратното. Без риск няма печалба. За да спечелим нещо, трябва да рискуваме 
нещо.  

Когато дойдете до нивото на Арджуна, той сякаш приближава океана: “Имам 
малък проблем, би ли ми помогнал?” - той все още е на брега. После казва: “Би ли ми 
казал нещо за дхарма, за значимите вечни принципи?” – това е когато той потапя 
краката си във водата. Ала накрая казва: “Тъй или инак, аз съм отдадена на Теб душа, 
аз съм Твой ученик” – и се хвърля с главата напред в тъмния океан. Но когато си във 
водата, разбираш: “Хей, та аз мога да плувам! Не е толкова зле. Преди ми изглеждаше, 



че рискувам всичко и не печеля нищо. Сега разбирам: няма риск и цялата печалба е 
моя!”  

И така, от състоянието на начинаещ ако достигнете до най-висшата степен 
практикуващ, това вече е промяна. Промяна от въглен в диамант. А от прост диамант в 
шлифован брилянт. Затова се нуждаем от тази могъща промяна в нас, която започва с 
посвещението. Накратко, толкова за стиха на ученика.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

 
3.Началото на вечния живот (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 18.09.2010, София) 

 
 
(продължава от предишния брой) 
 
Нека поговорим за стиха на учителя, стиха за гуру. Обаче можем да го разберем 

единствено във връзка с предходния стих:  
“О, покорителю на врагове, жертвата, извършена в знание, е по-добра от това 

просто да се жертват материални притежания. В крайна сметка, о сине на Притха, 
всички жертвени дела кулминират в трансцендентално познание. “3 

Виждате тук градацията. Жертвате някакви материални активи – например 
донасяте цветя за храма, или правите ягя и носите зърното. По-висшето ниво на 
подобна жертва е жертвоприношението на знание, божествено знание. И тогава идва 
нашият толкова важен стих:  

“Просто се опитай да научиш истината, обръщайки се към духовен учител. 
Запитвай го смирено и му отдавай служене. Себеосъзнатите души могат да ти 
предадат познание, защото са видели истината."4 

В началото разбрахме, че всички жертви кулминират в божествено познание, а 
след това този стих казва: тат – “това”, виддхи – “знай” – “това божествено познание 
трябва да узнаеш, трябва да изучиш. Как трябва да изучавам? Чрез пранипад, чрез 
парипрашнена и чрез сева – чрез смирение, чрез запитвания и чрез служене.  

И така, ученикът трябва да е много любознателен. Казва се, че трябва да сме 
като гъба – готови да попием цялата вода от пода. Но не бъдете като гъба за боклук – не 
попивайте всички лоши новини от материалния свят. Трябва да вникнем в това 
божествено познание – тат виддхи, трябва да изучавате това знание, което е 
кулминацията на всичките ви досегашни жертви.  

И тогава идва важната част: те гянам – на това познание ще те научат те, онези 
гяни, онези мъдри люде, които вече са видели истината. Какво означава това? Означава, 
че може да натрупате куп теоретично знание – чрез учене, чрез питане, чрез това или 
онова – но за да го превърнете в активен принцип, трябва да идете при садху, при такъв 
човек, който вече е прозрял истината. Защото чрез вълшебния си личен досег той ще 
може да активира цялото знание, което сте натрупали преди. Затова можем да видим, 
че в нашата парампара има учители, които са дори неграмотни. Как е възможно това? 
Висш авторитет, който не умее да чете и пише? Оттук можем да разберем, че не става 
въпрос за материална квалификация. Един истински садху притежава много специална 
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сила, той може да активира вашето знание. С процеса на посвещение той може да ви 
даде живот! Каквото сте имали преди – това е смърт, колкото и да си мислим, че сме 
живели. Не, още когато сте се родили, смъртта ви също се е родила с вас. Така че ако 
живеем без да сме посветени в духовната наука, ние живеем смъртен живот. Вечният 
живот започва с посвещението.  

 
 
 

4.Наука, тайна и мистерия (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 18.09.2010, София) 
 
 

Тиртха Махарадж: Коя е темата, в която биваме посветени? Всъщност, може да 
бъдете посветени в наука, може да бъдете посветени в тайна и може да бъдете 
посветени в мистерия. Кое ви харесва, кое избирате? Наука, тайна или мистерия?  

Кришна Прия: И трите.  
Тиртха Махарадж: Всичките? Е, тогава трябва да потърсите посвещение в 

процеса бхакти. Защото бхакти е тайната наука на любовната мистерия. Така че това е 
пакетна оферта. Получавате всичко с една инжекция.  

Кришна Преми: Всичко е включено. 
Тиртха Махарадж: И прасадът е безплатен. Но аз говоря сериозно. Не си 

мислете, че когато се присъединявате към бхакти-йога встъпвате на едно елементарно 
ниво. Божествената любов е начинът за свързване между душа и душа, между душата и 
Свръхдушата. Това е бездънна наука, най-дълбоката тайна наука. При това специална 
тайна, тъй като е открита тайна. Онова, което не виждате, е пред самите ви очи. Това е 
открита тайна, тя е тук, тук и сега. Ала едновременно с това е и мистерия. А всички 
мистерии си имат защитна система.  

Например, „Бхагавад Гита” е велика мистерия. Прочитате я и си казвате: 
“Разбрах я!” Това е първата функция на защитната система. Мислите си, че сте 
разбрали. Това означава, че не сте разбрали нищо. Второто ниво е когато си мислите: 
“Четох, изучавах, и колкото повече чета, толкова по-малко разбирам.” Това е второто 
ниво на защитната система – запазвайки си още дълбочина, която да бъде прониквана и 
анализирана. И третото ниво е когато цялата мистерия е разкрита – това е нивото на 
реализацията, когато по милостта на нашите духовни учители, благодарение на 
напътствията на светците и на благословиите на Бога, нещо мъничко сме разбрали.  

Наука, тайна и мистерия. Това е, което можем да постигнем, като се 
присъединим към божествената школа на посветеността. И дори ако междувременно 
забравите за най-висшите идеали и започнете да търсите незначителните камъчета по 
улицата, шансът е с вас.  

И така, за да активираме своя живот, своето знание и своето бъдеще, трябва да 
последваме някой, който е видял истината.  

Но има една история за Санатана Госвами. Той бил велик светец преди около 
петстотин години в Бенгал и бил много известен със своите притежания. Притежания у 
аскет? Що за притежания имат те? Не очакваме от тях да имат големи богатства или 
нещо такова. При все това било добре известно, че той притежава философски камък. 
Веднъж имало един човек, чието положение било много подобно на това на Арджуна – 
бил обезсърчен. Бил много беден, в нищо не успявал в живота. И тогава научил, че този 
садху, Санатана Госвами, притежава философски камък. И така, нашият приятел 
решил: “Трябва да отида при този светец. Може би ще има някаква полза за мен.” 
Отишъл той при Санатана Госвами и казал: “Прабху, научих, че притежаваш 



философски камък.” Санатана Госвами отвърнал: „Да, притежавам.” “Можеш ли да ми 
го дадеш?” “Да, разбира се, че мога да ти го дам.” “Ама той истински ли е?” “Разбира 
се, може да произвежда толкова злато, колкото искаш.” “Е това е то! Да! Моля те, дай 
ми го!” “Намери го, ей там е някъде на купчината с боклук.” И така, нашият приятел 
отишъл и започнал да рови в боклука, и бил много щастлив като намерил камъка. 
Прибрал се у дома с вълшебния камък, обаче после се замислил: “Чакай малко! Щом 
този човек държи вълшебния камък на боклука, значи сигурно притежава нещо много 
по-скъпоценно. Аз не съм обикновен ученик, който се удовлетворява с по някое камъче 
тук и там. Искам истинското съкровище.” И така, на следващата сутрин той се върнал 
при свами. Санатана Госвами го попитал: “Удовлетворен ли си?” а човекът казал: “Не, 
не съм удовлетворен! Аз искам истинското съкровище. Ти сигурно притежаваш нещо 
по-ценно.” Санатана Госвами казал: “Да, разбира се, че притежавам нещо много по-
ценно от философския камък.” “Можеш ли да ми го дадеш?” “Да, мога да ти го дам” “А 
какво е то?” “То е святото име: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 
Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Обаче имам едно условие.” “Какво 
е условието?” “Вземи своя философски камък и го хвърли в Ямуна.” 

И така, когато сме готови да хвърлим своите скъпоценни камъни в реката, тогава 
ще можем да получим истинското съкровище. В бхакти-йога има само едно условие – 
че няма условия, това е безусловен процес. Трябва да сме привързани безусловно към 
върховната истина; не бъдете привързани към материалните си навици, условия или 
каквото е там. Бъдете готови за промяната. 

 
 
 

 
5.Високи хоризонти (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 18.09.2010, София) 

 
 
Въпрос на Кришна Прия: Моят въпрос засяга процеса от въглен към диамант. 

Имам смътното усещане, че този процес е болезнен. Има нагряване, налягане, 
шлифоване – това звучи болезнено.  

Тиртха Махарадж: Да. Съвсем наскоро някой попита: “Добре, знаем, че трябва 
да се отървем от този фалшив егоизъм, но няма ли безболезнен начин за това?” Т.е. 
можеш ли да смажеш лъжливото ми его нежно?  

Гиридхари: С анестезия. 
Тиртха Махарадж: Е, процесът е болезнен за дървените глави, но е много 

благоприятен за отдадените души. Защото ако разберете, че сте дълбоко загазили, ще 
сте готови на всичко, за да оцелеете. Пък и това е толкова славен път! Дори да трябва 
да направим някакви малки жертви, дори да се налага да изтърпим мъничко болка – 
какво е това в сравнение с постиженията? Вечен живот, нивото сат-чит-ананда, 
реализация в тайната научна мистерия на любовния мистицизъм – колко струва малко 
болка пред това… Така че жертвата от наша страна, сравнена с постиженията е съвсем 
незначителна.  

Кришна Прия: Мисля, че в някои моменти не знаеш какво ти се случва и защо 
ти се случва.  

Тиртха Махарадж: Така е. 
Кришна Прия: Тогава как да продължиш без да изгубиш смисъла? 



Тиртха Махарадж: Е, и Арджуна е бил объркан в началото: “Не знам какво 
става. Изгубих цялата си мощ.” Така че не очаквай, че изведнъж всичко ще ти бъде 
ясно. Първо е нужно малко… 

Ямуна: Курукшетра. 
Тиртха Махарадж: Не… Първо е нужен малко риск. Печалбата ще дойде по-

късно. Защото природата на този процес е саттвична. А материалните неща изглеждат 
много примамливи в началото, много сладки, обаче накрая се оказват съвсем горчиви. 
Духовните неща изглеждат много горчиви в началото: “Трябва да рискувам, трябва да 
се отричам, от въглен трябва да стана такъв и такъв…” обаче в последствие се оказват 
сладки. И според мен това е по-добрата версия: показвайки каква е реалността в 
началото и разкривайки високите хоризонти накрая, отколкото обещания в началото, а 
горчив край, нали? 

Кришна Прия: Е, щом нещата са поставени по този начин… 
Тиртха Махарадж: Не е чак толкова зле, а? Именно затова трябва да 

присъстваме на лекциите, защото тогава обърканият ни ум ще бъде коригиран. 
Въпрос на Ядунатх: Моят въпрос е като завръщане към онзи съвършен, свят 

момент на посвещението. В момента на посвещението получаваш две неща, поне две. 
Получаваш смъртта си и получаваш живота си. И откриваш нова самоличност. Хем си 
същият, хем си някой напълно различен. Моят въпрос е как постоянно да се връщаме 
към тази нова самоличност, към това ново рождение? Как да преоткривам отново и 
отново себе си, Бога и духовния учител? 

Тиртха Махарадж: Присъствай на лекциите, защото тогава изкривеният ти ум 
ще бъде коригиран. И както знаем, отговорът на всички въпроси, започващи с „как 
да...” е – мантрувай повече! Това означава, че ако изпитваш някакви съмнения, 
извършвай духовна практика и ще разбереш.  

Но посвещението е много свят момент. Защо? Защото в този миг сме много 
смирени, много отдадени, в много божествено настроение. Това означава, че сте много 
близо до своята духовна идентичност, сат-чит-ананда-виграха, вечни, знаещи, 
блажени души.  

Гиридхари: Гурудев, имам въпрос към Вас. Дадохте много поетичен пример с 
въглена и диаманта. Аз лично много харесвам този пример и често казвам, че за да 
постигнем истински ценните неща трябва да заплатим висока цена. Висока 
температура, високо налягане – респективно страдание. И все пак същината, есенцията 
не се променя – и двете са въглерод. Какво означава това? Променя ли се всъщност 
душата?  

Тиртха Махарадж: Това е мистицизъм. Има промяна и едновременно с това 
няма промяна. Това е мистерията на живота. Както ви казах, тя е пред самите ви очи, 
обаче вие не я виждате. Ние сме вечни души, ала не го знаем, забравили сме. Тя никога 
не се променя, но е скрита надълбоко в мината – нашата духовна идентичност. Нея 
трябва да извадим на повърхността. Няма промяна.  

Обаче имаме една стара приятелка, наречена илюзия, която ни помага да 
забравим тази си вечна идентичност. Затова от време на време трябва да общуваме със 
светците, които живеят в духовната си самоличност. Те могат да ни напомнят какъв е 
вечният ни дълг.  

 
 
 



6.Естествения дъх и туптенето на сърцето (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 18.09.2010, София) 
 
 
 
Въпрос на Лилаватар: Как можем да съчетаем материалните си задължения с 

духовната си отдаденост?  
Тиртха Махарадж: Трета Глава на „Гита” засяга тази тема. Това е изкуството 

на действието. А в случай, че не откриете напълно удовлетворителен отговор в Трета 
Глава, тогава следва да изучавате Пета Глава, защото тя касае съвършенството на 
действието в преданост. Така че трябва да разбираме настроението на действията и 
методите на действията, а също трябва да навлезем и в мистерията на действията.  

Най-общо можем да кажем, че трябва да действаме, но не бива да сме 
привързани към плодовете. Това е като основен принцип в духовните дела: действай, 
но не се привързвай. Като духовно практикуващи  трябва да се справяме още по-добре 
и от преди, но не трябва да се привързваме.  

Иначе Кришна казва: “Предложи Ми всичко, което имаш, което притежаваш, 
което желаеш, което жертваш, което придобиваш – давай всичко на Мен. Винаги мисли 
за Мен, поднасяй ми дандаватите си, обожавай Ме.” След това на други места Той 
казва: “Ако имаш това такова дълбоко настроение на свързаност и посветеност, и ако 
извършваш ежедневните си дейности без никога да Ме забравяш, ако си осъзнат за Мен 
вършейки ежедневните си дела, тогава това е съвършенство.“ Затова трябва да се 
обучаваме да бъдем свързани и да имаме правилното виждане.  

И може би не виждате Кришна като синя фигура пред себе си, обаче не 
забравяйте, когато един от учениците на Шрила Прабхупад му казал: “О, Прабхупад, 
докато мантрувам, виждам една синя мъгла около мен,” Прабхупад му отвърнал: 
“Продължавай да мантруваш, скоро ще изчезне!” Така че ние не тичаме след подобни 
видения, постижения или каквото и да било. Обаче трябва да имаме правилото 
виждане, такова пречистено виждане, че Бог да е неспособен да се скрие от очите ни. И 
ако вие желаете да сте свързани толкова дълбоко и толкова интензивно, тогава как би 
могъл Той да изчезне от погледа ви?  

Били ли сте влюбени? О, извинете, това е много интимен въпрос. Когато сме 
влюбени, виждаме само един човек. А дори и да видите друг, ще си спомните него. 
Това е истинска любов – когато забравиш себе си, когато забравиш другите и виждаш 
само един.  

Разбирате какво искам да кажа. Когато сте до такава степен насочени към 
божествеността, тогава Той никога не може да се скрие. Но за да сме свързани трябва 
да бъдем много силни и много решителни в своите практики. Ти също си учител по 
йога, нали? Е, един йога учител казал на учениците си: “Щом не забравяте да ядете и да 
спите, как можете да забравите за асаните си?” Ако мисълта за Върховния Бог стане за 
вас естествения ви дъх и когато туптенето на сърцето ви казва: “Ра-дха Ра-дха Ра-дха” 
как бихте могли да забравите това? Невъзможно е! Където и да идете, каквото и да 
правите, няма значение – ако сте свързани, свързани сте.  

Това не е евтино нещо. Можем да го казваме, можем да го повтаряме, но 
действително да го притежаваш – това е нещо различно. “Ра-дха Ра-дха…” Йогите 
казват само „Со хам”. Това е всичко, което казват. Което също е много висше, ала 
нашите сърца бият: “Ра-дха Ра-дха”. Някои сърца бият: “Криш-на Криш-на”. Трети тип 
сърца казват: “Гоу-ра Гоу-ра.” Или пък „гу-ру?  



И така, трябва да приложим правилния метод, за да пречистим съзнанието си, да 
фокусираме вниманието си, да достигнем до едно осъзнато ниво. А това можем да го 
постигнем като отдадем двете си притежания – живота си и любовта си. 

 
 
 

7.Делата говорят по-силно от думите (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 18.09.2010, София) 
 

 
Въпрос на Хари Лила: Бих искала да попитам, в лекцията се спомена, че ако 

сравним с това как се влюбваме в материалния живот, ще ни бъде много лесно да 
виждаме Кришна през цялото време пред очите си и тогава ще ни е по-лесно да сме 
свързани. Много е лесно да се влюбиш в материалния живот, защото виждаш обекта и 
по някакви причини се влюбваш в него. Но тук е обратното, първо трябва да се влюбиш 
и след това ще Го видиш. Как така? 

Тиртха Махарадж: Това е мистерия.  
Хари Лила: Замислих се за процеса. Всъщност трябва да имитираш влюбване, 

но същевременно никога още не си преживявал този вкус. Така че просто се догаждаш, 
предполагаш, обаче не си сигурен, че това, което правиш, е вярно и че наистина се 
приближаваш.  

Тиртха Махарадж: Съгласен съм. Тъй като това е изключително мистичен 
процес, същината е едновременно скрита и достъпна. Но понеже не сме квалифицирани 
на нужното ниво, затова се нуждаем от водач, от духовен учител. Защото ако ти не 
можеш да отсъдиш дали подхождаш правилно или не, един истински гуру може да 
прецени напредъка ти. Затова се нуждаем от постоянния му съвет.  

Хари Лила: А нашето подражаване на влюбване от полза ли е за процеса?  
Тиртха Махарадж: Това е много важен момент. По тази причина се нуждаем от 

духовен водач дори още повече. Защото напътствието или водачеството – това не са 
думите, това са делата, настроението. Ако ние виждаме настроението на своя учител и 
ако, така да се каже, имитираме това настроение, тогава подражаваме на много добър 
пример.  

Но това, което ти спомена, е много важен въпрос. Срещал съм човек, който каза: 
“О, толкова много се влюбих в Кришна!” След две седмици посещения при бхактите, 
никога повече не го видях. Но онези хора, които се въртят около служенето и около 
гуру, които действително са посветили живота си, следват различно настроение. Те не 
правят шоу от своята „любов” към Кришна, а действат подобаващо. Защото делата 
говорят по-силно от думите. Затова се нуждаем от добро обучение, от много добро 
обучение.  

И затова гуру, истинският гуру, е водач-закрилник. Той ще ни покаже правилния 
метод да подходим към Върховния. И тъй като ние обичаме духовния си учител, по 
естествен начин неговите качества и неговото настроение ще се прехвърлят върху нас. 
Съществува и опасност от имитация, но истинският учител е мъдър водач и ще пресече 
фалшивото подражание. Той ще ни помогне да разперим собствените си криле и да 
намерим начин да изразим своята вяра. Но за това се нуждаем от закрила, не само от 
напътствия.  

Един вид трябва да сме разумни – къде да посветим живота и любовта си? 
Защото това е всичко, което имаме. Така че търсете вярното място, където да ги 
поднесете като любящо приношение.  



В това е красотата на връзката между учителя и ученика. Един истински ученик 
ще е като гъба – ще попие всички качества, цялото настроение, всичките чувства на 
учителя си. И това не означава, че ще изгубите собствените си чувства към Бога. 
Защото трябва да постигнем същата интензивност, не същите формалности или 
практики, а интензитета трябва да добием. Придобием ли съществените неща, ще 
бъдем щастливи. Това ще бъде вашето щастие, вашето осъзнаване, не някакви 
измислици. И по-добре да имаш нещо малко, но здраво, отколкото голямо и несигурно. 
Съгласна ли си?  

Хари Лила: Да. Но все пак бих искала да получа готови чувства.  
Тиртха Махарадж: Не. Не, не, не. Чувствата ти трябва да бъдат лични. Готови 

чувства? Не, това е нещо лично. Ние всички казваме „Кришна” или „Гоура” и Той е 
една личност, обаче всички имаме различни разбирания за Него. Има единство, има и 
многообразие. Но ако настроението, напредъкът и подходът ни са съобразно 
традицията, сме в безопасност. А многообразието ще разкрие различните малки 
подробности от хубостта на Бога. Това е една красива мистерия. Хем я има, хем не; хем 
виждаме, хем не.  

А някакъв мъничък вкус всички ние имаме. Иначе нямаше да сме тук в тази 
задушна стая и да седим часове наред, изтезавайки телата си. Има някаква добра 
причина да сме тук. Защото всички ние сме получили покана: “Елате! Присъединете се 
към групата на танцуващите!” И не можем да устоим.  

 
 
 

8.Заради една много специална енергия (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 20.09.2010, София) 
 
 

Всъщност, тази песен е химнът на семейните бхакти, “Манаса дехо гехо” – моят 
ум, моето тяло, моят дом посвещавам на Теб. Макар това да са трите главни експанзии, 
които притежаваме и които кътаме. Тялото е основният инструмент за постигане на 
всички възможни наслади в този живот. Което не можете да постигнете с тялото, 
постигате го в ума. А каквото сте постигнали с тяло и ум се проявява в дома ви. И 
цялата привързаност се насочва към тези обекти. Защото домът не е един празен 
апартамент, а е пълен с живот. Там е съпругата ми, там са децата ми, там е телевизорът 
ми и всичките ми модерни джаджи. Цялата ми привързаност е там. Колко често 
мислите за дома и за обичните си? Много, всяка втора мисъл е за тях, ако не и всички 
до една. За късмет, Кришна понякога идва като малко момче, защото тогава можем да 
насочим семейната си привързаност към Него. А вие виждате от колко енергия и 
внимание се нуждае едно бебе. Всъщност те изискват много. На практика всичко. И 
достигат до най-крайния възможен предел, отвъд вашите очаквания. При все това, 
успявате да се справите. Заради една много специална енергия, която се нарича...? 
Обич, любов.  

И така, ако имате своето семейно щастие: “аз, моят дом, моята жена, моите 
деца”, и тогава изведнъж някой друг се появи в това семейство, появява се ваишнава-
таттва, промъква се, а понякога и гуру-таттва също влиза, тогава започвате да имате 
още едно дете, което изисква много. На практика, всичко. Нали така? Как можете да се 
справите, как можете да удовлетворите изискванията на ваишнавата? Само чрез една 
много специална енергия, наречена...?  

Манджари: Любов! 



Тиртха Махарадж: Вчера разговаряхме по една много важна тема. Какво да 
правят тези, които са заети с ежедневни дейности? Защото е много хубаво да 
обсъждаме и да си говорим за съвършенство, за духовни практики, за екстаза на 
духовния живот, но какво да кажем за понеделник сутрин? Ако искаме да сме реалисти, 
това звучи като уикенд тип духовна заетост: “Иначе се занимавам с други дейности, но 
понякога мога да отделя някакво внимание на духовните практики.” Едно бебе няма да 
е доволно да получава мляко само през уикенда или от време на време, когато имам 
свободно време. Не, то се бори за това, изисква го. Ако не го удовлетворите – плаче и 
пищи. Ами Бог? Готови ли сте да Му давате своето мляко, своята любов?  

Преди няколко години започна да се случва млечното чудо. Мисля, че стана в 
един храм в Делхи. Изведнъж Ганеш започна да пие мляко. И какво се случи? На 
практика, всичко замря в Делхи. Банки, офиси – всички затвори, защото всички хора се 
втурнаха в храмовете, чакайки на дълги опашки, и всеки носеше мляко. Това е голям 
проблем в многомилионния град, всичко да спре, понеже всеки иска да поднесе своето 
мляко на Ганеш. А после чудото се разрасна като див пожар, защото Ганеш започна да 
пие мляко и в други храмове. А след това муртите и от други континенти започнаха да 
пият мляко. Даже в Лондон имаше един скептик, който каза: “Знаете ли, аз съм атеист, 
счетоводител, обаче все пак, хората казват, че има чудо. Така че трябваше да отида, и за 
Бога, занесох мляко.” И някой беше интервюиран: “Какво е вашето мнение за това 
чудо?” Този човек каза: “Може би боговете са жадни за нашето внимание”. Това беше 
млечното чудо – понякога те също плачат за мляко.  

Разбира се, научните авторитети в Индия започнаха да анализират и да 
обясняват чудото. И казаха, че специалната конструкция на камъка, от който са 
направени муртите, абсорбира млякото. Само си представете как такова „огромно” 
мурти на Ганеш попива галони с мляко! Какво пък да говорим за металните мурти? 
Така че тяхното научно обяснение звучи като чудо. Вие разсъдете в кое чудо да вярвате 
– в научното или в истинското.  

Но както и да е, обратно на въпроса, понякога висшестоящите също се нуждаят 
от вашата енергия, също се нуждаят от вашето мляко, също имат нужда от вашето 
внимание. 

 
 
 

9.С брахмастра5 в ръка (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 20.09.2010, София) 
 

 
Как да запазваме духовното си съзнание? В един смисъл е много просто. Когато 

се събираме заедно, когато участваме в празненства, като изпълняваме духовните си 
практики – това е когато презареждаме батериите си. Като използвате мобилния си 
телефон ден-два, на третия ден трябва да го заредите. По същия начин и нашето сърце 
и душа се зареждат от тези духовни дейности, ала малко по малко забравяме, загубваме 
този духовен заряд. Елате отново, свържете се и се заредете пак, презаредете.   

Духовната промяна или духовният напредък – това е мистичен процес. Не 
виждате, не знаете как действа, обаче действа. Ако мислим за това все повече и повече, 
ако го помним все повече и повече, тогава то все повече ще се установява в нашето 
съзнание. Разбира се, от време на време трябва и да го култивираме. Да култивираме 
какво? Нека най-напред си дадем малко шанс да разберем.  
                                                
5 Митично ядрено оръжие, което се извиква с мантри 



Един много основен принцип на нашата вяра е, че Бог обитава всяко сърце. 
Какво следва от това? Че Той винаги е с вас. Но ако сме реалисти трябва да признаем, 
че понякога ние не сме с Него, нали? Неговото внимание винаги е насочено към вас, 
ала вашето внимание не винаги е насочено към Него. Така че на практика духовен 
живот или истински напредък означава да фокусирате вниманието си. Ако обичаме 
някого, не можем да забравим за този човек. Ако обичаме Бога, как бихме могли да 
забравим за Него? Ако утвърждаваме все повече и повече тази истина в съзнанието си, 
че “Той е с мен”, тогава трябва да добавим и втората част на изречението: “Аз съм с 
Теб. Ти си с мен и аз съм с Теб”.  Защото има едно много красиво духовно напътствие: 
“Ако дойдеш с Мен и Аз ще вървя с теб.” Такова простичко послание! “Ако дойдеш с 
Мен и Аз ще вървя с теб.” Такъв прекрасен израз на единение в божествената любов! 
Обаче има едно мъничко условие – трябва да вървим с Него. Практически това е 
единственото нещо, което трябва да подобрим в живота си. За да си помогнем да си 
спомняме това, добре е да слушаме посланието на Бога, добре е да Го възхваляваме, 
възпявайки светите Му имена, и на практика всички останали духовни практики 
помагат на това съзнание да се вкорени в сърцето ни. 

И така, в песента „Манаса Дехо Гехо” са дадени някои напътствия как да 
практикуваме, как да поддържаме това съзнание и как да медитираме. Имате ли 
някакви въпроси? 

Въпрос на Парамананда: Как да се квалифицираме за червей? 
Тиртха Махарадж: Как да…?!  Мантрувай повече! Но всъщност, бъдете 

конструктивни в своето смирение. Ако сме достатъчно честни трябва да признаем, че 
не се чувстваме по-незначителни от червей в изпражнение. В повечето случаи не се 
чувстваме такива. И това не е лошо. Понякога поезията използва екстремални примери. 
Но ако искате да приложите тези екстремални примери, каквито са поетичните изрази, 
в ежедневните дейности, те не са на място. И ако имате ниска, съвсем елементарна цел, 
ще пропуснете дори и нея. Затова трябва да си поставим по-висша цел – да речем муха 
или куче около бхактите, нещо такова.  

Но встрани от шегата, ако имаме шанса да се родим в човешка форма, трябва да 
се възползваме по най-добър начин от тази възможност. В тази форма на живот са 
постижими пречистване и съвършенство. Ако вървите по стълбицата на чакрите все по 
и по-нагоре, можете да достигнете най-висшето ниво. Има някои препъни камъни, по-
ниските чакри действат като капани тук-таме. Но ако напредъкът ни е постоянен и 
имаме добра посока, ще постигаме все по-високи и по-високи нива на съществуване. И 
ако просто стигнем до изначалното си съзнание, до изначалната си позиция, и ако 
разберем, че сме вечни души, съзнанието за атман, че сме вечни искрици от духа, 
частици съзнание, тогава ще гледаме по различен начин на незначителните тривиални 
неща от нашето ежедневие. Просто като на екскурзия; но си имаме цел и си имаме дом, 
където да се завърнем.  

Просто да утвърждаваме все повече и повече тази визия, това съзнание за 
вечността на нашето съществуване ни помага много. И трябва да имаме високи цели. 
Какво е казал Шрила Прабхупад за ловуването? Ако ще ходите на лов, ходете за 
носорог. Не за зайци! Ако вашият гуру ви е дал брахмастра в ръцете, недейте да 
ловите зайци. А шансът да се практикува духовен живот е брахмастра, унищожаваща 
личната ви материална илюзия. Така че ние сме на лов за носорози - за съвършенство и 
за пълна отдаденост. А не за някакви си зайци – име, известност, слава, престиж.  

 
 
 



10.Онзи фин поглед (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 20.09.2010, София) 
 
 
 

Въпрос на Кришна Прия: Имам въпрос свързан със „завръщането у дома”. 
Чудя се дали има действително друго място, където трябва да отидем или то отново е в 
този свят, обаче с различно съзнание, защото получавам такива отговори – че е тук, но 
с различно съзнание. И това въобще не ми помага като идея. 

Тиртха Махарадж: От кого си получила такива отговори? 
Кришна Прия: От разни бхакти. 
Тиртха Махарадж: Кои са тези разни бхакти? 
Кришна Прия: Не мога да кажа. 
Тиртха Махарадж: Тогава аз не мога да отговоря.  
Кришна Прия: Ако това не е верният отговор, не искам да ги злепоставям, 

издавайки имената им.   
Тиртха Махарадж: Значи искаш да гният в илюзия? 
Кришна Прия: Не, нали те също ще чуят отговора! 
Тиртха Махарадж: Виждам, че можеш да се бориш за правата си. Умееш да 

защитаваш позициите си, което е хубаво. Но отговорът е „да” и „не”. Защото Голока 
Вриндавана е Голока Вриндавана. Това е място. Същевременно обаче Гокула 
Вриндавана не е просто място за посещение, а ниво на съзнание. Ако си на това ниво на 
съзнание, накъдето и да погледнеш, виждаш Кришна, Неговите забавления, Неговите 
бхакти, Неговата лила (игра). Ала независимо от личната ти реализация и личното ти 
съзнание на това всекидневно ниво, съществува конкретно място, което е небесното 
царство на върховната Божествена Двойка. 

Кришна Прия: Слава Богу! Въпросът ми е провокиран от това, че в България 
неотдавна имаше случаи на много брутално и жестоко отношение към животни и за 
мен принципно е много трудно да разбера и приема това. Може би затова мечтая за 
някакъв напълно различен свят.  

Тиртха Махарадж: Какво да говорим за жестокост към животните, ние сме 
жестоки един към друг! Не е ли така? 

Кришна Прия: Да, но има много голям контраст между това, че човекът е 
толкова силен, а това мъничко животно е толкова слабо, и въпреки това такава 
невероятна жестокост.  

Тиртха Махарадж: Е, понякога става обратното – напада те някакъв мъничък 
вирус и едно такова дребно нещо може да повали голям и силен човек. Борбата за 
съществуване винаги тече, не се изненадвай. Но ако има някаква изключителна, 
ненормална жестокост, това разбира се е грях. За един тигър да убие антилопа не е 
грях, за него това е диета. Но ако ние вършим грешки, опитвайки се да се прикрием зад 
диета, инстинкти или каквото и да било, това е грях.  

Живеем в свят на действия и последици, нали? Щом действаш, ще получиш и 
реакцията. Това изглежда и звучи съвсем елементарно. “Ох, искам да слушам 
нектарните теми за раса”. Но ако не сте разбрали това действие-последица, каква полза 
да говорим за нещо по-висше? Да обсъждаме възвишени неща, а междувременно да си 
продължаваме със същите стари жестоки принципи и практики е безполезно. Най-
накрая трябва да започне промяната на съзнанието! Ако сте същите груби хора, 
облечени в дхоти и сари, тогава къде е промяната? Поне преди си измъчвал хората 
навън, а сега изтезаваш отдадените. Още по-лошо е дори! Това не е промяна. Смяната 
на дрехата не е смяна на съзнанието. Трябва да променим съзнанието си, настройката 



си, виждането си, действията си. Манаса дехо гехо, всичко трябва да посветим на Бога. 
Нека зависим от Него, не от собствените си сили. И ако имаме този фин поглед, ще 
виждаме чудните Му дела навред.  
 

(следва продължение) 
 
 
 

11.Голям хаос или божествена магия (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 20.09.2010, София) 
  
(продължава от предишния брой) 

  
 

Въпрос на Кришна Прия: Понеже ставам свидетел на някакви жестоки случки 
в целите им брутални подробности, за да успокоя някак ума си, тъй като това много ме 
притеснява, трябва просто да приема, че действа закона за карма и това е всичко ли? И 
че по волята на Кришна законът за карма действа така?   

Тиртха Махарадж: Можем да кажем, че законът за карма функционира под 
божествен надзор, обаче не можем да кажем, че страданията на живите същества са по 
изричната воля на Бога, че те са желание на Бога. По никакъв начин. Знаете, това е 
критичен момент за много хора: “Ако Бог съществува и ако Той е добър, защо има 
война? “ или “Защо се разболях?” Мнозина изоставят религиозните си практики и 
официалната си принадлежност към църквата, защото е имало война или се е случило 
нещо лошо на материалното ниво. Това е и много тежък богословски проблем – 
произходът на греха, произходът на страданието. “Щом Бог е добър, как може да ви 
отрежда страдания?” Хубав въпрос. Какъв е вашият отговор? 

Кришна Прия: Не че Той ни причинява страданията, ние самички ги създаваме 
за себе си. 

Гиридхари:  Ще се позова на предишна Ваша лекция; моето мнение е, че Бог с 
лекота и готовност ни дава страдания с чувството на родител, който дава горчиво 
лекарство на детето си, защото детето се нуждае от него. Историята с въглена и 
диаманта.  

Тиртха Махарадж: Да, след петдесетгодишна възраст ни е позволено да имаме 
такова мнение. Преди това се нуждаем от по-лека версия, по-романтична. Това е вярно 
– страданието не идва директно от Бога, защото нашият Бог… разбира се, Той също 
причинява известна болка, но тя е различна, тя е сладка. Обаче светът на илюзията, 
действие – последица, е подвластен на закона “каквото дадеш, това и ще получиш.” 

Знаете ли каква е теорията на хаоса? Теорията на хаоса гласи: “минимално 
въздействие – огромни резултати”. Това се нарича теория на хаоса, разбира се в съвсем 
сбит вид. И така, ако допуснем много малка грешка в началото, ще получаваме все по-
големи и по-всеобхватни последици. Теорията на хаоса работи на материалното ниво, 
обаче и в позитивен смисъл: “мъничко да мантрувате – ще бъдете изключително 
щастливи”. Малко духовно усилие – големи резултати. Защото тук долу цари хаос – 
илюзия, голям хаос – това е отражение на оригинала. Ако видим истинския хаос, той е 
божествена магия. Тук е дълбокият кладенец на илюзията, а там – най-висшата 
същностна лила.  

Така че всъщност грехът, страданието, грешките, мъченията – това се дължи на 
човешкия принос. И това е теологичният отговор на този толкова проблематичен 



въпрос. Защото в един смисъл ние сме съ-творци. За човешките същества нашият 
Господ е дал права и отговорности. Но ако ние искаме да упражняваме и да се 
наслаждаваме само на правата, без отговорностите, няма да стане – ще дойдат 
последиците. Ако упражняваме правата си под Негов надзор и с Негово съгласие, няма 
проблем – няма последици. Обаче ако ползваме само правата без отговорностите, 
тогава това си е наше творение. Ние създаваме проблемите си – заради невежество, 
заради бунтарско настроение. И всъщност, унгарците са големи бунтари. А българите?  

Кришна Прия: Българите са големи бунтари да обсъждат политиката в 
градския транспорт. Дотам им стига бунтарството.    

Тиртха Махарадж: Не мисля така. Вие сте борбена нация, вие сте добри бойци. 
 
 
 
 

12.Традиционност или космополитност (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 20.09.2010, София) 
 
 Въпрос на Ядунатх: Гурудев, исках да попитам за мъченичеството, понеже е 
много трудно за един транс-културен, космополитен, идващ от християнска традиция 
ваишнава да добие идея как да бъде с толкова широк и либерален светоглед в някои 
отношения, а същевременно да е толкова фокусиран и посветен в други.     

Тиртха Махарадж: Чакай малко! Космополитен и либерален християнски 
ваишнава, това звучи малко… 

Ядунатх: Да, като че такова нещо не съществува.  
Тиртха Махарадж: Надявам се.  
Ядунатх: Предполагам, че това е причината някои хиндуисти да ни зачеркнат. И 

вярвам, че имат добро основание. Това много ме смущава. Имах възможността да 
прочета за живота и славната смърт на християнските светци, например на трите сестри 
Вяра, Надежда и Любов. Някой може да рече, че на определено ниво на истината това е 
метафора, че тези момичета не са били изтезавани така. Но ние знаем, че Харидаса 
Тхакура също е бил бичуван почти до смърт. Така че си мисля, че за определено ниво 
на съзнание - не знам, континентално или цивилизационно ниво на съзнание – може би 
това е бил начинът да се вложи вярата в ума и сърцето на някого. И е много трудно за 
ума на начинаещия ученик да осъзнае това мъченичество и смисъла на жертвата. А това 
прави почти невъзможно да се добие идея за обхвата, да се измери колко тежи 
верността, кое е важно, кое е най-висшата ни цел и за какво си заслужава да се умре. 
Бихте ли поговорили повече моля за мъченичеството, защото то е много дълбоко 
вкоренено в нашата традиция? А българите, като велики бунтовници или воини, също 
имат доста тежко минало. То е изпълнено с някои идеи и убеждения, които на мнозина 
може да изглеждат неуместни, но за нас достатъчно си струват. 

Ямуна: Махарадж, може ли да добавя нещо към въпроса му, тъй като е много 
свързано? Понеже сме израснали в християнска среда с виждането, че мъченичеството 
е нещо много велико и важно, за много хора с подобно разбиране е твърде трудно да 
проумеят противоположната идея за лила. Защото те пренасят върху Бог същите 
очаквания, каквито имат от мъченичеството, че: “Един истински герой трябва да страда 
и да се жертва” 

Тиртха Махарадж: Но вие двамата ми зададохте тема за едноседмичен 
семинар!  



Нека започнем с един израз от твоя въпрос – „космополитен”. Това е полу-
традиционен израз, идващ от времената преди глобализацията. Но той показва, че 
някои идеи и практики се прокрадват в различните култури практически недоловимо. 
Имам предвид, културите не долавят, че нещо се случва, обаче онези, които проникват, 
знаят. И казвам „полу-традиционен” тъй като се случва от известно време, обаче в 
определен смисъл би трябвало да кажем “абсолютно анти-традиционен” понеже 
космополитен означава “Добре ми е навсякъде, забавно ми е навсякъде.” Което значи: 
“Нямам корени, нямам традиция. Моята традиция е да нямам традиция.” От една 
страна можем да кажем, че това е като мистична скъпоценност, разкриваща различни 
отсенки. Едната страна е много бунтуваща се – тази анти-традиционна и прокрадваща 
се природа – тя е много противна и опасна.  Но ако се основава на духовното ви 
съзнание - че сте свързани с Върховния и затова няма значение какви са 
обстоятелствата наоколо ви, какво ви обкръжава – тогава това е божествена 
скъпоценност.  

При все това, по-добре е да сме традиционни, по-добре е да имаме дълбоки 
корени. В наши дни хората смятат, че традицията ограничава свободата им. Обаче не. 
Една истинска традиция с дълбоки корени ви помага да израствате в свободата си. 
Колкото повече се отдаваме, колкото повече сме готови да се откажем от тъй 
наречената си „свобода” и да се оставим на Божествената воля, толкова по-свободни ще 
бъдем. Така че посветеността на традицията не е в противоречие със свободата ви, а я 
подкрепя.  

След това спомена смесица от ваишнавизъм с християнска основа. Ако 
разглеждаме това на религиозно ниво – да, разлики има. Обаче на духовно ниво 
подобни разлики и формалности не важат. Има само един Бог, но съществуват много 
монотеистични религии. И, за Бога, Той не членува в никоя от тях. Така че трябва да 
стигнем до духовното ниво, и тогава рамките или вменената култура, или 
социализацията на културните ни традиции няма да представляват ограничения, но ще 
можете да прилагате най-добрите им страни, за да разберете по-висшите истини.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

 
13.За какво си заслужава да се умре (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 20.09.2010, София) 

  
(продължава от предходния брой) 

 
 

Да се съсредоточим на самия въпрос - мъченичеството. Какво е мнението на 
Шрила Шридхара Махарадж за мъченичеството? Той казва: “Не се нуждаем от 
мъченици. Нуждаем се от бойци, но не от мъченици.” И още казва: “Идете до крайния 
възможен предел, но недейте да губите следващата възможност.” Това ясно ли е, 
следите ли мисълта? Той казва: “Нямаме нужда от мъченици. Недейте да умирате за 
ограничена кауза. Умрете за безгранична.”  

И най-добрата част от твоя въпрос: за какво си заслужава да се умре? 
Бхактисиддханта Сарасвати е бил като сингха-гуру, гуру-боец, разбирате ли? Не е 
представял възгледите си приятно, меко и смирено, а е бил в различно настроение, и 



това настроение понякога не е било добре посрещано от околните. До такава степен, че 
веднъж, когато пристигнали в един град, хората ги замеряли с камъни, искали да ги 
убият с камъни. И разбира се, животът му бил в опасност. Той имал един ученик, който 
много приличал физически на него и този ученик бил готов да вземе дрехите на 
Бхактисиддханта Сарасвати и да се представи за него. “Ако хората искат да убият с 
камъни учителя, нека замерят мен, а той да се спаси.” Така че за какво да умрем? Да 
умрем за духовния си учител. По-добре да дам живота си, а той да оцелее, защото той 
може да помогне на мнозина повече, отколкото моето незначително съществуване.  

Това бил един много могъщ пример за какво да се умре. И ние трябва да умрем 
много рано – за себе си. Най-добре е да умрем за себе си на първата среща с 
преданоотдадените, или поне по време на посвещението. В случай, че това не стане, ще 
бъде дълга и протяжна агония. По-добре бърза смърт пред дълга агония. Бърза смърт на 
фалшивия егоизъм, за да бъдете родени отново на духовно ниво.  

Трябва малко да се върнем назад в историята: защо хората са били готови да 
умрат за вярата си? Защото това е било много важно за тях, нали? Само допреди сто 
години хората са били готови да загиват за страната си, за родната земя. А сега? Гледат 
как да избегнат казармата. Тази загуба на ценности се случва толкова бързо! За няколко 
години изгубихме толкова много! Защо? Защото цялото това глупаво консуматорско 
общество, консуматорският начин на мислене ви учи само да се наслаждавате, без 
никаква жертва. Ако сега кажете на някой млад мъж: “Направи някаква жертва!” той 
ще отвърне: “О, по-добре да натисна бутона и да получа всичко по интернет.” Преди 
тридесет години хората бяха готови да преписват на ръка книгите по йога, защото това 
беше важно за тях. Бяха готови да направят някаква жертва; а сега само натискате 
бутона и не вършите нищо.   

Така че хората са били готови да умират за вярата си, защото това е било важно 
за тях – независимо колко ограничена е била тяхната концепция, не това е въпросът 
сега. На практика в днешно време има само една религия на земята, която хората 
приемат толкова насериозно и надълбоко, че са готови да умрат за нея, и това е 
ислямът. А какво е общото мнение за исляма? Фанатизъм, фундаментална религия и 
международен тероризъм. Заради това, че са готови да умират за вярата си, нали? Така 
че пропагандата е нещо много странно. Между впрочем Харидаса Тхакура е от 
мюсюлманско потекло.  

Но Кришна казва в „Гита”: “Моят предан е умен”. Това означава, че той не 
умира веднъж и рано, но остава тук и Ми помага да побеждавам. Така че нужно е да 
вложим и интелигентността си, за да проумеем за какво си заслужава да се умре? А 
това зависи и от кастата ви. Защото шудрите не умират. Те искат да живеят вечно. 
Ваишите умират ако изгубят парите си.  Кшатриите загиват веднъж в геройска смърт 
на бойното поле и постигат рая. Една смърт е достатъчна за тях. Но какво да кажем за 
брамините?   

Манохари: Те трябва да умират за по-низшето съзнание и да се раждат за по-
висше съзнание, отново и отново. 

Тиртха Махарадж: Да, те трябва да умират в много смърти. Но тяхната смърт 
не е физическа, не е телесна смърт, а умствена, или така да се каже фина смърт. Така че 
определете идентичността си. 

 Иначе тези различни концепции за Бога – като страдание, жертване и 
наслаждаване – това е въпрос на раса. Някои тълкуватели на Библията казват: “Бог 
толкова много е възлюбил сина си, че Го е пратил на кръста.” Нашата визия е малко по-
различна: Той по много очарователен начин изпраща Своите представители да 
помогнат на падналите души да се завърнат. Но както и да е, това е съвсем различен 
въпрос. И така, не се нуждаем от мъченици, нуждаем се от отдадени. 



14.Прилагане и проповядване (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 20.09.2010, София) 
 
 

Въпрос на Премананда: Ако можем да кажем, че мисията на Шри Кришна 
Чайтаня е за разпространяване на Неговото послание, наблюдаваме два начина да се 
прави това. Първият – да вложиш всичките си усилия и да призовеш божествените 
благословии, за да живееш според посланието. Вторият – да разпространяваш 
посланието сред останалите. Моят въпрос към Гурудева е: каква е ролята, значимостта, 
правилната последователност, ако има такава, и взаимовръзката между тези два 
метода? Или ако друга класификация или визия за темата са по-уместни, ако може 
Гурудев милостиво да ги сподели?     

Тиртха Махарадж:  Мисля, че едното няма как да се случи без другото. Без да 
прилагаме принципите и ученията в практическия си живот, как можем да говорим за 
тях?  

Но съм сигурен, че не това беше смисълът на въпроса. Защото той вероятно 
касае двете по-висши нива, бхаджанананди и гоштиананди. Бхаджананди е онзи, 
който дълбоко се вглъбява в своя бхаджан и в своята медитация, а другият е който е 
готов да разпространява. На практика и двамата са на прага на най-висшето 
съвършенство. Но ако отсъдим, онези, които са готови да споделят, са считани за по-
милостиви.  

Но тъй като повечето преданоотдадени не са на това ниво, трябва да разгледаме 
този въпрос в началните степени. Тук отново ще видим, че това е мистичен процес, че 
едното няма как да се случи без другото, а дори и да правиш само едното, ще 
постигнеш резултатите и на другото. Най-добрият метод е първо да прилагаме 
принципите в своя живот, а след това да говорим за тях. Представете си, ако казвате на 
всеки, когото срещате: “Отдай се на Бог! Защо не служиш на духовния си учител? Защо 
не си мантруваш кръговете?” рано или късно у вас ще се породи вътрешен конфликт, 
ако самите вие не правите същото. Затова е казано: “Мисли дълбоко какъв съвет даваш 
на другите”. Ако не практикуваш, защо раздаваш съвети? Но дори ако даваш съвети, 
рано или късно това ще има влияние върху теб. Обаче това е хазартен манталитет.  

Затова по-добре да се стремим да прилагаме правилата и принципите, пък сетне 
да споделяме с останалите. И няма значение, че не знаете всичко. Някои дребни неща 
вече знаете и можете да ги разпространявате. Винаги можем да кажем на хората: “Защо 
не се опиташ да се доближиш до Върховния? Стреми се да станеш по-добър човек.” И 
толкова много други послания…  Такива неща можем да казваме, дори да не сме 
напълно съвършени.  

 
 
 



15.Една капка милост (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 21.09.2010, София) 
 

 
“О, Гурудев! Дори една капка от милостта ти прави този твой слуга по-

смирен от стрък трева. Моля те, дари ми сила да издържам всички изпитания и 
трудности, и моля те, избави ме от желание за всякакъв себичен престиж.   
 О, мой господарю и учителю, моля те, благослови ме със способността да 
почитам всички живи същества правилно. Ще мога да възпявам славата на светите 
имена в най-висш екстаз, когато получа милостта ти и тогава с всичките ми грехове 
ще е свършено. 
 О, мой господарю и учителю, кога този твой слуга ще получи милостта ти и 
така ще бъде благословен? Аз съм съвсем нищожен, прост човек, не притежавам ни 
сила, ни разбиране, но моля те, приеми ме сред любящите си слуги.   

Като се вглеждам в себе си, не намирам никаква стойност, затова твоята 
милост ми е толкова нужна. Ако ти не си милостив към мен, единствено сълзите ми 
се ронят и не мога още дълго да поддържам живота си.”6  

Крипа бинду дия, една капка от твоята милост – какво означава това? Една капка 
от божествената милост е като океан от божествен екстаз! Едното е свързано с другото 
и тъй като гуру е божествена функция, затова и гуру принципът винаги е свързан с 
божествения източник. Ние сме свързани с гуру принципа, а гуру има големи 
способности. Той може да пие нектар дълбоко. Ние имаме слаби способности и можем 
да пием нектар по малко. Затова гуру има и канализираща функция – да възпре силния 
поток от нектар, за да не бъде ученикът отнесен, и да му дава нектара капка по капка. 
Ако трябва да лекувате дете с някакво лекарство, нима му давате цялата бутилка? Не, 
давате му капка по капка. По същия начин, една капка от милостта на Шри Гуру може 
да дари пълно съвършенство, пълно освобождение.  

Звучи много обещаващо! Трябва да копнеем да получим поне няколко капки 
нектар, но тези капки нектар ще ни направят смирени. От това можете да видите, че 
духовният процес е абсолютно не-материален. Всички материални процеси ще ви 
казват как да станете по-силни, по-надути, по-нафукани. А ето един процес, който ще 
ни научи как да станем по-смирени. Това популярно ли е в наши дни? Никак. При все 
това, всички ние седим тук и търсим някакво истинско съкровище. А достъпът до 
истинското съкровище е чрез смирение. Не унижение, а смирение. Каква е разликата? 
Унижение означава, че някой иска да упражни силата си върху вас, докато смирение 
означава, че аз се покланям, че аз признавам авторитета, аз виждам разликата между 
моята позиция и позицията на по-старшия. Истинско смирение означава да разбирате 
способностите и компетенцията си. А позицията на по-старши и на подчинен, така да се 
каже, е просто малка разлика в компетентността. Иначе душата си е душа, но все пак 
компетенцията е различна. Така че смирение означава и това – да действаш според 
компетенцията си. Да не минаваш отвъд.  

“Дари ми силата, способността да ценя всички както подобава! О, мой 
господарю и учителю, кога ще постигна милостта ти? Шакти-буддхи хина – нямам 
нито сила, нито знание, но моля те, приеми ме сред своите обични.” 

Защото тези, които са получили своята нова идентичност, започват да израстват 
в нов живот. Преди животът ви е бил ограничен, а сега той се разгръща. Духовният 
живот е като ново измерение.  
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“Като се вглеждам в себе си, не откривам никаква стойност, затова твоята 
милост ми е толкова нужна. Ако ти не си милостив към мен…” – това е действие, 
липсата на милост, а каква е реакцията? Сълзи. И прана на ракхибо ара – “Не мога да 
поддържам своята прана (дъх, живот) дълго време”. Така че това е молитва за нов 
живот. Една капка милост от нашия учител може да ни даде надежда за нов живот.  

И това не е поетично преувеличение, това е истина. Затова обожаваме този 
принцип, гуру-принципа, защото това е божествена функция. Гуру е такава светлина, 
която може да озари другите, затова сме толкова благословени ако имаме тази капка 
милост.  

 
 
 

16.Да посрещнеш купища изпитания усмихнат (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 21.09.2010, София) 
 

 
“Моля те, дай ми силата да издържа на всички трудности и изпитания”7. И 

така, ако искате да постигнете висока цел, ще се натъкнете на тези две неща – 
трудности и изпитания. Трудностите мисля, че няма какво толкова да ги обсъждаме. 
Всички сме срещали трудности, имаме опит с това; но какво да кажем за изпитанията? 
Какво означава изпитание? Изпитанието е като капан. Върховният Бог поставя малки 
капани, за да провери дали внимавате. Вървите по пътя и има капан – ще го разпознаете 
ли или не? Разбира се, това е съвсем символично, защото обикновено по пътя няма 
капани. Но за какъв вид капани говорим? Например, веднъж Гурудев възложи на един 
предан служенето да организира, да се погрижи да подготви определено събитие. И той 
се отнасяше много смирено към Гурудев, ала далеч не толкова смирено към останалите. 
Така че това беше капан, изпитание: получаваш задача и ще те видим как действаш. 
Какво е нивото ти? Дали можеш да извършиш служенето по организацията в смирено 
състояние на ума, или ще сметнеш, че това е позиция, от която да доминираш върху 
другите? 

Онзи път той се провали. А ние колко пъти се проваляме? Много пъти. Докато 
се очистим от всички възможни желания за име, слава, престиж, оценяване, каквото и 
да е. Какъв е по същността си един такъв провал? Нещо добро ли е или лошо, Кришна 
Прия? 

Кришна Прия: Такъв вид провали са по-скоро позитивни, понеже по този 
начин осъзнаваш, че качествата всъщност са ти дадени. Те не са твои.     

Тиртха Махарадж: Правилно.  
Харилила: Може би зависи от това как го приемаш – като урок, или се 

бунтуваш: “Защо се случва на мен? Не е честно”. Зависи от виждането ти.  
Манджари: Можеш също да послужиш като огледало на другите, да видят 

какво се случва, когато се провалиш.  
Тиртха Махарадж: Аха, значи това е „синдромът на мъченика”, за който 

Ядунатх Прабху спомена преди? Жертваме фалшивото его на едного, за да помогнем на 
останалите? Поставяме някого на масата, за да направим дисекция на фалшивото му 
его? Това е много славна смърт. Вивисекция, рязане на живо.  

Затова трябва да развием позитивно отношение към изпитанията. Ако животът 
ни тества, нека ценим това. Ако мая ни тества, по-добре да сме малко резервирани и… 
е, не да се страхуваме, но да спазваме известна дистанция. Ако гуру ни тества, трябва 
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да сме много благодарни: “Някой ми обръща внимание! Някой се грижи за мен!“ Иначе 
грешките ви си остават у вас. Но най-славната позиция е ако ваишнавите ни поставят 
на изпитание! Бихте ли посмели да се поставите в такава ситуация, та да поставяте 
изпитания на останалите?  

Ямуна: Не, благодаря.  
Крипадхам: Аз не бих искал. 
Тиртха Махарадж:  Ти не би искал, Крипадхам Прабху. Ти си много 

добросърдечен бхакта. Лилаватар?  
Лилаватар: Не и с такова намерение. Мога да го направя несъзнателно. 

Несъзнателно ние по някакъв начин през цялото време тестваме хората около нас. 
Тиртха Махарадж: На практика просто с това, че съществуваме, поставяме на 

голямо изпитание другите. Така че ти си прав, това е така. Но ако духовният ти учител 
ти каже да изпиташ някой друг? 

Лилаватар: Най-вероятно бих го умолявал да не ми дава такава задача.  
Тиртха Махарадж: Начинаещият бхакта би скочил за такова служене: “Да, 

Гурудев! Ти познаваш качествата ми. Другите не знаят какво е истинска посветеност, 
но аз знам! Затова ще ти помогна. Ще дам на другите голям урок. Ще им покажа какво 
значи истинска отдаденост.” Мисля, че така човек сам си подписва смъртната присъда. 
Ако си на средното ниво, ще молиш своя Гурудев: “Моля те, не ми възлагай такова 
служене! Защото най-вероятно ще се проваля. Ще се опивам да измъчвам хората и да 
доминирам над тях, вместо да им служа. Вероятно ще забравя за позицията си, за 
компетентността си и, вместо да бъда смирен слуга на своите братя и сестри, ще 
започна да ги потискам.” Това означава реалистичен себе-анализ: “Пълен съм със 
слабости и ако бъда поставен на изпитание, ще се проваля.” Но истински отдаденият 
ще каже: “Гурудев, въпреки че нямам качествата за това, щом такова е твоето желание, 
трябва да го направя.”  

Затова е казано: “Никога не критикувайте никого!” Ако някой трябва да 
критикува, това е позицията на гуру. И трябва да правим това само, ако ни е заръчано. 
И единствено с желанието да помагаме и да служим на другите. Иначе се казва, че умът 
е като свиня - всеяден. Вие изяждате всички възможни грешки на останалите. И тогава 
къде са грешките? Вътре! Вие поглъщате грешките, огризките и екскрементите на 
другите. От една страна това е добре, понеже им отнемате трудностите и грешките, 
обаче е много опасно. 

Затова изпитанията са истинските тестове. Но ако сърцата ни са чисти и винаги 
имаме това настроение – настроението за служене - тогава ще можем да посрещнем 
купища изпитания с усмивка. Тази капка милост от гуру ще ни даде силата да понесем 
трудностите и да намерим решения за капаните.  

 
 
 



17.Раждането на новия човек (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 21.09.2010, София) 
 
 
“Моля те, избави ме от желанието за себично внимание и възхищение”8. Чист 

слуга означава, че той няма себични желания. Процесът на пречистване е дълъг, защото 
ни въздействат толкова много подтици. И тъй като фалшивият егоизъм се проявява още 
в самото начало на целия процес на сътворение, затова той е и последният капан, от 
който трябва да се измъкнем. Значи, влизате в системата през определено ниво, след 
това слизате надолу, надолу, надолу, а когато започнете да се изкачвате нагоре, нагоре, 
нагоре, трябва да преминете същото ниво – фалшивия егоизъм. Това е нивото ахамкара 
– сътвореното его, или сътворената идентичност. Какво е ахам? Ахам – това съм „аз”, а 
кар идва от кри – „да правя”, също като карма (кри, кароти, карма) – да правя, да 
действам, да извършвам. Така че ахамкара е създадена, изфабрикувана самоличност, не 
истинската. Защото всички ние имаме истинска ахам, истинска идентичност, обаче тя е 
на духовното ниво. Ние сме искрици духовно съзнание, нарича се читкана – искрици 
съзнание. Така че нашата най-висша идентичност е духовната личностна енергия. Тази 
духовна енергия се проявява дори в тялото, макар да е покрита, а тялото е много плътно 
покритие, ала все пак тя се проявява даже там. Кажете ми как се проявява? 

Ямуна: В прана, жизнения дъх. Също в блясъка в очите. 
Тиртха Махарадж: Правилно. Други?   
Ядунатх: Чрез всички последици от прана, като сърдечната топлота, вълните от 

радост…. 
Тиртха Махарадж: Не бъдете толкова романтични, сега анализираме нещата. И 

така - топлина. Ако едно тяло е живо, то е топло, нали? Мъртвото тяло е студено. Ние 
всички имаме подобна телесна температура. На някои е малко по-висока. Но топлината 
е признак за присъствието на душата. Има и още един много важен признак на душата, 
това е съзнанието. Където има съзнание, има и душа. Така че ако някой прилича на 
съзнателно същество, това е защото има душа.  

Всички тези различни аспекти като топлина, съзнание, движение, жизнена сила 
или каквото и да е друго, трябва да проследим обратно до душевната идентичност. В 
началото тази духовна искра слиза в материята. И първият слой, първото покривало, 
което приема, е покривалото на егото. Сетне от егото се проявяват и по-нататъшните 
слоеве като интелигентност, ум и телесна структура. Затова се казва: ако искате да 
изоставите всички тези фалшиви идентичности, трябва да извисите енергията си. 
Трябва да се изкачите по стълбата на чакрите. От елементарната функция на нашата 
енергия – поддържане на себе си и поддържане на рода – трябва да вдигаме 
енергийното си ниво през все по-високи и по-високи степени, да преливаме една 
функция в друга, едно ниво на енергия в друго по-високо. И накрая, през всички груби 
материални елементи на тялото, трябва да стигнем фините нива. Сетне още по-високо – 
до менталните и астралните нива. И най-подир би следвало да достигнем тази фалшива 
или по-малко фалшива самоличност. И така, колкото повече сме способни да 
пречистваме своето съществуване, толкова повече можем да се доближим до 
истинската си духовна идентичност.  

А последният капан по този път на пречистването е фалшивото его. Затова се 
нуждаем от помощ, та да се освободим от тази лъжовна идентификация. В това 
отношение моментът на посвещението и ритуалът на посвещението са нещо много 
важно. Защо? Защото всъщност нашият учител ни дава нова духовна идентичност. 
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Получавате име, получавате служене, получавате нови дрехи. Това показва ново 
раждане, нова самоличност. И ние започваме да действаме според тази нова 
самоличност. На практика всички пътища и религии говорят за раждането на новия 
човек. Това е раждането на истинската идентичност на мястото на лъжливата.  

Така че това е начинът да се изправим пред изпитанията – като се отдадем на 
процеса, на Върховния и на учителите. Тогава можем да очакваме много бързо 
пречистване и духовно израстване. Но е нужен и вашият принос.  

 
 
 

18.Не спирайте по средата на пътя (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 21.09.2010, София) 
 

 
“Моля те, благослови ме със способността да почитам всички сътворени 

същества. Тогава ще мога да прославям Твоите имена и с греховете ми ще е 
приключено.”9 Какво е грях?  

Ядунатх: Когато по-висша енергия се използва за по-низши цели. 
Тиртха Махарадж: Да, друг?  
Харилила: Когато с действията си вървим против Бога. 
Ямуна: И срещу собствения си интерес. 
Тиртха Махарадж: Чувствате ли се виновни понякога?  
Харилила: Понякога. 
Тиртха Махарадж: Чувството за вина не е позитивно чувство, то не ви 

изгражда, а ви съсипва. Но когато наистина разберете, че сте направили грешка, 
наистина се стремите да я поправите, и не я повтаряте отново – как се нарича това? 
Нарича се  праяшчитта – истинско пречистване, изкупление, покаяние. И така, 
истинската праяшчитта е когато разбирате: “Допуснал съм някакви грешки” и не ги 
правите отново. Много е лесно: “О, разбрах! Обаче продължавам..” Не, истинската 
праяшчитта е много конструктивна. Чувството за вина е съвсем деструктивно, докато 
истинското пречистване е много конструктивно. Така че трябва да осъзнаваме своите 
грешки и грехове, но не бива да развиваме съзнание за греха, нека развиваме съзнание 
за Бога. Ако се фокусирате твърде много върху грешките, недостатъците и греховете 
си, те през цялото време ще въздействат на ума ви. В някои други религии хората 
прекалено много мислят за Сатаната: “О, това е трик на Сатаната!” По такъв начин 
развиваме един вид негативно съзнание. Или пък бхактите са твърде фокусирани 
върху мая: “Прабху, това е мая!”  Така че те търсят мая: „Това е мая, онова е мая!” 
Така добиват мая съзнание. По-добре да търсим божественото: “О, небето е с цвета на 
Кришна! Ето едно цвете, което мога да Му поднеса! И аз виждам голямата преданост 
на другите – не грешките, а голямата им преданост.”  

Въпрос на Лилаватар: За праяшчитта, покаянието и чувството за вина: на мен 
ми се струва, че за да стигне до нивото на праяшчитта, човек трябва да мине през 
чувството за вина, да се почувства виновен. И така, къде е рискът да се остане на 
нивото на вината, и къде е скокът към праяшчитта?   

Тиртха Махарадж: Не спирайте по средата на пътя; чувството за вина е 
половината път. То не е разрешение. То е само диагноза. Но решението и лечението е 
праяшчитта, покаянието. Хората понякога извършват изкупление, стремят се да 
компенсират греховете или грешките си с някаква тапася, дори с някакво 
                                                
9 Ред от песента на Бхактивинода Тхакура: „Гурудев крипа бинду дия” 



самоизтезание. Но трябва да достигнем до нивото на свободата – свобода от греха и 
свобода от чувството за вина. Така че скокът се случва с божествена намеса. Или ако 
кажете греховете и проблемите си на свят човек, той може да ги преглътне, може да 
отнеме греховете ви и да ви даде нещо по-добро да практикувате.  

 
 
 
 

19.Провалът е колоната на успеха (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 21.09.2010, София) 
 

 
Въпрос: Въпросът ми е с две подточки. Първо, Гурудев каза, че в процеса на 

проверки и изпитания, в процеса на постепенното разрушаване на фалшивото его, нещо 
се изисква и от самия човек като принос. Какво точно се изисква от човек, докато 
фалшивото му его бива рушено?  

Тиртха Махарадж: На практика, две различни неща. Едното е пасивната охота: 
“Готов съм да приема напътствията на моя учител”, а другото е активното участие – 
“Извършвам служенето си под негова насока”. Едното е пасивно: “Приемам това, което 
ми се дава”, а другото е активен принос.  И така, ако извършваме джапата, служенето 
си, практическата си сева, ако изучавате писанията, ако общувате, ако служите на 
другите, това ще помогне на този фалшив егоизъм да намалее.  Та така. 

И още едно нещо. Говорихме, че „ученик” означава такъв, който е поставен под 
дисциплина. Признак за ученика или последователя е, че той позволява да бъде учен. 
Готов е да приема напътствия – обаче не от какъв да е източник, понеже мнозина са 
тези, които искат да ви дават акъл. Например, едноокият гуру в дома ви - телевизорът. 
Всяка вечер му отделяте толкова много внимание, прекарвате часове да го обожавате. 
Така че мнозина искат да ви дават инструкции, но истински ученик означава: 
“Покорявам се на божественото ръководство.” Това е много важен момент. А какъв е 
другият въпрос? 

Въпрос: Може би вторият въпрос е малко детински и е твърде материалистичен 
начин на мислене, но понеже споменахте, че по време на тези изпитания човек се 
проваля, възможно ли е след толкова много провали, духовният учител да каже: “Този 
не става за нищо, безнадежден е. Отказвам се!” 

Тиртха Махарадж: Е, това би било провал за учителя. Ако някой се окаже 
безполезен човек това означава, че не си успял да го вдъхновиш по подобаващ начин. 
Например, в един брак всичко започва толкова красиво, романтично! Той носи цветя, 
ти приемаш диамантен пръстен – толкова е романтично в началото. След 20 години се 
превръщаш в домашна змеица, а той се пропива. Негова ли е грешката? Премисли, ако 
един човек, след 20 години в твоята компания, стане пияница, това не е само негова 
грешка. Много е лесно да се отсъди: пиянде! Но колко си му помогнала ти? По същия 
начин, ако дойде някой ученик, някой преданоотдаден и не съумеем да му служим 
добре, това е провал за групата, това е провал на учителя. Не, извинете, това е мой 
провал, не на учителя. Учителят никога не греши. Грешката е само моя.  

Така че никога не се отказвайте. Лесно е с лесните, но с трудните е славно.  
Ямуна: Значи, можем да прославим нашия гуру. 
Тиртха Махарадж: Защо не? Други въпроси?  
Въпрос: Правилно ли разбрах, че тези провали са естествена част от процеса? 
Тиртха Махарадж: Да, да! Благодаря ви! Защото исках да ви кажа, че мнението 

на Шрила Прабхупад за провала е: ”Провалът е колоната на успеха”.  



Гиридхари: Значи си струва да се провалиш? 
Тиртха Махарадж: Ако не загинеш, да. Защо можем да кажем, че те са 

естествена част? Защото не можем да дадем обет, че няма да допускаме никакви 
грешки. Нереалистично е да се поеме такъв обет. Но можем да кажем: “Ще дам най-
доброто от себе си да постигна духовната си цел, най-висшата цел”. Това е искреност. 
А ако дадем такъв обет, ще получим цялата помощ и милост от висшестоящите. Така че 
такъв е нашият обмен. Човек казва: „Ще опитам с всички сили” и гуру също казва: „И 
аз ще опитам с всички сили”. Тогава всичко е както трябва. 

 
 
 
 

20.Епицентърът на битието (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 21.09.2010, София) 
 

 
 
Въпрос: Тук, първият стих на песента10 завършва с: “Моля те, освободи ме от 

всякакво желание за лична чест”. Не зная дали е правилно преведено. Лична чест? 
Тиртха Махарадж: Чест, почит, в смисъл, че търсим похвала. Това е фино 

удовлетворяване на измислената идентичност: “Ако се отнасят добре с мен се чувствам 
щастлив. Ако не се отнасят добре, не съм щастлив.” В този смисъл.  

Въпрос: И въпросът ми е: защо е нужно да се избавим от тези желания? Ние по 
природа изпитваме желания и е естествено всички да се стремим да удовлетворяваме 
тези желания на петте сетива, получавайки по този начин удоволствие и щастие. На 
пръв поглед изглежда противоречиво, защото когато се спускаме тук, ние се изпълваме 
с тези желания, а след това от нас се очаква да изоставим всички тези желания, тук и 
сега.  

Тиртха Махарадж: Е, не тук и сега! Процесът е бавен, но ефективен. 
Коментар: Аз така го разбирам; и дори се молим за милост в това отношение.  
Тиртха Махарадж:  Да! “Ако себичните желания са грешки, тогава, моля те, 

помогни ми да се избавя от грешките!“ А удовлетворението на сетивата е само сянка на 
истинското удовлетворение. Духовното, съкровеното удовлетворение е много по-
изпълващо. Всички тичат да удовлетворяват сетивата – и въпреки това никой не е 
щастлив. Всеки иска още нещо, или нещо различно, следващото. Истинското 
удовлетворение идва не когато си обърнат навън, а когато се обърнеш навътре. Ние не 
отричаме сетивните органи, но се стремим да ги използваме в служба на Бога. 
Съзерцаваме красотата на олтара, слушаме бхаджана. Макар да знаем, че понякога 
очите шарят насам-натам, въпреки това не ги изваждаме понеже понякога допускат 
простъпки, а се стремим да ги съсредоточим, да ги доведем в йога – йога значи 
контрол. И на практика всички останали сетива могат да бъдат заети в служене на 
Върховния, защото посредством сетивата можем да долавяме само материалната сфера. 
Ако минем оттатък сетивата, можем да видим какво е отвъд. Атах шри-кришна-намади/ 
на бхавед грахям индрияйх/ севонмукхе хи джихвадау/ сваям ева спхуратй адах11 - 
“Просто чрез сетивата е невъзможно да бъде видян Върховният Бог, но ако 
настроението за служене се пробуди в сърцето, чрез това пречистване ще можем да 
долавяме.” Така че чрез свръх-сетивата, чрез пречистените сетива ние можем да усетим 
един друг свят, а също и друго удовлетворение. Обаче това е процес. 
                                                
10 „Крипа бинду дия” от Бхактивинод Тхакур 11 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.234 



Коментар: Става все по- и по-разбираемо за мен и мога да го приема. Обаче 
животът отвън е точно в обратната посока. За нещастие, така са проявени нещата в 
момента. 

Тиртха Махарадж:  Но ние се стремим и работим много усилено да променим 
тази ситуация.  

Въпрос:  Бихте ли обяснили защо в света болшинство са проявленията на петте 
сетива, а другите неща, които вие се стремите да култивирате, не преобладават? Защо е 
така?  

Тиртха Махарадж:  Не, не е така. Болшинството действа за Бога. Защото 
планетата Земя е една незначителна прашинка, няколко милиарда човека тук-таме, 
които си отглеждат илюзия. Казва се, че на Курукшетра са загинали шестстотин и 
четиридесет милиона. И също така се казва, че когато Кришна пасе кравите, Той на 
практика пасе милиарди крави. Можете ли да си представите, в един мъничък отрязък 
земя – милиарди крави? Ще речете: “О, това е една хубава приказка”. Но Бог е 
чудотворец. Той може да прави каквото си поиска. Също така, Неговото обкръжение е 
съвсем друго измерение. То не е просто едно малко селце, то е епицентърът на цялото 
битие.  

Така че измеренията зависят от гледната ви точка. Сега изглежда, че тук седят 
няколко предани, а един и половина милион хора тичат там навън. Но казвам ви, тази 
група тук може да спаси всички онези вън. Ако има пълна месечина в небето, каква 
полза от милиони дребни звездички? Ала всъщност служителите на Бога са по-
многобройни от тези, които отхвърлят служенето към Него. Моля ви, помогнете ми да 
обясним това на другите! Тогава следващият път ще трябва да намерим нов ашрам, 
защото няма да се побираме в тази стая.  

Иначе в „Гита” Кришна казва: “Сред много хиляди, един ще търси 
съвършенство”12. Така че не се изненадвайте, че хората на практика живеят 
безсъзнателен живот. Те просто тичат под диктовката на сетивата, на инстинктите, на 
материалната традиция, или се държат според както са научени. Ако се загледате как 
живеят, ще видите, че това е просто като един куклен театър – те нямат индивидуален 
живот, а са тласкани от определени сили. Това не означава, че ако можете да 
наблюдавате това сте по-добри. Но означава, че сте по-късметлии. Защото ако сте 
способни да прозрете скритите правила на играта, матрицата на светската илюзия е 
строшена. Тогава ще можете да преминете през гората на материалния живот и ще 
достигнете върховната цел.  

Това, което долавяме със сетивата, е съвсем мъничък сегмент от цялото битие. 
Болшинството, по-голямата част е отвъд възприятието на сетивата. И мога да ви кажа, 
че това е по-важната част. Така че продължавайте да търсите, и колкото повече 
разбираме, толкова повече можем да се отдаваме на най-висшата цел. А тогава ще 
бъдете възнаградени подобаващо. 
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21.Отрова и нектар (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 21.09.2010, София) 
 

 
Има три нива на духовна помощ. Едното е разбиране, второто е състрадание, а 

третото е любов. На първото ниво просто давате ухо за проблемите на другите – 
внимание, изслушване, разбиране. На второто ниво сте състрадателни. Състрадание 
означава, че споделяш проблемите на другия, готов си да поемеш част от неговото 
бреме. На третото ниво приемате отровата и давате нектар. Виждате ли голямата 
разлика между тези нива? На първото ниво само слушаме, но дори това изслушване, 
това отделяне на мъничко внимание, дори то помага много. А всеки може да направи 
това – да обърне внимание на останалите, нали? По-квалифицираните и духовно по-
силните, по-компетентните хора могат да споделят проблемите на останалите, могат да 
споделят товара. Но това означава, че поемаш товара на другия върху собствените си 
рамене, и ако не си достатъчно силен, поемайки още и още от това бреме може да 
рухнеш. Така че на междинното ниво не е достатъчно само да поемаш, но трябва и да 
оставяш бремето някъде. Затова и ние трябва да имаме някой, с когото да се 
консултираме, някой, който да ни закриля. Ала на третото ниво не оставяш никакви 
проблеми на другия, поемаш всичко върху себе си. Това е за онези, които притежават 
най-висши качества. И не си мислете, че то е запазено само за великите санняси, свами, 
йоги и аскети, че това е привилегия на мъжете. Не, жените също могат да правят това. 
Веднъж имаше една майка, чийто син беше болен. Следобеда тя започна да се моли: 
“О, моля те, Господи, дай тази болест на мен, а спаси детето ми!” Беше толкова 
искрена, че до вечерта момчето беше вече излекувано, а тя се разболя. Така че виждате 
– не просто състрадание, а готовност да пожертваш всичко. Това не е интелектуална 
равносметка: колко мога да понеса, какъв товар мога да поема, може би това е твърде 
много, но с толкова ще мога да се справя. Не – всичко, “всичко Ми дай”. Подтикът, 
импулсът за това е любовта – безусловната, непреклонна майчина любов.  

Така че молитвите се чуват. Това е шанс за истинско пречистване, когато 
получим благословиите на авторитет. Затова казваме, че нашият Бог е като баща, а 
също и като майка. Толкова любящ, толкова жертвоготовен.  

Въпрос на Крипадхам: Въпросът ми е за последното ниво, когато другият 
човек отнема целия товар и дава само положителното. Няма ли четвърто ниво, където 
това лошо нещо просто изчезва напълно?   

Тиртха Махарадж: Още на третото ниво лошото нещо се маха от теб. 
Крипадхам: От мен да, обаче… Можем ли да кажем, че лошото, злото по 

някакъв начин е вечно, или е временно? Защото така то просто циркулира… 
Тиртха Махарадж: Не, не е вечно. “Гита” има пет теми: ишвара, джива, 

пракрити, кала и карма. Първите пет са вечни принципи, петият е ограничен. Това 
означава, че Бог винаги Го има, душата винаги я има. Но карма има предел, не е вечна. 
А можем да кажем, че всички страдания и проблеми са на нивото на карма. Ако 
пожертваме всичките си грешки, грехове, проблеми или каквото и да е в божествения 
огън на посветеността, те ще изгорят. Така че не се тревожете, огънят гори. И ако 
кажем: “сва-ха, сва-ха“ и ако го хвърлим в огъня, то ще изгори.  

Крипадхам: Казва се, че ако някой приеме твърде много ученици, ще пропадне.   
Тиртха Махарадж: Защото всеки трябва да действа според капацитета си, 

според калибъра си. Много ученици означава...? 
Отговори: Големи проблеми. Голяма карма. 
Тиртха Махарадж: Голяма карма? Голям калибър? Големи проблеми? Не. И 

един стига да създаде големи проблеми.  



Коментар: Голяма армия за служене! 
Тиртха Махарадж: Така е по-добре. Но всъщност то означава по-голям шанс да 

служи на другите. Някои гуру, ако ги попитате: “Колко ученици имаш?” те ще кажат: 
“О, имам толкова и толкова на брой ученици.” Ако попитате един истински смирен и 
квалифициран човек: “Колко ученици имаш?” Той ще отвърне: “Ученици? Та аз 
изобщо нямам ученици! Имам единствено учители, на които да служа.”  

Такъв е мистичният път на йога. Неколцина подбрани предани са способни да 
разпространят посланието на практика неограничено. Както Нароттам дас Тхакур с 
60 000 ученици. Гоура Кишора дас Бабаджи е имал само един, но това е било 
достатъчно да се постави началото на такова движение, че сега ние с вас да седим тук.  

Крипадхам: Това означава ли, че единият е бил по-слаб от другия?   
Тиртха Махарадж: Не, определено не. Защото духовното качество не може да 

се измери с цифри, нито с каквито и да било материални концепции или измерения. 
Защото истински отдадените души са избрани от Бога за специфично служене. Един за 
масово разпространение, за масово пропагандиране, а друг за съкровена медитация. 
Едно и също е, няма разлика.  

 
 
 

22.Промяна на съзнанието (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 21.09.2010, София) 
 

 
Въпрос на Гиридхари: Гурудев, кога е започнало това пропадане? Какво ни е 

липсвало, че да започнем да се спускаме надолу и кога се е случило? Кога сме 
започнали да се плъзгаме по наклона? Не, че е чак толкова важно, но си мисля, Вие 
някак също потвърдихте, че пропадането е колоната на успеха. Това също е пропадане, 
но тогава кое е успехът и какво не ни е достигало, че да се случи това? В шастра се 
казва, че “тези, които достигнат Моята трансцендентална обител, никога не я 
напускат”13. От някъде другаде ли идваме тогава?  

Тиртха Махарадж: Да. 
Гиридхари: Откъде? 
Тиртха Махарадж: Разгледай онази картина. В долната част е материалната 

сфера, в горната част – духовното небе, а по средата е мястото, откъдето произхождат 
духовните души. 

Гиридхари: Но те са вечни, значи не се раждат? При все това идват отнякъде и 
отиват нанякъде?    

Тиртха Махарадж: Идването и отиването не значи раждане и смърт. Татастха-
шакти е като енергийно поле. Кой е източникът на искрата? Огънят, нали така? 
Искрата е вътре в огъня и не можете да разграничите искрата от огъня – докато не 
излезе извън него. Така че произход и раждане не са едно и също. Защото всичко си 
има причина, и причината си има причина, а окончателната причина е Кришна - Бог. 
Ишварах парамах кришнах сат-чит-ананда виграхах анадир-адир говиндах сарва-
карана каранам14 – причината на всички причини – това е Кришна. И така, татастха-
шакти е една от енергиите на Кришна, и ние сме част от тази енергия. Но нейното 
съвършенство е ограничено. Затова душите могат да пропаднат, така да се каже, могат 
да попаднат под влиянието на материалната енергия, макар по природа да спадат към 
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духовната енергия. Така че успехът е дори да си дошъл тук, да намериш обратния път 
към дома. Това е успехът.  

Гиридхари: Това засяга друг мой въпрос, който зададох преди един-два дни. 
Доколко дълбока е промяната? Какво се случва с душата? Колко дълбока е промяната, 
след като душата в крайна сметка е неизменна?   

Тиртха Махарадж: Душата не се променя. 
Гиридхари: Също както въглена и диаманта. Същината не се променя, но нещо 

се променя. Тогава кое е това, което се променя? 
Тиртха Махарадж: Съзнанието се променя. Ако имаме нагласата да се 

наслаждаваме на желанията, това е изкривяване на изначалната функция на желанията. 
Защото желанията трябва да са в хармония с Бога. Егоистичното желание означава 
противопоставяне на Божието желание. Душата не се променя, само съзнанието се 
променя. Затова трябва да възвърнем съзнанието си в божественото Кришна съзнание. 

Въпрос на Ядунатх: Гурудев, бихте ли казали моля, дали практики като со’хам 
и шиво’хам действително са практики за излизане от фалшивото егоистично съзнание? 
Имам предвид класическите практики. 

Тиртха Махарадж: В повечето случаи не са. Но ние във ваишнавскята школа 
се отнасяме много позитивно към со’хам. Всички знаят ли какво е со’хам? 

Отговори: Не.   
Тиртха Махарадж: Как не?! Когато дишате, как върви? “Со... хам…” На 

санскрит това означава: со – тоест саха -“той”, а хам е ахам – “аз”. “Той и аз”- со’хам. 
А ако започнете да дишате от обратен начин какво се получава? Хамса – какво означава 
хамса на санскрит? Означава „лебед”. Чистотата, птицата на душата – хамса, която 
живее в Хамса-кунда, Лудашто. Да, името е Хамса-кунда, Лудащо на унгарски значи 
Хамса-кунда, Лебедово Езеро.  

Но в повечето случаи хората използват со’хам като мантра за сливане – че „аз 
съм Той”. Ние имаме малко по-различно разбиране - “Той и аз”, “аз и Той”, ние сме 
съчетани. Но ваишнавската версия е много позитивна версия, ние винаги казваме „да” 
на со’хам. Ако кажете „да” на со’хам, как звучи това на вашия език! Сега сме тук, в 
София. Да, со’хам! Дасо’хам – “аз съм слуга”. Така че бъдете много позитивни към 
со’хам. Кажете „да” на со’хам. “Да, аз съм слуга!” Това е истинското обяснение на 
со’хам. Тогава няма да допускаме грешки. Защото най-последната грешка, най-
последният капан в духовността е, че обърквате едното с другото. Мислите си, че вие 
сте Той. Така че бъдете позитивни по отношение на со’хам, кажете „да”. 

 
 
 

Облекчение от житейските страдания (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 21.09.2010, София) 
 
 
Тази книга се нарича „Бхагавад Гита”, което означава “песента на 

божественото”. Тя е част от разкритите писания на Индия и на практика е като 
енциклопедия на духовната наука, в която са обсъдени всички различни аспекти на 
духовното развитие – от карма до знанието, от медитацията до отречението и от 
вечността до преселението на душата. Но тази книга има едно окончателно, най-висше 
послание и то е вечната връзка между човешкото същество и божествения Господ 
посредством любов.  

Всъщност тази книга е разговор между Върховния Бог, дошъл като Шри 
Кришна, и Неговия приятел и слуга Арджуна, който бил воин. Знаете, за мира не може 



да се напише интересна история, но ако в живота има някаква много критична 
ситуация, можете да изразите някакво значимо послание. И така, намираме се тъкмо 
преди началото на една велика битка между добрите и лошите сили. В този момент 
Арджуна, който се сражава за божествената кауза, искал да получи повече озарение. 
Затова се обърнал към своя приятел Кришна, който бил Богът, въплътен на планетата 
Земя: “Кажи ми кое е най-доброто? Как да действам по съвършен начин?” Разговорът е 
дълъг, тече в продължение на 700 стиха, и сега ние ще се гмурнем в средата на този 
разговор. Защото Девета Глава на практика е тъкмо средата, а заглавието на тази глава 
е: “Най-поверителното знание”. И така:  

“Върховният Бог каза: Мой скъпи Арджуна, понеже ти никога не Ми 
завиждаш, ще ти доверя тази най-тайна мъдрост, която като узнаеш, ще се избавиш 
от страданията на материалното съществуване. Това знание е царят на 
образованието, най-тайната от всички тайни. То е най-чистото знание, и понеже 
дарява пряко възприемане на аза чрез реализация, то е съвършенството на религията. 
То е вечно и се изпълнява с радост.”15 

И така, става въпрос за знание, божествена наука. И тъй като е божествена 
наука, това не е просто теория, а е нещо практично. Според тази наука можем да узнаем 
как да живеем правилно, как да използваме даденостите в нашия живот по най-добро 
предназначение и да постигнем окончателната си цел.  

В този стих са споменати някои качества; преди всичко: “Понеже ти никога не 
Ми завиждаш, Аз ще ти кажа тази тайна”. Кой е толкова глупав, та да завижда на Бога? 
Мисля, че директно никой не би казал: “Да, аз завиждам на позицията Му.” Но 
скришом ние искаме да сме като мънички богове, да сме шефовете и да имаме 
последната дума. Защото имаме способността да копираме даден пример, да следваме 
даден пример. Но има голяма разлика между копиране или подражание, и следване. 
Завистта е много негативно чувство, затова трябва да я избягваме в живота си. Ако 
някой не завижда на никой висшестоящ, тогава е много лесно да се предаде познание, 
да се предаде наука. А ако реализирате това знание, ще бъдете облекчени от всички 
страдания на материалния живот.  

Когато обсъждам тази тема с различни хора, обикновено питам за мнението им 
относно живота: “Какво е вашето усещане: животът по-скоро щастие ли е или по-скоро 
страдание? “И обикновено хората отговарят според възрастовата си категория. Ако са 
около двадесет, казват: “О, животът е щастие.” След петдесет казват: “Е, в живота има 
и известно страдание”. Но тук се дава такова знание, което може да даде отговор на 
всички проблеми на материалното битие. Какви са тези проблеми?  

В разкритите писания са споменати четири различни типа проблеми. Единият е 
смъртта – всички се боят от смъртта, защото не знаем как се случва. Тя е сигурна, но 
въпреки това си остава загадка. След това второто страдание е старостта, която също 
рано или късно идва, нали? Не мислите за нея в началото, но не щеш ли, тя вече е тук. 
Сетне третият тип страдание са болестите, които винаги присъстват, без значение дали 
сте млад или стар. И четвъртият тип страдание е раждането. И така, раждане, болести, 
старост и смърт – това са четирите типа страдания. И на практика ние не можем да 
избегнем тези трудности. При все това, тук е казано: “Това знание ще ви облекчи от 
всички проблеми на материалното съществуване”. Какво означава това? Че няма да 
остареете?  Не, ще остареете, дори да изучите това знание. Означава ли, че никога няма 
да ви болят зъбите? Не, не означава. Но има шанс да се избегнат смъртта и раждането. 
Защото само относителното, само тялото погива, но душата ни трябва да почувства 
вечността.  
                                                
15 Бхагавад Гита, 9.1-2 



24.Тайната на всички тайни (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 21.09.2010, София) 
 
 

Можем да кажем, че бхакти-йога – пътят на посветеността, пътят на 
божествената любов, е научен процес да разберем Бога, а също и да се доближим до 
Него. Защото се казва, че трябва да реализираме това знание. Не е достатъчно да чуем 
или да видим, нужно е практически да го приложим в живота си.  

“Това знание е царят на образованието,”16 а според индийската традиция има 
множество различни категории образование и наука. Всъщност, целият живот е процес 
на обучение; ние сме натрупали толкова много информация. Но какво е мъдрост? 
Мъдростта не е голяма купчина информация, а е познание за същината. Това е мъдрост 
– да знаеш есенцията. И така, това божествено познание ни помага да разберем коя е 
есенцията в живота. Затова е наречено „царят на знанието.”  

А след това е казано и раджа-видя раджа-гухям – тайната на всички тайни, 
царят на тайните. Това е мистично. На много места в писанията и в традицията ще 
откриете, че тази тайна наука не трябва да бъде предавана на другите. При все това, ние 
говорим за това божествено знание. Това означава ли, че рушим принципите, че вървим 
срещу правилата? Не, не бива да правим това. Но тайната трябва да се разкрива при 
дадени условия. Ако някой иска да слуша, тогава можем да говорим за нея. Но знаете, 
мистичните тайни имат много специална природа – дори да ги знаете, пак няма да ги 
знаете. Мислите си, че разбирате, но не разбирате. Прочели сте всичко, знаете го дума 
по дума, но пак не го знаете. Защото, отново, не става дума за събиране на информация, 
а за достигане до същината. А можем да разберем, можем да научим една тайна, ако 
някой ни я каже. Ако кажете някоя тайна, тя тайна ли е вече? Зависи от човека, на 
когото я казваме.  

Каква е тайната на живота? За това трябва да говорим. Казват, че животът ни е 
като мляко, а ако избиете млякото, ще получите една много есенциална храна. Коя е тя? 
Масло. И така, животът ни е млякото, а любовта ни е маслото. Това е тайната на 
живота. Скрита, понеже маслото е в млякото, обаче не го виждате. Ала приложите ли 
определен метод и то излезе на повърхността, ще можете да се радвате на резултата. И 
така, това е тайната на живота, загадката на живота – че във всеки от нас има скрита 
способност и че можем да я извадим на повърхността.  

На практика животът е едно училище по обич. Опитваме се да практикуваме 
любовта на различни нива – понякога на телесно ниво, което не е много 
удовлетворяващо. Понякога в приятелство или хуманитарна обич, което е малко по-
добре. Ала ако сме способни да ценим и обичаме хората на духовното ниво, това е най-
доброто.  

И тази всеобхватна любов към всички живи същества – ако разширим малко 
визията – би следвало да е паралелна с обичта към Върховния. Без да обичаме Бога, не 
можем да обичаме създанията; без да обичаме и ценим създанията, не можем да ценим 
и Бога. Това е още една тайна. Ако искате да обичате Върховния, тогава обичайте и 
възлюбените Му.  

“Това е най-чистото знание и понеже дарява пряко възприемане на аза, то е 
съвършенството на религията.” И така, това е много чисто познание. Не е някаква 
второстепенна информация, предадена е само пряката, най-важната, най-значимата 
информация. Ако къщата ви гори, няма време за обяснения, трябва да се носи вода. 
Недейте да обяснявате, просто донесете вода. И в действителност ние се намираме в 
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такава спешна нужда, понеже търсим удовлетворение. Нуждаем се от вода, къщата ни 
гори, нуждаем се от вода! Не ми давайте второстепенни обяснения: колко ще трябва да 
платя като дойде пожарната? Сега това няма значение, защото къщата ми е в пламъци, 
донесете ми вода, не ме интересува колко струва! 

Така че чистото знание ви дава съществената информация: Кой съм аз? Кой е 
Върховният? Каква е нашата връзка? Какво трябва да правя, за да постигна върховната 
цел? Можем да получим цялата есенциална информация. Останалото зависи от нас – 
дали ще я приемем или не.  

 
 
 

25.О, синове на нектара! (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 21.09.2010, София) 
 

 
Чистото знание не е теоретично, чистото знание е съвсем практично. Една 

истинска философия е тайната на живота. Чистото знание има и някои резултати, то 
дарява пряко възприемане на себето – на това кои сте. А без да познаваме себе си, не 
можем да се развиваме.  

В действителност има три стъпки, три нива. Едното се нарича самбандха, или 
връзката – къде принадлежа, откъде идвам? Второто е абхидея – средствата, пътят, 
който трябва да следвам. И третото е прайоджана, целта – трябва да определя целта.  

И така, щом принадлежа на Върховния Бог, Шри Кришна, тогава това е моята 
изначална връзка, аз Му принадлежа. Това е моята връзка, изначалната духовна връзка 
– аз принадлежа на Бога. И всички различни религии ви учат на това – че мястото ви не 
е тук, в материята, на планетата Земя, а в небесния свят. Това е самбандха – аз 
принадлежа на божественото.  

А щом принадлежа там, тогава трябва да направя нещо по въпроса. Не мога да 
седя тук и да чакам да ми се случи някакво чудо, нали? Затова ние трябва да действаме, 
трябва да направим нещо. Това се нарича абхидея, духовна практика. Вашата 
медитация, вашите молитви, вашите мантри, вашите приношения, ходенето на църква, 
всички религиозни събития и фестивали – те всички ни помагат да си спомняме, че 
принадлежим към божествената сфера. А също и когато се събираме заедно, за да си 
помагаме да помним.  

И третото е прайоджана, целта – трябва да знаем къде отиваме. Ако един кораб 
не знае закъде пътува, никой вятър няма да е попътен. Има толкова много различни 
ветрове, тласкащи вашия кораб, тялото ви, ума ви, съзнанието ви насам-натам. Но ако 
не знаете посоката си, просто ще бъдете подмятани тук и там. Така че трябва да знаем 
каква е нашата посока.  

А каква е вашата посока? Вие закъде сте тръгнали? Какво искате да постигнете?  
Някой: Съвършенство! 
Някой друг: Това е което тя иска. Всеки си има собствено желание.  
Тиртха Махарадж: Правилно. Вашето какво е? 
Отговор: Да бъда добър човек. Това би могло да означава различно нещо за 

всекиго.  
Тиртха Махарадж: Несъмнено, но мисля, че всеки би се съгласил с това. 

Защото това е красив стремеж: “Искам да стана свястно човешко същество!” Не искам 
да задавам този въпрос на всеки един от вас. Но вие, моля ви, отговорете на този въпрос 
в сърцата си. “Каква е моята амбиция? Какво искам да постигна в този живот?”  



В нашите разкрити писания има прекрасна програма за този живот. Там се казва: 
„О, синове на нектара, вие сте родени от океан от нектар. Това е ваше рождено право – 
да притежавате океан от нектар. Не се удовлетворявайте с нищо друго! Търсете! Това е 
ваше наследство по право. То е запазено за вас.” Това е нашето съвършенство, което 
можем да постигнем като станем добри, внимателни човешки същества. Защото щом 
идваме от този океан от божествен нектар, тогава това трябва да окончателната ни 
амбиция – да се завърнем там.  

Така че потърсете своите вътрешни цели, най-съкровените си стремежи. И ако 
все повече и повече успяваме да хармонизираме нашата вътрешна цел с божествената 
реалност, все по-щастливи ще ставаме.  

 
 
 
 

26.Кой съм аз? (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 21.09.2010, София) 
 
 
Върховният Бог каза: “Мой скъпи Арджуна, понеже ти никога не Ми 

завиждаш, ще ти доверя тази най-тайна мъдрост, която като узнаеш, ще се избавиш 
от страданията на материалното съществуване. Това знание е царят на 
образованието, най-тайната от всички тайни. То е най-чистото знание, и понеже 
дарява пряко възприемане на аза чрез реализация, то е съвършенството на религията. 
То е вечно и се изпълнява с радост.”17 

И така, тази божествена наука ще ни даде пряко осъзнаване на самите нас. Точно 
както като погледнете в огледалото. Какво виждате? Най-напред виждате телесното 
отражение, нали? Понякога дори тази картина не е много позитивна. Но ако се вгледате 
по-проникновено през очите, които са като порта, можете да съзрете нещо по-дълбоко. 
Можете да влезете във вътрешните си земи. Защото се казва, че очите са отражение на 
душата, докато лицето отразява единствено вашия ум. Виждате ли разликата? Лицето 
ви е просто отражение на ума ви, докато очите ви са отражения на вашата душа. 
Понякога не можете да контролирате лицето си, то издава пряко, непосредствено 
всичките ви емоции. Понякога можете да контролирате лицето си – да си сложите 
изкуствена усмивка. Но очите – те никога не могат да излъжат.  

И така, кой съм аз? Трябва да потърся това. В изначалното си божествено 
съзнание ще открием своя дом.  

И затова това божествено познание е “съвършенството на религията”. Какво е 
религия? Хората в наши дни не са особено щастливи да се определят като религиозни. 
Религията не е на мода. Въпреки че тя е много важна за човешките същества. Защото 
религия би трябвало да означава моята връзка с Върховния. Това е истинска религия. 
Понеже „религия” значи „връзка”. Религаре – да се свържеш отново с Бога, с 
Всевишния. Това е йога, йога е връзката между човека и Всевишния. Но какво ще се 
случи ако на един йога курс вземете да речете: “Сега ще ви уча на религия”? Учениците 
ще протестират: “Не, не, не, дайте ми само асани, никаква религия!”  

При все това, за да разберем себе си в божествен контекст, тази божествена 
наука е най-добрата религия. Това не е някаква старомодна система за промиване на 
мозъка, а истинска духовна наука. “Тя е вечна и се изпълнява с радост.” Тази точка е 
много важна. Защото ние изначално, по естество сме блажени, радостни. Така че ако се 
                                                
17 Бхагавад Гита, 9.1-2 



приближаваме към своето изначално състояние, ще долавяме това блаженство, това 
удовлетворение, независимо от външното обкръжение, защото сме вечно свързани с 
Върховния и тогава това е нашата реалност. Това е жива вяра, това е жива връзка.  

 
 
 

27.Цветен гирлянд за Бога (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 21.09.2010, София) 
 
 

Въпрос: Бихте ли казали повече моля за намирането на целта в личен аспект?  
Тиртха Махарадж: За да намерим целта си, най-напред трябва да намерим себе 

си. Трябва да потърсим някаква удовлетворяваща цел. И тя трябва да е висока цел. 
Защото ако си поставим твърде ниска мишена, няма да постигнем дори и нея. В 
действителност можете да определите целта си по два начина: чрез опити или чрез 
приемане. Обикновено всички ние правим първото – лично пробваме – опитвам това, 
опитвам онова, работи, но само наполовина, или не работи въобще – пробвам различни 
опции. И накрая може би ще открия някакво практическо занимание, за да преживявам.  

Другият метод се практикува от мъдрите. Ако не знам нещо, отивам при някой, 
който знае и го питам. Това е и много смел метод, защото е казано: „Недей да задаваш 
въпрос на садху, ако не си готов да приемеш съвета му”. Понеже това би било просто 
злоупотреба с енергията му. А за да получим проникновен съвет, трябва да има много 
честна, дълбока и стабилна връзка помежду ни. Защото това би следвало да се основава 
на доверие. Трябва да се доверяваме на тези, които са по-старши от нас, да имаме 
доверие на нашите светци и ако сме способни да последваме съвета им, те ще ни кажат 
кое е най-добро за нас.  

Но това като цяло е на практическо ниво. А каква е нашата най-висша цел, какъв 
е окончателният ни стремеж? Мисля, че трябва да намерим вечна цел, постоянно 
решение за всичките проблеми, нещо, което не зависи от други ресурси и приноси, а е 
непрекъснато и неизменно. Толкова много неща се променят в живота ни, но ако целта 
ни е постоянна, можем да се доближим до нея. Ако общувате със свети хора, техните 
стремежи ще бъдат много привлекателни и съвсем практични и за вас. Затова се казва: 
ако се събирате с пияници, ще станете пияница. Защото техните цели ще станат и ваши. 
Ако общувате със светци, и вие ще станете светец. Понеже със светците не можете да 
си говорите на никакви други теми, освен на божествени – никакъв футбол, никакви 
други толкова интересни и важни неща. И резултатът от това ще бъде, че вие също ще 
започнете да се превръщате в светец. Понякога дори против волята си. Затова е много 
добре и много благотворно да се общува със свети хора, защото по този начин техните 
стремежи могат да се прехвърлят и върху нас.  

 
Например ваишнавите, бхактите – те имат много красиви цели. Да речем, искат 

да направят прекрасен гирлянд за Кришна – което на нас ни звучи много непрактично, 
човек никога не би си помислил, че амбицията му в живота е да направи цветно 
приношение на Бога. Но когато дойдете в ашрама, преданите ще ви рекат: “Хей, 
можеш ли да ни помогнеш да направим гирлянда?” И тъй като бездруго сте вече там, не 
можете да кажете: “Не, няма да ви помогна”. „Добре,” казвате, “гирлянд за Бога – това 
наистина е шантава идея, но хайде, да го направим!“ И докато го правите, докато 
взимате цветчетата и ги подреждате, те ще ви кажат: “О, Кришна харесва такъв и такъв 
гирлянд, Кришна обича такива и такива цветове, така че тези цветя са идеални за това 
служене” и други подобни неща.  Затова, естествено, какво се случва следващия път 



когато идвате в ашрама? Носите голям букет цветя. И питате: “Как мислите, дали на 
Кришна ще му харесат тези нюанси?” Така техните цели автоматично преминават във 
вас.  

Обаче това е само началото. Защото на нас не ни стига просто да предложим 
един гирлянд на Върховния. Искаме да направим гирлянд от всичките си добри 
качества, с който да Го закичим. Затова бхакти-йога означава любяща заетост в 
божествено служене. Звучи обещаващо! Вечен живот, пълно щастие, цялостно 
просветление, хубави песни, изтънчена храна, фин аромат на инсенс. Така че и на най-
висшето теоретично ниво, и на най-простото, практично, осезаемо ниво това е добра 
опция.  

И така, малко по малко техните цели ще станат наши цели и ние ще разбираме 
красотата, чистотата и съвършенството на техните цели. И тогава следва един огромен 
скок напред в този процес на придобиване на цели, когато срещнем чист предан. 
Защото чистият предан има много чисти цели, много чисти идеали в живота си. Той не 
работи за себе си, той работи само за Бога. Както е казано: “Облаците не носят дъждове 
за себе си, а единствено за другите; овощните дървета не раждат плодове за себе си, а 
единствено за другите; и реките не носят вода за себе си, а единствено за другите. По 
същия начин чистите светци не живеят за себе си, а единствено за другите.” Затова ако 
ние общуваме с такива изключително пречистени люде, техните толкова чисти, толкова 
възвишени духовни идеали и стремежи ще се прехвърлят и в нас. И колкото повече се 
доближаваме до такъв човек, все по-дълбоко и по-дълбоко ще разбираме начина, по 
който той обожава Бога, неговия начин да обича Бога.  

Така след известно време няма да ми се налага повече да си търся цели, защото 
просто осъзнавам: “О, аз имам цели!” Тези цели без съмнение са високи, но никога чак 
толкова, че да ни обезсърчат. Защото дори най-дългият път започва с първата крачка. 
Пълното съвършенство е много далеч, но нека направим първата стъпка. Инак никога 
няма да стигнем.  

 
 
 

28.Да изгубиш веригите си (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 21.09.2010, София) 
 

 
Веднъж имаше въпрос на една среща, подобна на тази. Имахме един много 

симпатичен приятел, който беше бъдещ бхакта, обаче мъничко се двоумеше. Та той 
попита: “Какво бихте посъветвали някой, който би искал да стане преданоотдаден, но 
се колебае?” И отговорът беше: “Не се колебай, скачай!“ Защото можем да изтъкваме 
какви ли не извинения защо „не” – защо да не станем щастливи и любящи слуги на 
Върховния. “О, прекалено съм млад, искам да се наслаждавам на живота.” “Твърде съм 
стар, не мога сега да се занимавам с тези практики.” “Много съм беден.” “Много съм 
богат”. Имаме всички тези глупави извинения – защо „не”. Стремете се да потърсите 
със същия ентусиазъм защо „да”! Има само две неща, които можем да изгубим. Едно 
нещо губим ако станем преданоотдадени и едно нещо губим ако не станем 
преданоотдадени. Кое искате да чуете? 

Крипадхам: Негативното. 
Тиртха Махарадж: Негативното? Те и двете са позитивни. Кое първо?   
Крипадхам: Ако не станем, защото там има „не”.  
Тиртха Махарадж: Ако не станете преданоотдадени, ще изпуснете екстаза. 
Лилаватар: Кое е позитивното в това?    



Тиртха Махарадж: Ами, никой не е толкова глупав, че да иска да изпусне 
нектара. А другата загуба – ако станете преданоотдадени – са вашите вериги; това е, 
което може да изгубите. Веригите ви – без значение дали за железни или златни – са си 
вериги.  

Крипадхам: Какви са тези вериги?  
Тиртха Махарадж: Материални привързаности. 
Лилаватар: Но с всички тези материални неща трябва да живеем…  
Тиртха Махарадж: Не, ние живеем чрез Божията милост. Понякога тя се 

проявява под формата на енергия, понякога под формата на благословии, други пъти 
под формата на храна, под формата на пари, под формата на транспорт. Трябва да 
виждаме божествената милост, която действа във всичко. Защото тя е скритата 
движеща сила. Очевидната форма може да е различна, но в крайна сметка е това.  

Въпрос: Бихте ли обяснили моля как човек губи веригите си?  
Тиртха Махарадж: Да изгубиш веригите си означава свобода. Така че всъщност 

вашият въпрос е: “Как да постигнем свобода?” Просто излезте от затвора. Това се 
случва ако присъдата ви изтече; или например работите много усърдно и прокопавате 
тунел; или пък царят ще рече: “Прощавам ти, синко!” Така че можем да изгубим 
веригите си ако цялата ни карма приключи. Това е дълъг процес. Можем да се трудим 
много усилено да изкопаем тунел – това са различните пътеки на процеса на 
себереализация: усърден труд. А какво става ако прокопаете своя тунел, но излезете в 
съседната килия? Лош късмет! Най-добрият начин е да се чака милостта. Понякога 
може да напишете писмо: “О, мой скъпи царю! Аз страдам тук, моля те, помогни ми!” 
Това действа.  

Виждате, има различни начини да се постигне една и съща цел; някои са по-
практични от другите. Трябва да използваме интелигентността си, за да изберем 
правилно, без да губим време. Ако приложим метода на себеосъзнаването, тогава се 
приближаваме все повече и повече до тази идея и до реалността на свободата. Но 
духовната свобода е мистично откровение. Защото всъщност в материалната сфера си 
мислим, че сме свободни: “Аз имам своята свобода”. Обаче там ни контролират – 
инстинктите, културата, шансовете, какво ли не. Ала истинската свобода е когато сте 
готови да се съгласите със желанието на Бога. Когато Му кажете „Да!”. Не „да” на себе 
си, а „да” на Него. Това означава да сме готови да се откажем от тъй наречената си 
свобода и да се отдадем на божествената воля. То ни изглежда като загуба на 
свободата, но всъщност печелим истинската свобода, духовната свобода. Именно по 
тази причина можем да наречем това мистичен процес. Изглежда като загуба, а 
всъщност е печалба. 

 
 
 
 

29.Любовта към Бога е най-добрата религия (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 21.09.2010, София) 
 
 
Тиртха Махарадж: Някой попита вчера: “Как да избера своята религия?” Това 

важен въпрос ли е? Мисля, че е!  
Ядунатх: Нима ние си избираме религия?  
Тиртха Махарадж: Ами, начинаещите така смятат. Ако заменим една 

формалност с друга, нищо не се е променило. Това е като да тръгнете от вашата килия и 
да прокопаете тунел до следващата. Но ако заменим дадена формалност с една по-



висша истина, такава промяна си заслужава. Всъщност има само една истинска религия 
и това е любовта към Бога. Няма друга. И има само един божествен метод да се 
помогне на човечеството, особено в тази епоха, и това е милостта. Бог е милостив. Той 
не е взискателен, в наши дни Той е милостив.  

Всъщност това бил въпросът на неколцина светци, събрали се преди 5000 
години в Наимишараня. Те дискутирали: “О, има толкова много различни видове 
религия. Моля кажете ни коя е най-добрата религия?” И лекторът казал: са вай пумсам 
паро дхармо/ ято бхактир адхокшаджйе/ ахайтукй апратихата/ яятма супрасидати  
- “Най-добрата религия за цялото човечество е тази, чрез която хората могат да 
постигнат любов към Бога. И този метод трябва да е непрекъснат (постоянен) и 
безкористен. Това ще донесе върховна пълнота и щастие на сърцето и душата.”18 
Така че да отговорим на този въпрос: коя е най-добрата религия? Тази, посредством 
която можете да постигнете пълна и съвършена божествена любов – това е най-добрата 
религия. Но бъдете безусловни и неизменни в усилията си. Какво в превод означава 
бхакти-йога? “Божествена любов.“ О, много интересно!  

Въпрос:  Много хора се интересуват от духовността, но само четат книги без да 
ги прилагат. Защо става така, може би не е само мързел? 

Тиртха Махарадж: Да, и глупост. Живеем в една много специална епоха, 
нарича се Кали Юга, и характеристиките на тази епоха са, че животът е кратък, хората 
са глупави и мързеливи по отношение на духовните въпроси. Само си представете 
ситуацията: ако вие бяхте Бог, какво ще сторите в подобно обкръжение? “Опитвам се 
да им обяснявам – те не разбират. Стремя се да ги приканвам – те не идват. И животът 
им е толкова кратък, че едва ли могат да научат нещо! Тогава какво да правя?” Той има 
само един шанс: “Трябва да стана по-милостив към тях. Те са в такова пропаднало 
състояние, че има само един шанс – да им дам повече милост.”  

Затова в Кали Юга религиозните процеси се основават на божествена благодат, 
на божествена милост. Затова Чайтаня Махапрабху е дошъл преди 500 години, защото 
Той знаел, че хората са лениви и малко простовати, че не разбират сложни неща, затова 
Той дал много добър съвет, семпъл и добър: “Изучавайте „Шримад Бхагаватам”, 
слушайте лекциите, четете, възпявайте светите имена на Бога и общувайте със 
светците.” Така Той въвел движението санкиртана. Санкиртан означава, киртан 
означава „да пееш, да възхваляваш”, а сан значи „заедно”. Ако хората съвместно 
възхваляват Върховния Бог, това е лесен процес и всеки може да се присъедини. Шрила 
Прабхупада, духовният учител на моя гуру, казва: “Този процес е съвсем прост: трябва 
дамо да пеете, да танцувате и да ядете”. Това достатъчно просто ли е? Всеки може да го 
прави. И някои правила ще последват по-късно, но тези три практики са достатъчни.  

И така, песни, танци, ядене… това е практичната цел за тази вечер. Но ние 
трябва да търсим и своите по-висши цели. 
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30.Не по-високо от сандалите (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 21.09.2010, София) 
 
 
 
Въпрос на Премананда: Художник поискал мнението на един обущар за чифт 

сандали, които рисувал. Обущарят дал нужното обяснение, но сетне започнал да 
обсъжда други части от картината. Художникът го спрял: “Не ултра крепидам” което 
означава “не по-високо от сандалите”. Когато гуру присъства, той може да отговори на 
всеки въпрос за Кришна и всички ще са удовлетворени, но ако гуру не присъства 
физически, а ученикът е запитан за Кришна, до колко високо може да стигне?                            

Тиртха Махарадж: Много хубав въпрос. Напомня ми на въпроса дали глух 
човек може да напише критика върху музиката на Бетховен. Докато си мислиш, че ти 
си този, който отговаря, не отивай по-нагоре от обувките. Но ако станеш отдаден слуга 
на своя учител, тогава той ще говори чрез теб. Това е процесът на отдаване. Затова 
трябва да започваме всички лекции като най-напред отдаваме почитания на своите 
учители, сетне на всички присъстващи и чак след това можете да започнете своята 
беседа, четене или пеене. Защото това ни помага да трансформираме съзнанието си - от 
собствените си ресурси да се превърнем в канал. И така, обучение означава, че следвам 
съвета на своя учител. А ако някой ми задава въпрос като ученик, трябва да го приема 
като че моят гуру ме изпитва: „Какво си научил?” Така че всичко това са шансове за 
нас да подобрим своето служене и посветеност.  

 
 
 
 

31.Премигване на клепките на Кришна (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 02.01.2011, София) 
 
 
Въпреки че живеем във вечността, при все това понякога трябва да отделяме 

някакво внимание тук-таме на времето, мястото и обстоятелствата. Тези три стълба ни 
помагат да практикуваме духовния си живот адекватно.  

Какво е място? Всички ние живеем в една свещена вселена, защото дори този 
свят, тази материална сфера е творение на Върховния Бог за Неговите цели. Той е имал 
добра причина да го създаде, но ние, човешките същества, също допринасяме, което 
поражда някои малки проблеми тук и там. Този свят е за целите на Върховния Бог. Той 
иска да разкрие тук някакви игри, някакви дейности. Така че това е място. Мястото е 
свято място. То не е просто място, а част от божествения план. Ако имаме такова 
отношение, цялото обкръжение около нас ще се промени. Лошо ще е ако ние не се 
променим. Ако пречистим виждането си, ще имаме един по-добър свят около нас. 
Тогава мястото ще промени своята функция. За тези, които имат материални амбиции, 
този свят е място за действие. За тези, които трябва да изплащат кармата си, това 
място е място за страдание. А за тези, които искат да служат на Бога, това място е 
съвършено подходящо да го сторят. Така че мястото променя своята функция ако имате 
вярното отношение.  

След това времето – какво е време?  
Отговор: Странно ми е да дефинирам времето, понеже ние сме измислили да 

измерваме времето с дни, часове и т.н… 



Тиртха Махарадж: Нима? Аз мислех, че слънцето самичко се движи. И 
часовникът не е времето. Можем да кажем, че времето е една от енергиите на Бога, или 
можем да кажем, че то е онази специална функция, която ще сложи край на всичко 
материално. Ако искаме да сме по-прецизни във философско отношение можем да 
речем, че времето не съществува, но ако искаме да сме поетични в своята философия, 
тогава трябва да кажем, че “времето е премигване на клепките на Кришна”. Това е 
поетичното изражение какво представлява времето. Което означава, че времето също 
ще се промени ако имате вярното настроение. От нещо, което ви препятства да 
изпълнявате задълженията си, то започва да ви помага да ги извършвате.  

И накрая обстоятелствата. Времето функционира за повечето хора като 
унищожител на света. Кришна казва в „Гита”: “Аз съм времето, унищожителят на 
всички светове”19. На друго място казва: “Аз съществувам като безграничното, вечно 
време”20 А взаимодействието между мястото и времето създава обстоятелствата. Това 
сътворява комплекса, осигуряващ обкръжението ни. Например, благодарение на 
времето и провидението вие ставате бащи и майки, което в голяма степен променя 
задълженията ви. Дотогава сте имали някаква малка свобода, поне илюзията за свобода, 
а сега разбирате, че такава няма. И ние трябва да кажем „да” на своето обкръжение. 
Това е тайната на действието – как да се действа правилно. Да действаш по такъв 
начин, че да няма последици. Действие – последица, това е материалната сфера. Но 
знаете, спомняте си третата стъпка: действие, последица и съвършенство. Разбирате: 
ако направим нещо, трябва да приемем последствията. Ала истинската наука на 
действието е как да действаме по правилен начин без ограниченията, без обратната 
реакция. И така, можете ли да промените обкръжението си? Как мислите? 

Отговор: Като че ли не. Човек не може да промени обкръжението си, по-скоро 
може да промени отношението си към това, което се случва. 

Тиртха Махарадж: Нека приложим това на практика. И така, трябва да 
отделяме някакво внимание на времето, мястото и обстоятелствата, защото ако 
култивирате временното, ще постигнете и временни резултати. Ако култивирате 
вечното, ще постигнете вечни резултати. А коя е вашата вечна страна? Това е 
духовната ви душа, всичко останало ще се промени. Всичко преминава. Времето е 
сравнявано със змия, а змията има две челюсти. Горната челюст е бъдещето, долната 
челюст е миналото. По този начин змията на времето поглъща всичко. Чрез миналото и 
бъдещето тя изяжда цялата вселена. И змията на времето има добро храносмилане – 
нищо не остава, нищичко! Затова по-добре нека отглеждаме вечната си част, защото 
всички вие имате и вечна сила. И тази ваша вечна сила, вечна способност има две 
страни: прана и према. Това означава вашата жизнена сила и вашата любов. За да ги 
направим съвършени, трябва да ги свържем с Върховния. Това е истински живот и това 
е истинска любов. Всичко останало е просто отражение. И така, ако ги свържем ще 
разберем, че животът произлиза от живот, съзнанието произлиза от съзнание, а любовта 
произлиза от любов, божествена любов.  
 

(следва продължение) 
 
 
 

                                                
19 „Бхагавад Гита” 11.32 20 „Бхагавад Гита” 10.33 



32.Проблясък от оригинала (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 02.01.2011, София) 
 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Не е достатъчно да имаме теоретична връзка с Бога, нали? Вие бихте ли били 

щастливи ако някой иска да има теоретична връзка с вас? „Теоретично много се радвам 
да те видя, но на практика не мога да те понасям.” Не, по този начин няма да стане, 
трябва да имаме двустранна връзка с Върховния. Едната страна е живата връзка с Бога.  
Жива връзка е когато вие сте Го изпитали; още по-жива връзка е когато Той ви е 
изпитал. Защото докато теоретично вярваме, че Бог е Върховният, но не сме преживели 
това на практика, нямаме визията – тогава това са просто думи, празни думи. Жива 
връзка означава, че „Той е моят живот”! Всички принадлежат на Кришна, можем да 
кажем, и Кришна принадлежи на всички. Така че едната страна не може без другата. 
Това е жива връзка. А другата страна е, че тази връзка е любяща. Какво означава 
любяща връзка? Не мога да се впускам в детайли сега, но в крайна сметка можем да 
кажем, че всичко се движи от божествената любов, от обичта. Понякога виждате само 
глупавите човешки функции, но ако наистина съумеете да проследите всичко до 
източника, ще видите божествената воля в действие.  

Къде се отразяват времето, мястото и обстоятелствата в нашата структура? Те се 
отразяват в ума ни. Затова е казано: “За онзи, който е победил ума си, умът е най-
добрият му приятел, но за този, който не е успял да го победи, умът остава неговият 
най-голям враг.”21 Така че това е! Затова трябва да овладеем тази отразяваща система. 
Някои казват, че умът ви е като екран, и ако той не е като бяла повърхност, картината 
ще бъде мъглява. Затова, когато всички тези време, място и обстоятелства се отразяват 
в ума ни, ние трябва да имаме чист ум. И тогава всички размисли няма да касаят само 
материалното отражение, но ще намекват за оригинала. Но как да пречистим ума по 
най-добър начин? 

Отговор: Чрез мантруване на маха-мантрата.   
Тиртха Махарадж: Наистина ли го вярваш или това са само думи.  
Отговор: Само думи. 
Тиртха Махарадж: Твърде жалко. Мантрата работи ли за вас? Стремете се да 

я приемате сериозно, тогава ще работи. Това означава любящо и живо. Пробвайте, 
пробвайте, иначе Той ще ви пробва! Защото трябва да имаме поне теоретичната 
убеденост: „Да, чрез мантруване на светите имена мога да пречистя ума си, мога да 
пречистя съществуването си.” Тогава това ще се превърне в реалност. И това е 
истинският миг. Всъщност какво представлява животът ни тук, на тази планета Земя? 
Това е една тъжна история на раздялата, нали? Понякога се срещаме, друг път се 
разделяме. Защото сме се отделили от своя възлюбен Бог. Сега ние сме на едно дълго, 
дълго поклонническо пътуване, търсейки пътя обратно към дома, обратно при Бога. 
Затова очакваме идването на тези мигове – когато има намек, отражение, проблясък от 
оригинала. Затова трябва да се стремим поне да пречистим ума си чрез тази маха-
мантра: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе 
Рама, Рама Рама, Харе Харе. На практика можем да кажем, че това е най-важната 
молитва в тази тъмна епоха. Защото Го има върховния Бог, има го човешкото същество, 
и я има живата и любяща връзка помежду им. Това са трите компонента на цялата 
вселена. Къде сте вие в тази структура? Открийте мястото си, срещнете се лице в лице с 
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настоящото си положение и бъдете смели да вярвате в перспективата си. Стремете се да 
контролирате този отразителен екран, пречиствайте го колкото можете, за да остават 
там само най-важните неща. Защо? Защото следващият стих гласи: “За този, който е 
победил ума, Свръхдушата е вече достигната, защото той е постигнал спокойствие. 
За такъв човек няма разлика между щастие и нещастие, топло и студено, чест и 
безчестие.”22 

Е, аз не съм на това ниво. За мен все още има някаква разлика между топло и 
студено. Но ви пожелавам това да се сбъдне за вас. Защото ако съумеем да пречистим 
отразителния си екран, тогава, както е казано, ще намерим своя вътрешен мир.   

 
 
 

33.Разцъфване на обичта (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 02.01.2011, София) 
 

 
Въпрос:  Споменахте, че нашата окончателна и най-висша цел е да се върнем 

при Бога, но сега ние се намираме в материалната сфера, имаме много задължения за 
вършене. Най-основното задължение е към семейството, а за това е нужна някаква 
обич… 

Тиртха Махарадж:  Някаква?! Не някаква! Нужна е много обич! Семейният 
живот е за облагородяване на дивите животни. Всички онези, които живеят в 
пущинаците, в джунглите, които са неспособни да изразяват любовта си, трябва да 
влязат в семейство – да станат малко по-меки, малко по-нежни, по-внимателни. 
Семейният живот е като обучение. Хората трябва да са заети. Семейният живот е една 
добра заетост за петдесет години, на практика без почивни дни. Това е като период на 
обуздаване. Имате толкова много импулси, толкова емоционални изблици, но по 
някакъв начин трябва да ги овладявате, да се научите как да ги овладявате – това е 
семейството. Така че не някаква обич, а много обич е необходима, за да озаптяваме 
себе си и да изтърпяваме другите, които също са в процес на обуздаване.  

Въпрос: Ако разбирам правилно, това задължение, семейството, има начало и 
край, и когато дойде краят, обичта вече я има, какво става с тази обич? Трябва ли да 
бъде изоставена, или какво се случва с нея след като периодът на тези задължения 
приключи? 

Тиртха Махарадж: Не, не. Единствено дивите животни не знаят на кого 
принадлежи емоционалната им връзка. Ако вашият партньор ви помага да проумеете, 
че всичките ви чувства принадлежат на Върховния Бог, още докато практикувате 
процеса ще разберете и ще достигнете целта. Не е така, че практикувате нещо и го 
захвърляте, пък след това постигате нещо друго - не! Вие вървите по пътя 
междувременно. Докато практикувате ще разберете как да го посвещавате на Бога.  

Нека вземем за пример един лош брак. Защото повечето от вас биха си 
помислили за добър брак, когато „моят партньор ми помага да разбера, че всичките ми 
чувства принадлежат на Бога”. Мило ми проповядва: „О, скъпи мой/скъпа моя, нали 
знаеш, че цялата ти обич принадлежи на Върховния.” Но какво се случва с лошия брак, 
когато партньорът ми просто през цялото време ме отхвърля. „Аз идвам с цветя в 
ръцете, а тя ме рита в задника”. Мисля, че разбирате какво имам предвид. Но дори 
тогава вашият партньор ще ви помогне да разберете, че не човека трябва да обожавате 
със своите емоции, а Върховния. Какво обожаваме в човешките същества – това е 
                                                
22 „Бхагавад Гита” 6.7 



божествената искра, това е атма и параматма. А какво обожаваме във Върховния Бог? 
Това е човешкият аспект, че Той е толкова нежен, че идва толкова близо. Така че 
докато тече процесът на това пречистване на ума, бавно ще добиваме все по-ясна 
картина. Спомняте си онази магическа мантра, която ще осъществи съдбата ви. 
Помните ли я? Искате ли да я чуете? Обаче всички онези, които имат материални 
амбиции, моля да не слушат. Тази магическа формула е: „Скъпи Господи, от днес аз 
съм Твой!” Ако наистина го мислите, то ще се случи. „От днес насетне аз съм Твой.” 
Така че ние не губим онова, което сме постигнали, а то постига своето осъществяване. 
Сякаш разцъфва.  

Въпрос: Тогава какво се случва с човека до нас?  
Тиртха Махарадж: Е, ако партньорът ни е изтърпял през този петдесетгодишен 

период, той ще е станал чист преданоотдаден. Така че незабавно ще отиде на Голока 
или Ваикунтха. Затова, моля ви, бъдете много благодарни когато партньорът ви 
причинява по някое главоболие сегиз-тогиз. Това е начин вие да станете свят човек, 
светец. 

 
 
 

34.Те ще ти покажат (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 02.01.2011, София) 
 
 

Въпрос:  Как да постъпваме ако усещаме гуру вътре в себе си, вътре в сърцето 
си като глас, но нямаме основа, на която да реализираме това на тази земя? Ако 
наистина имаме в сърцето си този идеал, но просто не можем да го осъществим на тази 
земя, какво трябва да правим?  

Тиртха Махарадж: Ще дойде време. Време, място и обстоятелства.  
Коментар: Да. Времето ще ме погълне като змия. 
Тиртха Махарадж: Не, не, не! Няма! Това важи само за материалистите. 
Коментар: Времето изтича. 
Тиртха Махарадж: Времето изтича ли? Та времето е вечно.  
Коментар: Имам предвид тук, на тази земя. 
Тиртха Махарадж: Какво е тази земя? Тази земя е свято място. А специално 

този ашрам е като посолство на духовното небе. Така че тя не е материална. Зависи от 
теб.  

Въпрос: Когато трябва да вървим сам самички сред тълпата с този върховен 
идеал, какво трябва да сторим?  

Тиртха Махарадж: Никога не сме сами. 
Коментар: На тази земя, имам предвид. 
Тиртха Махарадж: Не, дори и тук не сме! Просто се огледай наоколо и ще ги 

намериш. Ще намериш своите братя и сестри. Просто се огледай. 
Коментар: Търся ги.  
Тиртха Махарадж: Не, те те търсят. Ще ти кажа защо. Понякога си мислим, че 

ние търсим Бога, нали? Но всъщност Бог ни търси. Затова казвам, че не ти търсиш 
своите братя, а твоите братя и сестри те търсят: „Хей, скъпи братко, къде си? Защо не 
идваш?”  

Въпрос: Нима са едно и също – Бог и братята и сестрите? 
Тиртха Махарадж: Не. Бог е Всевишният, а твоите братя са слугите на този 

Всевишен.  
Коментар: Така е. Не са едно и също. 



Тиртха Махарадж: Да, разбира се. Но те ще ти покажат.  
Коментар: Вече нямам надежда. Останал ми е само дъхът. Преди вярвах, но 

вече не вярвам.  
Тиртха Махарадж: Как така? Какво си изгубил?  
Отговор: Всичко. 
Тиртха Махарадж: Не. Изгубил си само илюзиите си. Изгубил си само онова, 

което е непостоянно. Нима си изгубил нещо?  
Отговор: Да, надеждата си. 
Тиртха Махарадж: Не! Надеждата умира последна.  
Коментар: Не, дъхът е последен. 
Тиртха Махарадж: Няма значение кое е първо или последно, самите ние също 

ще трябва да умрем. Но нека смъртта ни е славна смърт. А славна смърт означава да 
загинеш на нивото на божествената любов, да загинеш в служене. Това е истинско 
издигане в духа.  

Въпрос: Но служене към какво?  
Тиртха Махарадж: Към Бог!  
Въпрос: Как? 
Тиртха Махарадж: Като възпяваш, като идваш тук, като чистиш храма. Съвсем 

просто е. Мога да ти кажа милион начини.  
Въпрос: А ако имам някаква реализация в сърцето си как трябва да служа? 
Тиртха Махарадж: Питай светците, които ще ти кажат дали е вярно или не.  
Въпрос: Ако светецът говори в сърцето ми, защо е нужно някой отвън да ми 

казва.  
Тиртха Махарадж: Но сега ти питаш.  
Отговор: Просто искам да говоря с хората, но не да бъда като глупав роб. 
Тиртха Махарадж: Несъмнено! Обаче докато не знаем, трябва да питаме. Ако 

знаем, няма нужда да питаме.  
Коментар: Затова съм тук. 
Тиртха Махарадж: Добре, тогава слушай и отговора. Ще ти помогне.  
Коментар: Благодаря! 
Тиртха Махарадж: Вътрешното напътствие ни помага да разбираме 

напътствието отвън. Но какво става ако вътрешното водачество и външното водачество 
не са еднакви, ако изразяват различни мнения. Ако се различават, обикновено за нас е 
по-добре да се вслушаме във външното водачество. Разбира се, не в думите на някой от 
улицата. Но ако зачитаме духовен авторитет и той казва едно, докато вътрешната ни 
убеденост твърди друго, обикновено в 99.9% от случаите е по-добре да послушаме 
външния източник, гуру. Защото сме големи късметлии ако имаме някой, който да се 
грижи за нас. Точно както едно дете – нима то има проблеми? Няма проблеми. Понеже 
то е напълно уверено, че “майка ми ще ми даде вечеря, а баща ми ще ми даде колички” 
– сега малки колички, а по-късно големи – няма проблеми, то е в безопасност и 
сигурност. По същия начин, ако има някой, който да се грижи за нас, това е много 
щастлива ситуация. Но тази връзка с гуру е много подобна на приятелството. Защото 
приятелство означава – първо проверяваш, сетне обикваш. А не обратното. Първо 
премисли, след това обиквай. По-добре да кажа: първо провери, но след това недей вече 
да подлагаш на проверка. Защото ако първо обикнеш, а след това започнеш да 
проверяваш, това е провал. Затова първо проверявай, а после практикувай. Недей първо 
да практикуваш, а после да проверяваш - не. Ако сме проверили, че нашият духовен 
авторитет, нашият учител е за нас, ако той е правилният водач за нас, тогава трябва да 
го следваме изцяло, не половинчато. А ако извършваш повече духовна практика, ще 
чуваш вътрешната си насока по-вярно.     



35.Паралели, а не синкретизъм 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 03.01.2011, София) 

 
 

Киртанът е като да седите под някое сбъдващо желанията дърво във 
Вриндаван, мантрувайки своята джапа или правейки някой друга от медитациите си. И 
изведнъж приближава една санкиртан група; а след това просто отминава, 
избледнявайки в невидимото. Но духовните съкровища никога не избледняват, а онова, 
което ни е дал Върховният Бог, никога не е изгубено. Затова и ние трябва да се стараем 
усърдно и да се молим усилено да не се изгубим сами. Позволено ни е да се изгубим 
само в една посока. Знаете коя е тази посока, затова работете сериозно да я постигнете. 

И така, четем от „Чайтаня Чаритамрита”:  
“О предани, винаги с голямо щастие слушайте, възпявайте и медитирайте 

върху трансценденталния живот и характеристики на Шри Чайтаня Махапрабху. 
Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху, който е всемилостив! Вечна слава на 
Нитянанда Прабху, който е океан от милост! Вечна слава на Адвейта Ачария, който 
също е океан от милост! Вечна слава на всички предани на Шри Чайтаня Махапрабху, 
чиито сърца винаги са изпълнени с милост. Умът на Шри Чайтаня Махапрабху все 
беше тъжен заради постоянно проявените чувства на раздяла от Кришна. Богът 
ридаеше: ‘хаха кришна прана-натха враджендра-нандана! кахан яна кахан пана, 
мурали-вадана!’ - “О мой Господи Кришна, мой живот и душа! О сине на Нанда 
Махараджа, къде да ида? Къде да Те намеря? О Всевишни, който свириш с флейта на 
устните!” Такова бе Неговото състояние ден и нощ. Неспособен да намери утеха в 
ума си, Той прекарваше нощите в големи терзания в компанията на Сварупа Дамодара 
и Рамананда Рая. Междувременно всички предани поеха от своите домове в Бенгал да 
видят Шри Чайтаня Махапрабху.”23 

Това е историята на един живот, прекаран на планетата Земя. Знаете ли, много 
пъти имам чувството, че трябва малко да помислим и да поговорим за Бог Исус. Защо? 
След като четем „Чайтаня Чаритамрита”, защо пък историята за Исус? Махапрабху не е 
свършил на кръста, Той е имал различно житие. Но ако се опитаме да доловим и 
разберем настроението, с което и двамата са дошли, те са дошли като спасители и 
избавители. Това е архетипна роля на божественото ниво – спасяването на падналите 
души. В християнската терминология те са наречени грешните човешки същества. В 
нашата терминология са паднали души, или потънали в дълбока илюзия и т.н., но 
смисълът е един и същ – ние сме тук, а мястото ни е там. И някой трябва да ни помогне. 
Функцията на тези две личности е много подобна. Исус винаги говори за Отца. “Ако 
виждате мен, виждате Отца.” Това е мистичен израз, защото гуру и Бог са като реплика 
един на друг. Обаче разберете правилно: те не са еднакви, но гуру ни помага да си 
спомним и да се доближим до Върховния. Затова ако виждате учителя, можете да 
видите Отца.  

По същия начин Махапрабху винаги говори за Божествената Двойка, Радха-
Кришна, а самият Той действа като преданоотдаден. Така че това отново е един много 
дълбок паралел между ролите на тези две личности. Също, ако се опитаме да 
разгледаме някои от настроенията, някои от думите и изразите на техните учения, какво 
е казал Исус: “Мога да ви кажа много повече, но няма да разберете.” А Шрила 
Шридхара Махарадж веднъж, влизайки в стаята си, се обърнал назад и казал: ”Ако само 
знаехте къде влизам…” Така че много е подобно – има нещо, което ние не знаем, нещо, 
което не разбираме. Също като учители по дхарма и двамата са много подобни, много 
                                                
23 “Чайтаня Чаритамрита”, Антя Лила, 12.1-7 



близки. Разбира се, детайлите са различни, защото единият е проповядвал пред съвсем 
простодушни еврейски занаятчии и рибари, така че обкръжението е било едно. А 
другият бил… разбира се, виждаме мнозина простодушни предани и там, продаващи 
кори от бананово дърво или подобни неща, но те идват от Неговия антураж, тоест, част 
са от една по-висша йерархия. Но и двамата проповядват за божествената любов и 
милост като пътя на истинското избавление – вярата, милостта. Каква е юга-дхармата 
в Кали Юга?  Знаем, че това е възпяването на святото име, но като цяло, като принцип, 
спасението се основава на милостта. Това е път на милостта. Дори святото име е 
включено в „Отче наш”. Така че намеци има и ако искате да видите паралелите и 
подобията, ще ги видите; ако не искате да ги видите, никой не може да ви ги посочи.  

Тук е споменато едно специално настроение на Махапрабху, че дните и нощите 
Му преминавали в скръб. Разбира се, това е голяма книга, ние виждаме и други Негови 
настроения, когато е щастлив и танцува в екстаз. Но тук се споменава, че е бил дълбоко 
докоснат от раздялата с Бога. А има някои записки – не е сигурно дали са автентични 
или не, но това всъщност няма значение – от някои римски войници и пълномощници, 
описващи Исус Христос. Осанката му е обрисувана като много светла и сияйна, 
споменава се, че държанието му било такова и такова. Казва се и че рядко се смеел, но 
често плачел за участта на човечеството. И това е много красив паралел между двамата 
– единият плаче за човешките същества, понеже са отделени от Върховния, другият 
плаче за себе си, понеже изпитва раздяла от Божествената Двойка. Така че юга-дхарма 
са сълзите.  

Ала трябва да разбираме тези паралели много вярно и много внимателно. 
Защото има някои тенденции хората да искат да обединят и унифицират различни неща 
в една смесица. Това се нарича синкретизъм – когато искат да обединят различни 
пътища, различни религии. Но ако искаме да направим нещата евтини, това не помага. 
Защото ако синкретизирате сабджи и халва, това не дава добър вкус. Въпреки че и 
двете отиват в стомаха и там се смесват, все пак ако разбъркате всичко в чинията, не е 
толкова хубаво. Така че евтиният синкретизъм не струва. Защото на материално ниво 
съществуват разлики, и това си има добра причина. Едното е едно, а другото е нещо 
друго. Но има паралели и има подобия. Защо? Защото идват от един и същ божествен 
източник. И проблемът е един и същ – ние гнием тук. А те искат да дадат решение на 
този проблем. И бе споменато, че Той и Неговите предани са като океан от милост – 
това означава състрадание, нали? А как можете да бъдете истински състрадателни, ако 
не да споделяте проблемите на останалите, ако не пролеете по някоя и друга сълза за 
тяхното страдание?  

Така че има много фини подобия между ролите, действията, целта на действията 
и настроенията на тези личности – струва ми се, че това е добра тема за размисъл. И 
двамата са дошли много близо до човешките същества. Спасителите действат така; с 
пълната сила на божественото пълномощие, те са готови да дойдат много близо до вас. 
Затова се казва, че когато чувствате, че сте се приближили към Бога, всъщност е 
обратното – Той се приближава към вас.  

 
 
 
 



36.Настроението на молитва 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 03.01.2011, София) 

 
 
„Умът на Шри Чайтаня Махапрабху все беше тъжен заради постоянно 

проявените чувства на раздяла с Кришна. Богът ридаеше: ‘хаха кришна прана-натха 
враджендра-нандана! кахан яна кахан пана, мурали-вадана!’ - “О мой Господи 
Кришна, мой живот и душа! О сине на Нанда Махараджа, къде да ида? Къде да Те 
намеря? О Всевишни, ти който свириш с флейта на устните!” Такова бе Неговото 
състояние ден и нощ. Неспособен да намери утеха в ума си, Той прекарваше нощите в 
големи терзания в компанията на Сварупа Дамодара и Рамананда Рая.”24  

Така минавали дните и нощите на Махапрабху – в ридания. На вас харесва ли ви 
да ридаете? Обикновено не. Даже само от няколко стиха можем да уловим 
настроението на правилното отношение към Върховния. И това не означава усещане за 
деструктивно смирение; не бива да подражаваме на тези чувства по деструктивен 
начин. Защото индийският път, духовно извисеният път е, че ние сме партньори на 
Бога. Не сме някакви пропаднали оскърбители; не, ние трябва да стигнем до нивото да 
подпомагаме божествената мисия да се прояви. Това означава, че сме сътрудници на 
Бога. Разбирате ли разликата? Разбира се, това не е прекомерна лъжлива самооценка. 
Но трябва да разберем как по много смирен и позитивен начин можем да се включим в 
божествената воля и да ѝ помогнем да се прояви. Това е нашият метод и именно затова 
наблягаме толкова много на отдадеността. Защото като посвещаваме енергията си, 
силата на волята си, човешките си усилия на божествената цел, това означава, че се 
присъединяваме към една добра кампания. Затова като мантруваме, като посвещаваме 
себе си на мисията на Шри Кришна, на Чайтаня Махапрабху, на нашите учители, 
можем да помогнем на това движение, на този процес да се развива. Всъщност това 
бездруго се случва, а дългът на онези ваишнави, които са активни, но глупави, е да не 
спъват мисията на Махапрабху. За някои е достатъчно просто да не вършат нищо. По-
добре да не правят нищо, отколкото много активно да възпрепятстват мисията на 
Махапрабху. Така че понякога трябва да кажем: „Действай!”, друг път трябва да кажем: 
„Спри!”. Може би имате някакви въпроси? 

Парамананда:  Всъщност това, за което току-що говорихте, разширява обхвата 
на моя въпрос. Шрила Шридхара Махарадж казва, че “В най-висшия тип преданост 
никога не съществува никакво желание Кришна и Неговите придружители да дойдат да 
ни слугуват и да ни подсигуряват, нито пък самият Той да ни се разкрие”. Въпросът ми 
първоначално беше: какво е правилното настроение и структура на една молитва, ако 
човек се стреми да постигне с истинска преданост такъв тип връзка с Върховния? И в 
добавка бих искал да попитам какво е практическото приложение на този активен 
принцип и на принципа на партньорството по този път?   

Тиртха Махарадж: Разбира се, Шрила Шридхара Махарадж винаги говори за 
най-висшите нива. Но ако погледнем своето ниво, ние се нуждаем от даршан. Бъдете 
откровени! Без отклик едва ли бихме направили каквото и да е. Ако приемем това 
ограничение – че нашата посветеност не е напълно безкористна, че се нуждаем от 
някаква обратна връзка, че искаме по духовен начин да се наслаждаваме на онова, 
което виждаме, което чуваме, което получаваме – на начинаещото ниво това не е нещо 
лошо, не противоречи на дхарма. Защото това е много добре описано в 
„Шикшащакам”, където Махапрабху първо възхвалява святото име, процеса: “О, 
святото име! То е толкова магично, толкова чудотворно, то съдържа всички енергии” – 
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това е като встъпителен танц. След това Той започва да доказва, че преданият е научил 
философията: “Тринад апи суничена – Бъди по-смирен от стрък трева”.25 Но после 
изразява някаква амбиция: “Стори ме прашинка в Твоите лотосови нозе”26. Така че след 
всички тези цветисти думи за пълна отдаденост: ”Нямам никакъв вкус, толкова съм 
далеч…” Той казва: „… но моля Те, дай ми местенце там.” А напълно безкористното 
ниво се споменава чак в последния стих: “Без значение какво правиш, дали ме 
прегръщаш или ме риташ, аз съм Твой безусловен слуга”27. Това е най-висшето ниво. 
Ние трябва да определим нивото си и ако все още се нуждаем от някакъв отклик, от 
даршан или от някакъв ентусиазъм, това не е грешно.  

Например, написано е също така, че един ваишнава се моли само за още 
възможности да служи, за нищо друго. Добре, но ние сме в такава нужда: нуждаем се 
от това, нуждаем се от онова, от толкова много неща. И не говоря за елементарни 
материални неща, но ако страдате, ако сте в беда, защо да не се помолите на Кришна: 
„Моля Те, помогни ми!”  Ако сте искрени и реалисти, не можете насред проблема да се 
молите на Кришна: „Моля Те, Боже мой, дай ми още проблеми”, нали? „Много е сладко 
това, което си ми пратил. Дай ми още!” Исус също се е молел: „Моля Те, нека ме 
отмине тази горчива чаша!” Понякога дори великите имат, не бих казал проблеми, но 
някои специални чувства в определени моменти. Тогава какво да правим с подобни 
наставления? Как да ги приложим? Недейте да се притеснявате, ако те не са за вас 
ежедневна практика, но почитайте тези идеали като най-висша цел. И ден след ден ще 
можем да се доближаваме до тази цел – до напълно безкористната отдаденост.  

Мисля, че това обяснява донякъде втората част на твоя въпрос. А каква беше 
първата?  

Парамананда: Първата беше какво е вярното настроение докато се молим, ако 
искаме да достигнем по някакъв начин тази цел? 

Тиртха Махарадж: “Скъпи Господи, от днес аз съм твой!” А „партньорство” е 
просто друг израз или заместител на „слуга”. Защото слуга, служене, роб – хората не 
харесват да чуват това. Но всъщност нашето разбиране за слуга е, че той е толкова 
надежден, че е като партньор. В този смисъл слуга или партньор е много подобно. И 
партньорство означава: готов съм да посветя енергиите си на своя партньор. Както в 
един брак. Двамата партньори донасят това, което имат и се обединяват. Партньорство 
означава, че споделяме живота си. И ако ти посветиш живота си на Върховния Бог, това 
значи, че има шанс да Го направиш свой партньор – ако разполагаш с някой, който да 
предаде молбата ти.  
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37.Да се усмихваме с надежда 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 03.01.2011, София) 

 
 
 Въпрос на Дамодар: Когато дойде новата година, отидох при баща ми и му 

казах няколко официални благопожелания за здраве и дълъг живот, а баща ми ме 
прекъсна и ми каза: “Нека поне да не сме черногледи тая година!” Така често се случва 
– не само отвън, но и вътрешно – да виждаш само лошите неща и дори мантруването и 
молитвите не помагат, толкова си тъжен, че не помагат. Какво трябва да се направи?    

Тиртха Махарадж: Мантрувай повече! 
Дамодар: Мантруване в комбинация с какво? Защото това е много общ отговор. 
Тиртха Махарадж: Сълзи. Това е малката подправка. Обаче не знам, не 

разбирам този проблем, защото вие, българите, сте щастлив народ. Вие сте големи 
оптимисти. Изключителни оптимисти в сравнение с унгарците, скъпи мои!  

Парамананда: Всъщност, Гурудев, преди няколко седмици Мичиганският 
университет излезе със становището, че България е най-тъжната нация на планетата. 

Тиртха Махарадж: Неее! Аз виждам само усмихнати лица наоколо. Просто 
погледнете тези хора…стига, това не е вярно!  

Хари Лила: Това е, защото сме като Ваши огледала.   
Тиртха Махарадж: Не, аз съм ваше огледало. 
Дамодар: Има една добавка в това университетско изследване – тъжни сме 

заради недостига на материални средства. 
Тиртха Махарадж: Забравете това! Бездруго ще ги изгубите. Какво е казал 

Исус: “Недейте да събирате отвън онова, което ръждата и молецът ще изядат, но 
събирайте в сърцата си.” Ако трупаме каквото и да било материално, ще го изгубим. 
Как беше пророчеството за смъртта на Александър Велики, помните ли?  

Манохари: Когато небето стане златно, а земята синя. 
  Тиртха Махарадж: Да. Обикновено това никога не се случва, нали. Обаче 
веднъж той бил в несвяст и го отнесли в една палатка за възстановяване, където подът 
бил покрит със син килим, а куполът над него бил златист. И когато той дошъл на себе 
си, си казал: ”О, отгоре златно, отдолу синьо – смъртта наближава”. Тогава решил: 
“Трябва да бъда сложен в ковчега с покрито тяло и с протегнати навън ръце. За да се 
знае, че макар за тринадесет години да завладях практически целия познат свят, 
въпреки това си отивам оттук с празни ръце.”  

По онова време не е съществувал Мичиганският университет, но посланието 
било същото: “Недейте да трупате, ще го изгубите.” Дори и Мичиганският университет 
ще се затрие. Но хищните птици ще си седят по дърветата край пътищата. Нас няма да 
ни има, но те ще са тук. Хората казват: „Времето отминава.” Но времето се надсмива и 
казва: „Хората отминават.” Защо тогава правим такъв голям въпрос от това дали 
притежаваме едно или друго? А вътрешното щастие никога не се губи. И вие 
определено не сте песимисти като нация. Тази страна е толкова благословена! Винаги, 
когато идвам тук, вали дъжд или сняг – благословиите идват. Тази страна е 
благословена, аз просто го виждам!  

Дамодар: Преди Вие да дойдете времето беше много лошо. Моето наблюдение 
е, че и двадесет пъти да дойдете, времето се оправя. Не знам дали Гурудев си избира да 
дойде когато времето се оправя или времето се оправя когато Гурудев идва.  

Тиртха Махарадж: Знаете ли, природата е като тайна книга на Бога, Той е готов 
да общува с нас. Изпраща ни послания тук и там – малко гръмотевици, малко 
светкавици или пък хубаво време. Той праща тези знаци, но ние трябва да ги 



разшифроваме. Освен това Той действа чрез човешките същества и останалите 
създания. Трябва да имаме тази система за декодиране и ще разберем посланието. Но 
посланието на Махапрабху било: “Изучавайте „Бхагаватам”, възпявайте светите имена 
и общувайте с преданите.” Ако следваме тези принципи, ще имаме солидна основа, 
шастрична, теоретична основа, идваща от писанията. Ще имаме шанс и за лично 
мистично откровение чрез мантруването на светите имена, а ще имаме и практическата 
възможност да служим на останалите, да им помагаме и да се учим от тях – тоест ще 
намерим духовни съратници. И може Махапрабху да плаче заради раздялата, но ако 
ние следваме Неговите напътствия, тогава ще можем да се усмихваме с надежда. Вчера 
онзи млад човек казваше: “Надежда ли? Не! Вяра? Не, свършено е. Тя вече е мъртва!” 
Защо? Защото той още не е чул за Махапрабху – че надежда има.   

 
 
 
 

38.Какво представлява нашият ум? 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 03.01.2011, София) 

 
 
Има толкова много послания в този свят. Кое е най-доброто послание? Най-

доброто послание е словото на Бога. Но ние се нуждаем не само от слово, от послание в 
слово; нуждаем се от послание в песен. И това е „Гита”. Гита означава „песен”. Затова 
ще прочетем от тази толкова свята книга, „Бхагавад Гита” – божествената песен. И 
така, това не е словото на Бога, това е песента на Бога.  

Тъй като сме съгласни, че контролът на ума е много съществен дълг на всеки 
духовно практикуващ, нека повторим този стих. “С помощта на ума си човек трябва 
да се избави, а не да деградира. Умът е приятел на обусловената душа, както и неин 
враг.” И след това: “За онзи, който е победил ума, умът е най-добрият му приятел; 
ала за този, който не е успял да го направи, умът му си остава най-големият враг.”28  

И така, какво представлява нашият ум? Това ние ли сме? Нашата душа ли е? 
Нашето сърце ли е? Или е нашето тяло? Отражение ли е? Какво е той? Някои казват, че 
умът съществува само в материалната сфера, други казват, че умът съществува в 
менталната сфера, а пък трети – че той съществува дори в духовната сфера. Има 
толкова много тълкувания, толкова много идеи за ума. Но какво е нашият ум? Нашият 
ум е като отразяващо огледало. Не е нито душата, нито тялото – намира се по средата 
между двете. Защото ако тялото спре да функционира, например в делириум или в 
припадък, умът все пак функционира.  

В ума присъстват три функции; мислене, изразяване на воля и чувстване. И така, 
там, където можем да идентифицираме силата на волята си, своите мисли и своите 
чувства – това е умът. Той не се намира във върховете на пръстите ни и, трябва да ви 
кажа, не се намира и в мозъка ни; той е някъде другаде. Прониква тялото ни и е 
фокусиран в сърдечната чакра. Не е груб телесен елемент, а е по-фин. Пак се счита за 
материален елемент, но е по-деликатен, по-нежен, по-чувствителен от грубите 
елементи като земя, вода и останалите. Той има двойна природа. Основните 
материални елементи са последствия. Ала умът, заради фината си природа, притежава 
и аспекта на причина. Така че присъстват и двете страни – причина и ефект, ефект и 
причина. Защото умът, можем да кажем, е отражение на душата, затова в този смисъл е 
последица; обаче също така е причина за сетивните дейности, за телесните функции и 
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т.н. Той е сякаш връзка между тялото и душата. Също така можем да го сравним с 
таблото в една кола. Чрез него можете да се свържете с двигателя. И така, тялото е 
двигателят, или колата, а шофьорът е вашата душа. И посредством ума можете да 
управлявате колата. Това е функцията на ума – да осигурява връзка. Но ако таблото не 
показва правилно, тогава карате твърде бързо и се налага да заплатите цената. А както 
чух, системата се променя и тук, в София. Няма да ви спре корумпиран полицай, когото 
да подкупите с десет лева. А ще направят снимка и ще ви пратят сметката. Така че 
присъединяването към Европейския съюз означава, че трябва да платите цената. Но 
това не беше политически коментар.  

Знаете, животът става все по- и по-сложен. И понякога умът ни е като 
дистанционното на климатика – някой път работи, друг път не, понякога предава 
информация, друг път – не особено. Това е умът: ако функционира правилно – хубаво, 
ще постигнете целта, обаче ако не функционира добре – това поражда толкова много 
проблеми. Затова като духовни практикуващи, ние трябва да го овладяваме, трябва да 
имаме власт над него. Не умът да ни контролира, а ние да контролираме ума. Е, ако си 
седите в креслото у дома, може и да си мислите: “О, аз вече съм овладял ума си”. Но 
само щом срещнете някого, просто губите контрол и се вбесявате.  

От друга гледна точка умът има две функции – приемане и отхвърляне. 
Понякога приемате фалшиви концепции, например че „аз съм себеовладян”, което не е 
вярно. Друг път не приемаме нещата такива, каквито са, не вярваме в реалността. И 
така, понякога вярваме в лъжливи неща, а друг път не вярваме в реалността. Затова 
трябва да се натъкнем на определени обстоятелства, за да проверим овладян ли е умът 
ни или не. Защо трябва да се овладява ума? За да постигнете духовните си цели. Дори в 
материален план, ако сте съсредоточени е много лесно да постигнете целите си. Не сте 
ли съсредоточени, няма да ги постигнете.  

 
(следва продължение) 

 
 

 
39.Относно трудността да се владееш 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 03.01.2011, София) 
 

(продължава от предишния петък) 
 
Нашата цел е да превърнем ума си в свой приятел. Умът трябва да бъде свързан 

с нещо, тогава ще е удовлетворен. Ако мислите ни, волята ни и чувствата ни са 
свързани с божествения извор, ще имаме умиротворен ум. А за да проверим дали умът 
ни е овладян или не, трябва да срещаме предизвикателства. Затова е много полезно да 
се натъкваме на предизвикателни ситуации. Защото ако в подобни опасни или рискови 
положения не губите покоя на ума си, тогава тестът е преминат и самоконтролът е 
доказан. Да ви дам ли един пример, или може би два? Единият е история, другият е 
истинска история. Но кой е по-истински, не зная.  

Относно трудността да се владееш. Имало един човек и не щеш ли, в чифлика 
му се появил дракон, ужасяващ дракон. Той поискал да избяга: „Този дракон ще ме 
убие, ще ме изяде. Къде да се скрия? Искам да избягам!” Помислил си: „Ако се скрия в 
стаята, той ще влезе вътре, ще изгори цялата къща и накрая ще ме изяде. Ако отида в 
обора, ще се случи същото. Къде да намеря подслон?” Най-сетне решил: “Трябва да 
скоча в кладенеца! Драконът не може да влезе в кладенеца, така че там ще бъда в 
безопасност, пък има и вода, така че дори той да бълва огън в кладенеца, ще мога да го 



неутрализирам с водата.” Така той скочил в кладенеца, а знаете, там има кофа и въже, 
така че висял на въжето, без да стига до водата. Рекъл си: „О, толкова съм на сигурно! 
Толкова съм спокоен. Драконът си реве там навън, а аз съм в безопасност тук долу.” 
Само си представете себе си в усойния кладенец. Поглеждате нагоре - дракон! Но като 
поглеждате надолу виждате друга опасност – голяма черна змия. Не сте очаквали, че в 
кладенеца ви се крие черна змия, ала ето, тя е там. Какво ще направите? Не можете да 
слезете надолу, защото змията ще ви ухапе; не можете да се качите и нагоре, защото 
драконът ще ви отнесе. Висите между две опасности. Въпреки това може да се 
чувствате на сигурно, понеже въжето е здраво. Обаче не само вие се страхувате от 
дракона, една малка мишка също се е уплашила от него. И тя като вас се опитва да се 
скрие в кладенеца и влиза вътре по същия начин като вас – по въжето. Обаче където и 
да отиде мишката, тя веднага започва да гризе. Така че поглеждате надолу: „О, там има 
змия!”, поглеждате пак нагоре и виждате малката мишка, прояждаща вашето въже. От 
това ви става ясно какво бъдеще ви чака – ще избегнете дракона, но в крайна сметка ще 
паднете жертва на змията. Ала за щастие, съществува и друга посока – можете да се 
огледате наоколо. Не нагоре, не надолу, а околовръст. Едни пчели също се крият в 
кладенеца. Медът им е много сладък; посягате към него, облизвате пръст с думите: 
“Мееееееед!”… и край, понеже мишката е прегризала въжето.   

Така че дори при опасност за живота е много трудно да се контролират сетивата 
и умът. Бягате от една опасност, натъквате се на друга, но ако има дори малък шанс да 
се наслаждавате – втурвате се към него. Затова един духовен човек следва да овладява 
сетивата и ума си. Защото животът е опасен и има само една фирма, на която всички ще 
станем клиенти - гробището.  

Другата история е от живота на моя Гурумахарадж. Веднъж той трябвало да 
дойде тук, в София. Но преди да поеме на път, спрял за известно време в ашрама в 
Будапеща. След два дни трябвало да тръгне. И така, с един от духовните ми братя те 
отивали към колата. Разбирате, това се е случило при предишната политическа 
ситуация, когато на йога, проповядването и движението Харе Кришна не се гледаше с 
много добро око. Те отивали към колата и що да видят – колата била разбита и 
отворена. Внезапно Гурудев казал: „О, това не е шега работа”. Затова завили надясно – 
за да не бъде изложен ученикът на опасност. И като изпратил ученика обратно в 
ашрама, Гурудев се заел със ситуацията.  

И така, първата случка показва колко трудно е да се контролираш. А втората ми 
доказа до каква степен е себеовладяна една духовна личност. Дори пред лицето на 
реална опасност той въобще не се уплаши, а незабавно намери решение, спасявайки 
ученика от риск и поемайки самият той удара.  

Така че контролът на ума е жизнено важен, той е есенциален. Дори в мирни 
условия, какво да говорим за опасности. Защото трябва да решиш правилно, да вземеш 
най-доброто решение.  

Какво ще стане, ако умът ни е наш приятел? Следващият стих ще ни каже: “За 
онзи, който е победил ума, Свръхдушата е вече постигната, защото е добил 
умиротворение. За такъв човек щастие и нещастие, жега и студ, чест и позор са едно 
и също”.29   

Това означава, че можете да постигнете Бога ако умът ви е овладян. Защо? 
Защото притежавате това умиротворение. Затова трябва да проверим умиротворени ли 
сме или не. Ако има предизвикателство, можете да прецените докъде сте стигнали, 
каква е позицията ви. А вътрешният покой е сигурен знак за духовно извисяване. Най-
добрият начин за постигане на такъв вътрешен покой ни е даден: всичко го има в 
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святото име. Покой за начинаещите, истина за средно напредналите, и екстаз за по-
горния клас. Всеки постига според способностите си. В Божието име се съдържа 
всичко, всички божествени енергии са вложени в светите имена. Така че 
умиротворение, щастие, чистота са непосредствените резултати от свързаността с 
Върховния. Ако ги искате, тогава следвайте съвета – бъдете свързани. А тази 
свързаност можем да постигнем по много красив начин възпявайки, зовейки: “Харе 
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, 
Харе Харе “. Самият Бог, Неговата любяща енергия и произтичащото от Тях щастие се 
съдържат в тази мантра.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

40.Враг или приятел? 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 03.01.2011, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 
Въпрос на Манджари: “За този, който е победил ума, умът е най-добрият му 

приятел; но за онзи, който не е успял да го стори, умът ще си остане най-големият му 
враг.”30 Гурудев, чували сме много примери, когато умът може да е най-големият ни 
враг. Но чуваме, че може да е и най-добрият ни приятел. Как той ни е най-добър 
приятел? 

Тиртха Махарадж: Много добър въпрос, благодаря ти. Защото както ви казах, 
умът има двойна природа – понякога е последица, друг път причина. По същия начин 
той би могъл да бъде враг, а трябва да бъде добър приятел. Така че не е много хубаво 
да сочим ума за враг, защото той е и приятел. Ако наричаме ума си едностранчиво 
единствено враг, тогава ще поставим собствения му ум на изпитание. Ако остане 
спокоен, значи умът ни притежава умствен покой. Обаче ако умът ни се разстройва от 
това, че го наричаме враг, тогава значи му липсва покой на ума.  

Но това, което ти спомена, е много сериозна и много важна тема. Защото умът, 
интелектът и фалшивият егоизъм са отражения на една и съща фина структура в 
човешкото същество. Те са различни аспекти на един и същи елемент. И след като умът 
ни има способността да избира, да предпочита, трябва да я прилагаме. Казано е: 
“Трябва да вземеш златото дори от купчина с боклук”. И също “Трябва да вземеш 
достойната съпруга, дори да е от недобро семейство”. Така че след като имаме тази 
способност да подбираме, трябва да я прилагаме. На други места се казва, че 
интелектът ти може да бъде твой гуру. Много пъти сме чували съвета: „Не, не, не, 
нашият ум, нашият интелект не може да са наш гуру, наш водач, наш учител.” Защо? 
Защото ако умът ни не е пречистен, тогава тази сила или способност да взима вярното 
решение не е проявена и не можем да подбираме правилно. Но ако умът ни е 
пречистен, тогава той ще ни води по верния път. Затова се казва: винаги трябва да 
приемаш съвета на висшестоящите и да намираш подслон, да следваш напътствията на 
учителите, да търсиш духовна компания, садху-санга. Но какво става, ако няма садху-
санга? Какво да правим, ако няма садху, които да ни напътстват? Това е голям проблем. 
Какво да сторим тогава? Тогава, казва се, шастра може да бъде твой водач. Шастра 
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може да бъде за теб и садху-санга, или дори собственият ти ум и интелект могат да са 
твой гуру. Този аспект се нарича съвест. В най-критичните ситуации трябва да се 
консултираме с този водач – той е там. Имали ли сте шанса да се срещнете с това 
съкровено водачество? Имали ли сте някога шанс за това? Трябва да сме способни да 
отсъдим дали ни говори умът или нещо друго, нещо по-дълбоко. Тогава умът ни ще 
бъде най-добрият ни другар.  

Така че трябва да сме великодушни към своя ум. Не е само едната страна на 
въпроса: „той е единствено враг”. Не, той е и помощник. Защото нашите чувства, 
силата на волята ни и мислите ни се намират там, в нашия ум – той е мястото, където те 
се събират, където врят. Нима силата на волята е нещо лошо? Не, тя е много значима. 
Нима мислите ви са нещо лошо? Не, те са много необходим елемент. Какво пък да 
говорим за чувствата ни? Защото така, както аз виждам и разбирам нещата, хората са 
емоционални същества. Те не са същества на силата или на интелекта – е, отчасти са – 
но в крайна сметка са емоционални същества. Дори най-яките мъже се разтапят като 
видят бебе. Така че такава ни е в края на краищата природата. Ние сме емоционални 
същества, затова грижата за емоциите е много важна по духовния път. Затова и ние 
практикуваме един много специален тип йога – йога на божествената любов, бхакти-
йога. Защото тя ще установи връзка между нашата истинска природа, духовната ни, 
любяща природа, и Бога; връзка, основаваща се на обич, основаваща се на емоционален 
досег.  

И има мерило за любовта. Колко обичате джоба си? Мисля, че доста си го 
харесваме. Той е нещо много важно за нас. Колко обичате животните си, домашните си 
любимци? О, те също са много важни, насочваме толкова много внимание към тях. 
Колко обичате ближните си? Не кой знае колко, но… А колко обичате себе си? И 
накрая трябва да попитаме колко обичате Бога? Защото каквото и признание да 
отдадем на всички тези елементи, които споменах – включително членовете на 
семействата ни, разбира се, тях обичаме толкова много – трябва да се запитаме: „Колко 
обичам моя Върховен Бог?” Това е окончателното мерило: колко обичаме Всевишния? 
А какво е едно от определенията за любов? “Любов е когато често си мисля за теб. 
Любов означава: “Често се сещам за теб.” Така че ако обичате Бога, няма как да не 
мислите за Него. Тогава ще ви се дадат сили, ще ви се даде интелект, препятствията ще 
бъдат отстранени, дивото животно вътре във вас ще се укроти и на повърхността ще се 
прояви изначалната ви природа, която е сат-чит-анадам, вечна, съзнателна и блажена. 
Така че истинският контрол над ума ще ви донесе тази реализация и тази визия по 
отношение на останалите – че те също са сат-чит-анандам, души. Не сте само вие.  

Затова, макар да е популярна тема на обществени лекции да се подиграва, да се 
иронизира ума, моето разбира не е, че трябва да се отнасяме към него много добре, 
защото той е много полезен инструмент за постигане на цели, намиращи се отвъд ума. 
Звучи ли ви разумно – да използвате ума за постигането на нещо отвъд ума? Но това е 
мистичен процес. Има неща, които не разбираме, и е добре да е така.  

 
(следва продължение) 
 
 
 



41.Духовен ум 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 03.01.2011, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 Въпрос на Харилила: Ако чувството е функция на ума, душата изпитва ли 

чувства, имам предвид истинската душа? Те духовни чувства ли са, или какви?  
Тиртха Махарадж: Добър въпрос. Понякога си мислим, че дадени обекти, 

дадени неща съществуват само на материално ниво. Както Кришна казва в „Бхагавад 
Гита”: бхумир апо ‘нало ваюх/ кхам мано буддхир ева ча/ аханкара итиям ме/ бхинна 
пракритир астадха - “Земя, вода, огън, вятър и етер плюс умът, интелектът и 
егоизмът са осемте елемента, които изграждат материалния свят.”31  

И така, можете да си помислите, че умът е материален компонент на битието и 
не съществува в духовното небе. Но такова духовно небе ще е като таратор без 
краставици - празно. Ако няма воля, ако няма мисли, ако няма чувства в духовния свят, 
понеже там няма ум, а пък те са функции на ума; ако умът е само материален и не 
съществува в духовното небе – тогава това е твърде скучно за мен. Би ли ви 
удовлетворил такъв гол таратор? Не! Това се нарича с друго име – айран.  

Затова мислите, чувствата и волята следва да съществуват и в духовната 
равнина. Бихме могли да кажем, че там има духовен ум. Този духовен ум принадлежи 
на душата. Той е отражение на душата, точно както съзнанието е отражение на душата; 
то е признак на душата. Където има съзнание, има и душа. А където е желанието ви, 
там са вашите мисли, там е и медитацията ви. Където е медитацията ви, там е и умът 
ви, където е умът ви, там са вашите действия, а където са действията ви, там са и 
последиците. Затова аз вярвам, че съществува духовен ум който ще ни помогне да се 
свържем чрез чувствата си с Върховния, който ще ни даде възможността да прилагаме 
своята божествена, духовна волева сила по най-верния начин и който ще ни помогне да 
използваме мислите си във връзка с Върховния. Такъв ум е приятел.  

Защото всичко е дадено от Кришна, дори космичният принцип. Умът не е 
ограничен само до човешките същества - че ние притежаваме индивидуални умове - но 
съществува и вселенски ум, който е космически универсален принцип и той се 
проявява от един специален аспект на Кришна в процеса на сътворението. Членовете на 
чатур-вюха: Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анируддха представят този елемент 
на космичния ум, космичния интелект и космичния егоизъм, а след това от тях и чрез 
тях тези неща се разпространяват сред човешките същества. Така че умът съществува 
на индивидуално ниво, съществува на космическо ниво, съществува и на божествено 
ниво.  

Къде е волята на Кришна? Къде са мислите на Кришна? И къде са Неговите 
чувства? Той не е някой безмозъчен момък. Изпълнен е с волева сила. Ако се 
съгласихме, че времето е просто премигване на клепките на Върховния Бог Кришна, 
нека не забравяме това. Той притежава безгранични способности; и най-
незначителният фрагмент от силата на волята Му е достатъчен, за да сътвори цялата 
необятна материална вселена. А по-голямата част от волята Му е насочена към съвсем 
друг обект. Понякога си мислите, че ние, хората, търсим Бога. Или пък, ако разберем 
малко повече за милостивия аспект на Върховния, разбираме, че Той е този, който ни 
търси. Но всъщност Той търси толкова много други неща. Неговата воля не се изчерпва 
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само с това да ни напътства обратно към дома, обратно при Бога. Той иска да постигне 
толкова много други цели. Той използва силата на волята си, за да постигне нещо.  

Ами мислите Му? Казва се: “Какъвто бащата такъв и синът.” Ако човешките 
същества са синове и дъщери на Върховния Бог, значи ние имаме подобни качества. 
Или можем да кажем, че Той има качества като нашите. Така че щом нашите мисли се 
щурат насам-натам, нагоре-надолу, досущ като буря, значи и Неговите мисли се щурат 
нагоре-надолу. Той си мисли за нещо. Само си представете, Бог си мисли за нещо! На 
това му се казва истинска тайна. Именно това трябва да разберем – за какво си мисли 
Той? Не мога сега да навлизам в повече детайли, но считам, че някои от вас имат 
някаква представа за какво си мисли Кришна. Защото какво се случва в материалната 
сфера? Момчетата винаги мислят за момичета, а момичетата винаги мислят за момчета, 
нали? Така става в материалния свят, но то също е отражение на върховната реалност. 
Малко поизкривено, но при все това е отражение. А Кришна е момче… и толкова за 
мислите Му.  

А чувствата, Неговите чувства, чувствата на Бога – не можете да си представите! 
Той си има някои, които живеят в сърцето Му, и тези, които живеят в сърцето Му, са 
чистите предани, които чисто Го обичат. Така че нашият Бог има ум. А това означава, 
че умът съществува и в духовното небе, но по един много духовен, мистичен начин.  

Въпрос: Бих искал да попитам дали психиката влияе на ума, или е обратното?        
Тиртха Махарадж: Понякога сме изпълнени със страхове. В повечето случаи 

няма причина за страх, но с мислите си ние можем да създадем обекта на страха. Това 
отново е функция на неконтролирания ум. Но ако насочим вниманието си към 
Върховния Бог, нима остава възможност за страх? Не, казва се, че за тези, които се 
отдават напълно, които са под пълната закрила на Върховния Бог, не съществува страх. 
“Не се страхувай,” казва Кришна на Арджуна в „Гита”: “Не се страхувай. Аз ще се 
погрижа. Аз ще те защитавам. Просто прави каквото ти казвам и не се бой.“ Това е 
въпрос на доверие. Ако се доверявате на Божиите слова, сте в безопасност.  

Но хората имат големи проблеми с психиката си, а още по-голям проблем е това, 
че понякога объркват психиката с духовността. А те не са идентични – едното е едно, 
другото е друго. Така че не бива да смесваме психическата сфера на живота си – 
умственото ниво – с духовната сфера. Това са две различни нива. Това е много 
съществено, запомнете го.  

Но връщайки се към предишната тема: това е истинското търсене. Ако можем да 
открием волята на Върховния, ако можем да си представим мислите и ако можем да 
познаем чувствата Му – това е истинското мистично търсене. А за това най-добре е да 
не се говори твърде много, а да се вкуси духовно преживяване. Нека мантруваме малко 
повече.    

 
 
 
 



42.Достойнството на семейните 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2011, София) 

 
 
 
Продължаваме нашето четене от „Чайтаня Чаритамрита”: “Междувременно всички 

предани поеха от домовете си в Бенгал, за да видят Шри Чайтаня Махапрабху. 
Водени от Шивананда Сена, Адвейта Ачария и други, всички предани се събраха в 
Навадвипа. Жителите на селата Кулина-грама и Кханда също се събраха в Навадвипа. 
Тъй като Нитянанда Прабху проповядваше в Бенгал, Шри Чайтаня Махапрабху Му бе 
заръчал да не идва в Джаганнатха Пури. Тази година, обаче, Той тръгна с останалите 
от групата да види Бога. Шриваса Тхакура също бе там с тримата си братя и 
съпругата си, Малини. Ачарияратна по същия начин бе придружен от своята съпруга. 
И жената на Шивананда Сена дойде, заедно с техните трима сина. Рагхава Пандит 
се присъедини към тях, носейки прословутите си дисаги с храна. Васудева Датта, 
Мурари Гупта, Видянидхи и много други предани тръгнаха да видят Шри Чайтаня 
Махапрабху. Всички заедно наброяваха двеста или триста души. Преданите най-
напред посетиха Шачимата и получиха нейното разрешение. Сетне с голяма радост 
поеха към Джаганнатха Пури, възпявайки заедно светите имена на Бога.32 

И така, тук виждаме, че около Махапрабху е имало много семейни 
преданоотдадени. И жените не са били изключени от поклонническото пътуване, от 
посещенията и практиките, които извършвали. Болшинството от ваишнавите около 
Махапрабху също били семейни. Така че времената не се променят. Днес около 
Махапрабху също има множество семейни бхакти. И по естествен начин е подредено 
така. Защо? Защото дори саннясите се раждат в семейства. Без баща и майка те не 
могат да дойдат на тази земя, освен в много редки случаи. Но това е начинът. Затова 
трябва да ценим ордена на грихастхите, защото това наистина е орден, това е ашрам. 
Гриха означава „дом”, а стха означава „да стоиш”. Така че ако си стоите у дома, значи 
сте семеен човек. То значи, че сте много отговорен член на малката и на по-голямата 
общност. Един глупав брахмачари – става дума за глупав, не за истински – един глупав 
брахмачари може да се шляе насам-натам както му харесва, без почти никакви 
отговорности. Но покажете ми един семеен, който може да се шляе насам-натам! 
Никакво скачане и никакво тичане – той е установен. Това означава благонадежден, 
стабилен – стои на едно място, върши си работата, има планове – това е много хубаво.  

Така че в един смисъл ние трябва да възстановим достойнството на семейните. И 
ако сме постигнали това, тогава грихастхите ще възвърнат достойнството на ордените 
брахмачария и санняс. По този начин, като си служим едни на други, Махапрабху ще 
бъде много удовлетворен. А това е много лесно – всеки трябва да действа в 
съответствие със своята дхарма. Ако от семейните се очаква да се държат като санняси, 
а пък саннясите започнат да се държат като грихастхи, това е голяма грешка! По-добре 
да действаме съобразно дхармата си. А междувременно не забравяйте и своята парам-
дхарма. Защото парам-дхармата е всеобхватна, тя е за всички същества. 
Индивидуалните дхарми са в съответствие с общественото ви положение, с 
образованието ви – толкова много фактори има. Обаче главната дхарма, върховната 
дхарма – че принадлежите на Бога и трябва да развивате тази връзка – е всеобща.  
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43.Интензивният начин на живот на авадхута 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2011, София) 

 
 

Продължаваме нашето четене от „Чайтаня Чаритамрита”. И така, двеста-триста 
предани отивали към Джаганнатха Пури. Това ми напомня за нашите мели33. Макар от 
това толкова изолирано място в света, Унгария, да не можем да дойдем със стотици да 
се видим с Махапрабху и бхактите тук, при все това преданите са много нетърпеливи 
да дойдат и да се срещнат с Бога и Неговите слуги.  

“Шивананда Сена се грижеше да плаща таксите на различните места. 
Поддържайки всички, той водеше бхактите с голяма радост.”34 Отново, виждате, 
времената не се променят. Дори преди 500 години се е налагало да се плащат такси – 
било то за пресичане на реки или за използване на магистрали. Така че времената не се 
променят. Обаче там бил “Шивананда Сена, който се грижеше за всички и 
осигуряваше на всеки от преданите място за пребиваване. Той познаваше всички 
пътища, водещи към Ориса. Един ден, когато групата бе спряна от един събирач на 
такси, на преданите бе позволено да преминат, а Шивананда Сена остана назад сам, 
за да плати таксите. Групата влезе в някакво село и зачака под едно дърво, защото 
никой освен Шивананда Сена не можеше да им уреди квартири. Междувременно 
Нитянанда Прабху бе много огладнял и неспокоен. Понеже все още не бе получил 
подобаваща квартира, Той започна да ругае Шивананда Сена. "Шивананда Сена не ми 
е намерил квартира," протестираше Той, "а съм толкова гладен, че умирам. Понеже 
той не идва, проклинам тримата му синове да умрат!" Чувайки това проклятие, 
жената на Шивананда Сена заплака. Тъкмо тогава Шивананда се върна от 
пропусквателния пункт. Ридаейки, неговата съпруга му съобщи: "Бог Нитянанда 
прокле синовете ни да умрат, понеже не Му е уредена квартира." Шивананда Сена 
отвърна: "Безразсъдна жено! Защо плачеш без нужда? Нека и тримата ми синове да 
умрат заради всички неудобства, които сме причинили на Нитянанда Прабху." Като 
каза това, Шивананда Сена отиде при Нитянанда Прабху, който се изправи и го 
изрита. Много удовлетворен, че е бил ритнат, Шивананда Сена бързо уреди 
Нитянанда Прабху да бъде настанен в къщата на един млекар. Шивананда Сена 
докосна лотосовите нозе на Нитянанда Прабху и Го отведе в квартирата Му. След 
като настани Бога, много удовлетворен Шивананда Сена заговори по следния начин.35 

Оттук виждаме как всеки действа според възможностите си. Нитянанда Прабху е 
много могъща личност, тип авадхута. Обичайно във ваишнавската школа ни обучават 
да сме смирени, нали? Ако посетите някой храм или някоя група предани и те не се 
втурнат незабавно да ви сервират прасадам, обикновено не започвате да ги ругаете или 
да проклинате целите им семейства да умрат на място. Но ако поканите авадхута, 
бъдете внимателни. Защото авадхутите се държат по много необичаен начин. По-
добре да имате приготвен някакъв прасад да ги успокоите.  

Но какво означава авадхута? Авадхута значи: първата част „а” е акшара – 
Върховен; “ва” означава вареням – най-добър; “дху” означава дхута – пратеник; а “та” 
значи „това”. Така че авадхута е такъв, който е най-добрият, защото е свързан с 
Върховния и се е отрекъл от всичко по-низше. А ако си изцяло и дълбоко отдаден на 
тази висша връзка, тогава ти остава да живееш само много интензивен начин на живот. 
Така че Нитянанда Прабху се държи като авадхута – вика, крещи, рита. А пък 
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съпругата на Шивананда Сена също действа според възможностите си – започва да 
плаче. Обикновено каква е реакцията на дамите, когато има някакво произшествие: 
“Ах!” и това е всичко, дори ако шофират. Такава е естествената реакция на една жена. 
И това е хубаво – според способностите им. След това идва съпругът и изразява своята 
посветеност. “Няма проблем всички ние да умрем, но нека да удовлетворим Бога”. Това 
е посланието. Звучи малко силно, съгласен съм, но въпреки това е вярно. Тогава се 
случва тази толкова известна история, когато Шивананда Сена бил ритнат в гърдите от 
Нитянанда Прабху, като някакво духовно бойно изкуство. И каква била неговата 
реакция: „Аз съм благословен!”  

Сега всички тук се усмихвате, смеете се, вдъхновени от това красиво поведение на 
ваишнавите. Но само си представете – следващият път когато присъствате на беседа с 
бхактите, някой да дойде и да ви изрита в гърдите. Каква ще бъде вашата реакция? “О, 
аз съм благословен, прабхуджи! Повтори го още веднъж”? Или ако някой ви каже: 
“Защо не се включиш в повече служене?”, вие се разстройвате, започвате да тичате 
нагоре-надолу и да казвате: “О, този човек е непоносим! Толкова е надут, че ми 
напомня за моето служене, това е апарадх (оскърбление)!”  

Така че когато четете историите, не стига просто четене, нужно е и прилагане на 
практика. Обаче не в ролята на Нитянанда Прабху. Защото ние сме готови да показваме 
какви авадхути сме. Не, моля ви, съревновавайте се по смирение, това е нашата задача.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

 
44.Начини да се разреши даден конфликт 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2011, София) 
 

(продължава от предишния петък)  
 
И така, “Шивананда Сена каза: "Днес Ти ме прие за Свой слуга и подобаващо ме 

наказа заради моето оскърбление. Мой скъпи Господи, Твоето наказание е 
безпричинната Ти милост. Кой в трите свята може да проумее истинския Ти нрав? 
Дори Бог Брахма не може да постигне прахта от Твоите лотосови нозе, ала при все 
това те докоснаха моето злочесто тяло. Днес моето раждане, семейство и дейности 
се увенчаха с успех. Днес постигнах осъществяването на религиозните принципи, на 
икономическия разцвет, на удовлетворението на сетивата и в крайна сметка на 
преданото служене към Бог Кришна." Когато Нитянанда Прабху чу това, Той бе 
много щастлив. Изправи се и прегърна Шивананда Сена с голяма любов. Силно 
зарадван от поведението на Нитянанда Прабху, Шивананда Сена се зае да намери 
квартири за всички ваишнави, начело с Адвейта Ачария. Една от характеристиките 
на Нитянанда Прабху е неговата противоречива природа. Когато Той се разгневи и 
ритне някого, това всъщност е за негово добро”36 

Мисля, че тази част от историята е достатъчна за днес, тъй като това е тема за 
обсъждане и медитация. Често сме обсебени от това да анализираме поведението на 
другите, въпреки че първата ни задача е да анализираме самите себе си и собственото 
си държание. Ако някой постъпва по много необичаен начин, това си е негова работа. 
Наша работа е каква реакция, какъв ответ даваме. Защото в един смисъл, до определена 
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граница трябва да виждаме, че каквото и да ни се случва, то е плод на предишните ни 
деяния. Дори ако се чувствате малко малтретирани. Но разбира се, ако това мине отвъд 
предела, трябва да използвате мозъка си дали е благоприятно за вас да го търпите, или е 
благоприятно за другия да доминира по такъв начин. И ако след като го обмислите 
стигнете до извода, че „може би не”, тогава сложете край на тази практика.  

Има различни начини да се спре една лоша практика. Да речем, че някой ви 
тормози – как можете да го спрете? Отивате да се боксирате с него и го поваляте? 
Звучи леко насилствено. Другото решение е да избягате. Обаче не е достатъчно смело. 
Ако има битка, като цяло има две части от тялото, които можете да използвате – 
краката си и ръцете си. Ръцете използваме, за да се сражаваме, а краката - за бягство. 
Ако един кшатрия използва краката си вместо ръцете, значи е страхливец, но ако един 
брамин използва ръцете си вместо краката, значи е глупав. На брамина му е позволено 
да избяга, няма проблем за него, обаче за кшатрията не е добре да се откаже от 
задачата. Точно както в случая с Арджуна – Арджуна бил боец, той трябвало да се 
сражава за божествената кауза. Не му било разрешено да избяга. Ала всъщност той не 
се биел срещу другите, той се биел за някаква по-висша цел. Това трябва да бъде 
принципът – ние не се сражаваме с някого, не се борим срещу нещо, борим се за нещо. 
И така, дилемата на Арджуна била разрешена по този начин: “Не трябва да се сражаваш 
срещу тях, но прави каквото Аз ти казвам; бий се за нещо, бий се за истината”.  

Но има и други начини да се разреши даден конфликт, не е само сражение или 
бягство. Например, можете да започнете да възхвалявате онзи, който ви атакува. Ако 
някой ви напада с груби думи, можете да кажете: „О, Прабху, словата ти са като 
приношение на цветя в лотосовите нозе на нашия Бог. Днес по твоите благословии аз 
мога да постигна съвършенство.” И ако този човек е поне малко ваишнава, незабавно 
ще дойде на себе си. „Толкова си велик, толкова добър, така добре възпитан.” Ако 
получите такова послание, ще ви се наложи да действате съответно. Обаче ако не се 
получи, можете да използвате втори метод – да му отклоните вниманието: „Добре, 
Прабхуджи, нека приемем малко прасадам.” Обичайно това върши работа. Защото 
особено съпругът – това е малък съвет към съпругите – когато той си дойде у дома, а 
прасадамът не е готов, недейте го подхваща за сметките! Най-напред прасадам, след 
това лошите новини! Тогава ще може да ги понесе, инак е като разярен бик. Така че 
отвличането на вниманието е вторият метод. Третият е да започнете да го подкупвате. 
Това означава да му дадете нещо много по-добро и тогава той ще спре разправията. И 
чак четвъртият начин е да използвате насилие – да отвърнете на атаката. И така, за да се 
разреши всеки конфликт, това са начините. Започнете да възхвалявате, опитайте се да 
убедите, подкупвайте, отвличайте вниманието; и накрая, ако не се намира друго 
решение, можете да отвърнете на удара.  

От това можете да видите, че този обучителен процес тече от векове. Тази човешка 
форма на живот означава, че има действия и последици, има кавги, има конфликти. 
Така че ако имате раздори у дома, нищо ново под слънцето. Обаче ако можете да им 
дадете адекватен отговор – това вече е нещо ново. Затова четем историите от древни 
времена – как са се държали хората преди, защото това ни помага да се държим добре 
днес. Затова ако вземете от историята само частта с проклятието и ритането, например, 
тогава сте пропуснали смисъла. Работата ви не е да ритате останалите – в семейството 
ви, във вашия ашрам, във вашата санга – а да им служите, да толерирате недостатъците 
и да насърчавате красотата на всеки един предан да се прояви в пълнота. Защото 
посветеността е нещо скъпоценно; в светлината на посветеността, на предаността дори 
грешките по вълшебен начин се превръщат в украшения. Това съм научил от моя 
учител. И макар да не съм успял да го приложа на практика, въпреки всичко трябва да 
ви предам това послание.  



45.Преди вярата 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2011, София) 

 
 

Въпрос: Относно смирението - то е голяма тема. Колкото по-смирен си, това е 
признак за твоя опит и реализации. За мен е трудно, когато някой каже нещо, да си 
оставя някакво време да помисля, а реагирам незабавно, пък това не е смирение.  

Тиртха Махарадж: Най-вероятно не е.  
Въпрос: Как мога да се науча на смирение? 
Тиртха Махарадж:  Много е просто. Ако си разстроена и си готова да реагираш, 

има три стъпки: първата е да преброиш до десет преди да отвориш уста. Обаче брой 
бавно и докато стигнеш до десет, виждането ти ще се промени. Но понякога дори това 
не помага. Тогава, ако все още много страстно искаш да отвърнеш по авадхутски 
начин, трябва да приложиш втората стъпка: вземи чаша вода и я изпий. Трябва да идеш 
до кухнята, да намериш чаша, да донесеш вода, да я изпиеш и ще се успокоиш. Ала ако 
дори и това не помогне и все още пламенно жадуваш да отвърнеш като авадхута, 
тогава иди в друга стая – не в кухнята, а в банята – и си погледни лицето в огледалото. 
Ще видиш: „О, този вбесен човек не съм аз.” И така, това са трите стъпки за овладяване 
на страстната реакция.  

Ако трябва да добавим още нещо, за доста дълъг период от време тези нормални 
реакции на смирение трябва да си ги наложим. Но по-нататък, в хода на цялостното 
духовно израстване, стигате до по-високи нива на търпение, чистота, умиротворение и 
т.н. И така благодарение на цялостното развитие, тези малки грешки и лоши реакции 
просто ще изчезнат. А кое би подпомогнало цялостния ни духовен напредък? Това не е 
просто съзнателният контрол върху лошите навици, а позитивна практика на любящите 
принципи на посветеност. Така вместо този песимистичен подход, че „Трябва да се 
боря срещу лошата си обусловеност,” нека подходим по позитивен начин: „О, аз искам 
да служа на другите. Искам да съм свързан с Бога.” Тогава автоматично негативното ще 
си отиде.  

Тези, които са образовани в шастрите, могат да възразят, че Рупа Госвами е дал 
различен метод: адау шраддха татха садху-санга бхаджана-крия татха анартха-
нивритти37… Той казва: анартха-нивритти. Това означава: стремете се да се отървете 
от своите анартхи. Артха означава богатство или нещо ценно, а анартха е нещо, което 
не струва. И така, Рупа Госвами казва: най-напред е вярата, след това е садху-санга, 
сетне интензивната форма на садху-санга чрез свързване с духовния учител, после 
започват дейностите на обожание, а след това трябва да култивираме това – как да се 
избавим от анартхите. Ала всъщност предишното, бхаджана-крия, е съответстващата 
част на анартха-нивритти, която прави цялата картина пълна. Защото анартха-
нивритти значи: нивритти – да се отречеш, да се откажеш от своите анартхи. А 
можем да кажем, че бхаджана-крия е също и артха-правритти, да практикуваш това, 
което е ценно. Така че това е първото – ако имаш добра практика, автоматично лошата 
ти практика и лошите ти навици ще намалеят. Затова адау шраддха – първо е вярата. А 
кое е преди вярата? Има ли нещо преди вярата? Сукрити е нулевото ниво. Сукрити е 
когато съзнателно или несъзнателно направиш нещо добро. Кое от двете е по-ценно – 
съзнателното или несъзнателното?  

Отговор: Съзнателното. 
Хари Лила: Как можеш да направиш нещо несъзнателно, ако то не е твоя 

природа? Може би природата ти първо се променя. 
                                                
37 „Бхакти Расамрита Синдху” 1.4.15-16 



Тиртха Махарадж: Добре, добре. Но тъй или инак, ако по някакъв начин имаме 
позитивна природа от саттвичен тип – ако сме готови да споделяме, да служим, да 
допринасяме, ако сме наистина добри хора – тогава случайно можем да услужим на 
някой ваишнава.  А това е най-доброто сукрити.  

Веднъж имаше един бхакта; по онова време условията в ашрама ни бяха доста 
бедни. И така, нашият приятел искал да се обади по телефона – случката се развива по 
времето, когато имаше телефони само по ъглите. Било през май и той междувременно 
набрал няколко цветчета от улицата. Телефонната будка била отвън пред една градина, 
където работела някаква жена. Градината била пълна с цветя и жената видяла цветята в 
дланите на предания. Виждайки тези цветя в ръцете на младия човек, тя казала: “Мога 
да ти дам още цветя!” Нашият брахмачари рекъл: “Да, благодаря Ви! Това ще е много 
хубаво.” Когато жената му подала още няколко цветя, той казал: “Знаете ли, те ще 
отидат на олтара в нашия храм.” Тогава жената му рекла: “Я почакай за минутка.” И 
донесла огромен букет.  

Тук са включени и двете – агята и гята-сукрити. Кое е по-ценно? Аз мисля, че 
агята е по-ценно, но това е само мое тълкувание. Вие казахте, че гята, или 
преднамереното добро действие, е по-добро, но за мен по-очарователен е естественият 
поток. А когато разбрала, че „моят дар ще иде на олтара”, тя разширила служенето си. 
Не е ли това съвършенството на нашия идеал – безкористно и съзнателно служене на 
Бога? Това е нашият идеал и тя го практикувала чрез един ваишнава. По тази причина 
можем да кажем, че това е преди вярата – защото тя вероятно не е имала вяра 
конкретно в Кришна или в Чайтаня Махапрабху – при все това имала желанието да 
услужи: „О, той има едно цвете, а аз имам много цветя, мога да дам още. А щом отива в 
храма, ще му дам още повече!” Посветеността е налице. Затова трябва да сме много 
внимателни; ако носите цвете в ръка, хората може да поискат по естествен начин да ви 
служат. Така че каквото ви е дадено, не бива да го пазите за себе си, то не е за вас - то е 
за Върховния Бог. Вие сте просто пратеник. Каквото и да ви е дадено, трябва да го 
предадете към своите висшестоящи. Каквото и да е то. Не става въпрос за няколко 
цветчета, а за всичко, което ви е дадено в този живот. Ако сте ваишнави, вие сте само 
предаватели, куриери.  

 
(следва продължение) 
 

 
 

 
46. Какво е напредък? 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2011, София) 
 

 
(продължава от предишния петък)  
 
И така, това е преди вярата – сукрити. След това първа е вярата. Ако имаме 

изначалната вяра, че зад тази красива, съвършена подредба трябва да стои някакъв 
гений, това е достатъчно за старт. Това е вяра, и разбира се след това вярата ви може да 
се усъвършенства, да разцъфти напълно. За много хора вяра означава: „Вярвам това, 
което не знам.” Това не е вяра, това е вярване. Какво е вяра, дефиниция за вяра?  

Отговор: Твърда убеденост.  
Тиртха Махарадж: Твърда убеденост в какво?  
Отговор: Че Бог ще се погрижи за мен, каквото и да стане.               



Тиртха Махарадж: Това е следващата стъпка. Първата стъпка е, че като служим 
на Бога, всичките останали задължения са изпълнени. Така че най-напред трябва да 
кажем: „Аз съм Твой!” Пък след това можете да изразите очакванията си: „Но и Ти си 
мой!” Не: „Ти трябва да се грижиш за мен,” а първо „Аз съм готов да посветя живота 
си.” Но това е само таттва дефиницията за вяра – философия, теология. Ала раса 
обяснението или определението за вяра е различно. Вярата на нивото раса е онова 
вечно нарастващо щастие, извлечено от срещата на Радха и Кришна. Разбирате ли? 
Моля ви, приемете това много сериозно. Обаче ако искаме да го кажем по-общо – 
вярата е убеденост, достигната чрез любов. Ако запомните това определение, където и 
да идете, ще дадете най-добрата дефиниция за вяра.  

И така, вярата е първото ниво. Адау шраддха татха садху-санга – следващото е да 
общуваме със светци. Отначало общуваме със светците като пиявици, защото искаме да 
вземаме, вземаме, вземаме. По-късно можем да променим виждането си и да се 
стремим да даваме, даваме, даваме. Така че общуването със светци е многообразна 
практика. А един много специален аспект е общуването с нашия духовен учител. Сетне 
той ще ни каже как да започнем за обожаваме Върховния (бхаджана-крия). Какво е 
крия? Крия-йога? Крия означава действие, определен вид дейности – обожание, 
медитация, пречистване и т.н.. Но в този случай крия е действието на обожание, 
бхаджана-крия. Бхаджан е вашето обожание, вашата медитация, вашият начин да 
служите на Кришна.  

Наскоро обсъждахме с някого какво е напредък. Не е лесно да се даде дефиниция 
за напредък. Но можем да кажем – когато напредвате в своя бхаджан, в своето 
настроение, в своя начин да изразявате себе си към Върховния, във връзката си с Него. 
Повечето хора не задават въпроси на такова ниво: „Как да подобря своя бхаджан?” В 
повечето случаи посланието е: „Имам такъв и такъв проблем. Можеш ли, моля те, да го 
разрешиш?” Това е общуване тип комар. По-висшият тип санга е: „Как мога да 
усъвършенствам своя бхаджан?” И усъвършенствайки бхаджана си, ще се избавим от 
своите анартхи. Затова, ако например сте в някаква притеснителна житейска ситуация, 
каквато и да е тя – извършвайте повече духовна практика и ще намерите изход. Ако 
направите мъничко тапася, ще спечелите повече сила. Ако увеличите медитацията си, 
ще се сдобиете с интелектуалната способност да разрешите проблема. Стремете се да 
обожавате Кришна и в случай, че имате каквито и да било емоционални проблеми, ще 
можете да намерите решение. Така че ето три начина да се сдобиете с повече сила, да се 
сдобиете с повече интелект и да се сдобиете с повече чувства. Никакви други проблеми 
не можем да имаме – или са свързани със сила, или с мозък, или със сърце. Няма други 
проблеми. Нашият процес, нашият бхаджан, може да ни помогне на всички нива.  

Това са началните стъпала в духовната практика. След това ще дойде ништха, или 
твърдата убеденост, стабилността във вашата практика, и ручи (вкусът), и всички 
останали по-висши степени на духовно постигане. И така, започваме от овладяването 
на реакциите си и това е пътят.  
 

 
 
 



47.Царството Божие (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2011, София) 
 
 

Въпрос на Ядунатх: Вие постоянно ни давате напътствия, за което сме ви много 
благодарни, но малко за династичната част от картината: да си представим, че имаме 
приятел, който е цар и се опитва да обедини гневните лордове земевладелци и да 
изгради Царството Божие. Обаче, уви, лордовете си имат свой опит и идеи, така че 
встрани от големия бхаджан и избавянето от анартхите, какво друго би могъл да 
направи нашият приятел?  

Тиртха Махарадж: Усукан въпрос и прост отговор. Защото ако си преведа 
въпроса ти, ачарията строи царството, нали, а различните гуру имат своите мнения.  

Ядунат: Не. Как така? Царят служи на своите гуру. 
Тиртха Махарадж: Мисля, че тук само аз имам правото да казвам „не”. Но това е 

един прочит на твоята история. Съществува водач – ачария означава отвъд нивото на 
гуру. Ачария означава, че не е нужно да правиш нищо, каквото и да правиш е 
доказателство за духовната ти убеденост. Той учи чрез действия. Гуру учи с думи, 
ачария учи с дела. Но както и да е, активните проповедници може да имат различни 
мнения, тъй като работят в различни сфери. И понякога те искат все повече и повече да 
доказват себе си. Затова трябва да има ачария, който да контролира цялата ситуация. И 
разбира се, има различни начини да се контролират могъщите проповедници. Единият 
начин е както е действал Шрила Прабхупада. Веднъж той започнал да дава инструкции 
на своите санняси. В стаята били мнозина и той запитал един проповядващ санняси: 
“Ти какво правиш?” и той отвърнал: “Ами, Прабхупад, всяка седмица съм в различен 
храм и се опитвам да помагам, да ръководя нещата. Понякога се чувствам толкова 
претоварен и ми е така тежко да пътувам толкова много, че чувствам, че се нуждая от 
малко почивка.” Тогава Прабхупад казал: “Това не е достатъчно. Не бива да стоиш по 
цяла седмица на едно място, максимум три дни и заминаваш за следващото.” И 
наблегнал на това: “Не трябва да се спираш, не трябва да оставаш на едно място”. 
Приключил с този санняси и попитал следващия: “А ти какво правиш?” Той отговорил: 
“Прабхупад, и аз пътувам насам-натам.“ Тогава той му казал: “Какво? Пътуваш? Не 
трябва да помръдваш, трябва да стоиш само на едно място! Не ти се разрешава да се 
движиш!” 

Така че инструкциите са според нуждата. Шрила Шридхара Махарадж е използвал 
различен метод. Когато всички велики проповедници дошли при него, те дали своите 
отчети как вървят нещата в Америка, в Южна Африка, в Австралия, в Европа, в Англия 
– в различни части на света. И попитали: „Молим те, Махарадж, можеш ли да ни дадеш 
някакви съвети как да правим това, дай ни някакви напътствия?” а той казал: “Вие 
знаете по-добре.” А след това добавил: “Упълномощавам ви да го направите.” Всички 
били напълно удовлетворени. Така че различните ачарии прилагат различни методи, за 
да контролират могъщите проповедници. Това е един прочит на твоя въпрос. Но може 
ли отново да ми го повториш?  

Ядунатх: Ако имаме приятел цар, и ако той се стреми да построи Царството 
Божие в династична перспектива, и се опитва да обедини други могъщи същества, 
какво трябва да правим освен онова, което вече предписахте? 

Тиртха Махарадж: Не виждам къде е династичната част, но както и да е, това е 
грешка. Целият този начин на мислене е погрешен. Защото Царството Божие вече е 
построено. То съществува.  

Ядунатх: Но не е ли династичният подход това, че Царството Божие трябва да 
достигне и до другите светове? Това е като разширяване или усилване, така че 



династичният подход е този – останалите също да могат да живеят в това царство на 
Бога, да долавят това царство на Бога, което вече съществува. 

 Тиртха Махарадж: Ще му дойде времето. Ще му дойде времето. Това не 
зависи от нас. Ние сме само слуги на един по-висш гениален план. Понякога трябва да 
поддържаме някакви малки неща, за да ги съхраним и да оцелеем в трудни времена. 
Друг път разпръскваме семената. А друг път жънем реколтата.     

 
 
 
 

48. Безпокойството просто изчезва 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 05.01.2011, сутрин, София) 

 
 

Продължаваме нашето четене от „Шри Чайтаня Чаритамрита”:  
“Племенникът на Шивананда Сена, Шриканта, синът на сестра му, се почувства 

оскърбен и коментира случая в отсъствието на вуйчо си: “Моят вуйчо е добре 
известен като един от придружителите на Чайтаня Махапрабху, но Бог Нитянанда 
наложи превъзходството си като го ритна.” Като каза това Шриканта, който бе 
просто момче, се отдели от групата и пътува самичък към обителта на Шри 
Чайтаня Махапрабху. Когато Шриканта поднесе почитанията си на Бога, той все 
още бе с риза и палто. Затова Говинда му каза: “Мой скъпи Шриканта, първо махни 
тези дрехи.” Докато Говинда съветваше Шриканта, Махапрабху рече: “Не го 
притеснявай. Остави Шриканта да прави каквото иска, защото той дойде тук в 
разтревожено състояние на ума.” Шри Чайтаня Махапрабху разпита Шриканта за 
всички ваишнави и момчето разказа на Бога за тях, назовавайки ги един по един. 
Когато Шриканта чу Бога да казва: “Той е разтревожен,” разбра, че Богът знае 
всичко. Затова, когато разказваше за ваишнавите, той не спомена как Бог Нитянанда 
бе ритнал Шивананда Сена. Междувременно всички предани пристигнаха и отидоха 
да видят Бога.”38 

И така, какво се случило? Оскърблението не било нанесено на това момче, а на 
неговия вуйчо, но при все това то се почувствало зле – не заради себе си, а заради по-
възрастния. До такава степен, че хукнало напред от групата, за да се срещне с 
Върховния Бог Чайтаня Махапрабху. И понеже пристигнало в обезпокоено състояние 
на ума, то забравило за някои правила. Говинда, личният слуга на Чайтаня Махапрабху, 
не бил в обезпокоено състояние на ума, тъй като служел на Бога. А това означава вечно 
щастие. Но все пак той напомнил на младия момък за тези правила. А Махапрабху бил 
много толерантен в този момент. Така че виждате, понякога в групата може да има 
конфликт, както в случая Нитянанда и Шавананда Сена имали някаква привидно 
конфликтна ситуация. Други се почувствали оскърбени от това, като този младеж. 
Младеж означава начинаещ. И какви ги върши той? Хуква към Бога с намерението да 
се оплаче, като междувременно допуска разни грешки. Но Богът е милостив и търпелив 
и с някои леки намеци успокоява ума на момъка. А пък той е толкова чувствителен да 
разбере: “О, Шри Чайтаня Махапрабху знае всичко, защо трябва да му съобщавам за 
това или онова?” Все пак Махапрабху проявява Своята толерантност и мъдрост да 
приеме това разтревожено състояние на ума на момчето.  

И какво се случва когато влезем в досег с Чайтаня? Вашето безпокойство просто 
изчезва. Проверявали ли сте това с вашите синове и дъщери? Ако те са тревожни и 
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плачат, просто ги донесете пред олтара и какво се случва? Те продължават – това е от 
екстаз; но обикновено се успокояват, нали? 

Парамананда: Напълно различно състояние.  
Тиртха Махарадж: Защото децата са много чувствителни. А какво става ако вие 

застанете пред олтара? Никаква промяна. Понеже вече не сте толкова чувствителни. Но 
тъй или инак, ако влезем в досег с Върховния, всички тревоги просто си отиват. Затова 
Шрила Рупа Госвами казва: “О, мой Господи! Хората трябва да идват при Теб с най-
прекрасните приношения, да Ти носят цветя. Но аз съм дошъл да Ти поднеса само едно 
нещо и то е моят ум. Какво друго имам? Това е всичко, което мога да Ти предложа”.  

 
 
 
 

49. Не забравяйте от кого сте учили 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 05.01.2011, сутрин, София) 

 
 
“Шри Чайтаня Махапрабху посрещна всички ваишнави, както бе правил 

предишните години. Жените обаче гледаха Бога отдалеч. Богът отново се погрижи 
всички предани да бъдат настанени и след това ги повика да приемат остатъци от 
храната, предложена на Бог Джаганнатха. Шивананда Сена представи тримата си 
сина на Шри Чайтаня Махапрабху. Тъй като бяха негови синове, Богът прояви към 
момчетата голяма милост. Бог Чайтаня попита какво е името на най-малкия син и 
Шивананда Сена му каза, че името му е Парамананда Даса. Един предишен път, 
когато Шивананда Сена бе посетил Чайтаня Махапрабху в Неговата обител, Богът 
му бе рекъл: “Когато синът ти се роди, наречи го Пури Даса.” Момчето беше в 
утробата на съпругата на Шивананда Сена, а когато Шивананда се завърна у дома, 
то се роди. Нарекоха детето Парамананда Даса, според заръката на Бога, и Богът 
шеговито му казваше Пури Даса. Когато Шивананда Сена представи детето на 
Чайтаня Махапрабху, Богът постави палеца на крака си в устата на детето.”39   

Това е доста необичайно общуване. Но знаете ги децата… Децата често знаят коя 
част от тялото да сграбчат. Ако са гладни, знаят коя част от тялото на майката да 
уловят, а ако са гладни за духовна благодат, също знаят къде да търсят прах от нозете.  

“Никой не може да прекоси океана от щастливата съдба на Шивананда Сена, 
понеже Богът приемаше цялото му семейство като Свое. Богът обядва в компанията 
на всички предани и, след като изми ръцете и устата си, заръча на Говинда: “Докато 
съпругата и децата на Шивананда Сена са в Джаганнатха Пури”, каза Той “трябва 
да им бъдат давани остатъците от Моята храна.” Имаше един жител на Надия 
(това е част от Бенгал) на име Парамешвара, който беше сладкар и живееше близо до 
дома на Чайтаня Махапрабху. Когато Богът беше момче, той отново и отново 
ходеше в дома на Парамешвара. Сладкарят даваше на Бога мляко и сладкиши, и Богът 
ги изяждаше. Парамешвара много обичаше Бога още от детството Му и бе един от 
тези, които дойдоха тази година да Го посетят в Джаганнтха Пури. Когато поднесе 
почитанията си на Бога, той каза: “Аз съм същият онзи Парамешвара.” Като го 
видя, Богът започна да го разпитва с голяма обич. Той каза: “Благословен да си, 
Парамешвара! Много е хубаво, че дойде тук.” Тогава Парамешвара съобщи на Бога: 
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“Мукундара Мата също дойде.” Чувайки името на Мукундара Мата, Богът се 
поколеба, ала от обич към Парамешвара, не каза нищо.”40 

Защо? В пояснението се казва, че на един санняси е забранено дори да чува име на 
жена, а Махапрабху много строго спазвал своя обет. А пък Парамешвара съобщил на 
Бога, че съпругата му, Мукундара Мата, също е дошла с него. Затова Махапрабху се 
поколебал за миг, но понеже много обичал Парамешвара, не направил никаква 
забележка.  

“Близките взаимоотношения понякога карат човек да пристъпва формалния 
етикет. Така Парамешвара всъщност зарадвал Бога в сърцето Му със своето 
простодушно и обичливо държание.”41 

Другата крайност на подобна ситуация е когато фамилиарността поражда 
неуважение. Така че това е една красива версия на същото, когато близката връзка те 
кара да пренебрегваш правилата, а другата крайност е когато прекалената близост води 
до това: фамилиарността поражда неуважение, незачитане.  

Разказвал ли съм ви историята как Гурудев играеше шах с един свой ученик? 
Веднъж той играеше шах с един от любимите си ученици. И се случи така, че ученикът 
победи. Това е доста неловка ситуация – да победиш духовния си учител. Но все пак се 
случи. Гурудев направи само една малка забележка, той каза: “Не забравяй от кого си 
се учил да играеш шах!”  

Виждате, това е класическа ситуация, би могла да се случи преди хиляди години. 
Защото в някои случаи ученикът изглежда по-добър от учителя – например по-успял, 
по-прославен, по-могъщ, с повече постижения. Старият ачария си седи в малката 
колибка, нищо не прави, само мантрува на своята джапа и медитира над Божествената 
Двойка, докато активните ученици-проповедници отиват да завладяват целия свят. При 
все това, те трябва да знаят: “Не забравяйте от кого сте учили!” Така че това е една 
прекрасна класическа ситуация и е очевидно, че Гурудев използваше на практика всеки 
един момент или случка, за да ни напътства. Понякога пряко, друг път индиректно; 
понякога позитивно, друг път, така да се каже, „негативно”, но винаги постигайки 
много интензивни резултати. Понякога твърде интензивни.  

 
 

 
 

50. Да пренапишеш своя пергамент 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 05.01.2011, сутрин, София) 

 
 

Въпрос на Драги: Възможно ли е кармата на някого да бъде променена и ако е 
възможно, в какви случаи Кришна е готов да го стори? 

Тиртха Махарадж: Много добър въпрос. Какво е вашето мнение?  
Рукмини: Карма е законът за действията и последиците, а Кришна може да 

променя ситуацията. Сигурна съм, че ако беше само кармата, нямаше да можем да се 
измъкнем. Така че, да. 

Ядунатх: Той го прави.  
Друг: Моята проста логика е, че Кришна е милостив и че има милост за всеки. Да 

се отнеме кармата на някого е милост, така че естествено, Той може да го направи.  
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Парамананда: Той променя условията когато сам пожелае. Мисля, че това е 
много важно.  

Нели: Той може, обаче уважава законите на материалната природа и не се 
намесва.  

Тиртха Махарадж: Поне не прекалено. Други мнения? Дамодар? 
Дамодар: Кришна принципно може да направи всичко. 
Манджари: Съгласна съм с всичко, което се каза. 
Тиртха Махарадж: Мисля, че това е унисон. Да, кармата може да бъде 

променена. Защо? Кои са петте основни теми в „Бхагавад Гита“? Петте основни теми 
на „Гита“ са: ишвара, джива, пракрити, кала и карма. Това са петте теми – Бог; 
човешкото същество; природата, материалният свят; времето, като активиращ фактор; 
и карма, като закона за действие-последица.  

Първите три са триъгълникът на битието. Тук сте вие, тук е природата и тук е 
Богът. Това е съвсем просто. Трябва да започнете от себе си, защото това е първото 
мистично преживяване. Вие разбирате съществуването си като вътрешно преживяване. 
След това се оглеждате и виждате света около вас. И тогава разбирате – някой 
ръководи цялата тази структура. Така че това е триъгълникът на битието. Сетне 
виждате, че съществува активиращият принцип – кала, времевият фактор. Тук, във 
вторият ъгъл, е пространството, природата, светът, но пространството не съществува 
без фактора време. Така че в древните йогийски писания са имали визия за този 
пространствено-времеви континуум. А Върховният Бог направлява цялата тази 
система. От това също можем да разберем, че цялата тази вселена се основава на три 
принципа, светът е предопределен от три принципа: пространство, време и действие-
последица, тоест закона за карма. По този начин имаме пълната картина, „Гита“ описва 
всички тези пет фактора.  

Първите четири: ишвара, джива, пракрити и кала са вечни фактори, докато петият 
не е вечен, има предел. Това означава, че кармата може да  бъде променена, кармата 
може да бъде спряна. Не можете да спрете кала. Не можете да спрете природата. От 
време на време тя се завръща - отново ще бъде пролет, да се надяваме. Така че от време 
на време тя се завръща, не можете да я спрете. Не можете да спрете дори собственото 
си съществуване. Понякога хората страдат толкова много, че са готови да скочат от 
прозореца заради някакви причини като: “Тя не ми говори”, или “Той ме напусна”. 
Това са много странни причини, но те усещат страдание и си мислят: “О, ако умра, 
няма да страдам повече”. Съжалявам, обаче не можете да прекратите съществуването. 
Позицията ви като вечно съществуващи живи създания си остава, не можете да я 
промените. Карма е ограниченият фактор и може да бъде променена. 

 Как да променим кармата? Мисля, че някога сме говорили за това – за ефекта 
палимпсест. В стари времена са използвали за писане пергамент – знаете ли какво е 
това? Това е овча кожа. Тя е доста скъпа и рядка, тъй като запасът е ограничен. Така че 
когато искали да я рециклират, да я използват отново, най-напред изчегъртвали старото 
писмо, а след това нанасяли новото. Това се нарича ефектът палимпсест – да изтриеш 
старото и да пренапишеш наново. Така че това бил презаписваем CD или презаписваем 
пергамент. Но с някакви химически методи може да се възстанови и старият надпис.  

Какво е пергаментът? Пергаментът е нашата съдба, нашата кармична примка. 
Можете да пренапишете своя пергамент като най-напред изтриете историята, а след 
това напишете нова. Това е възможно, но трябва да приложим правилния метод. А кой 
е правилният метод? Някой каза, че със собствени сили ние не можем да го 
пренапишем и това е вярно. Но призовавайки по-висша сила е възможно да го 
променим. Тази по-висша сила за нас е силата на посветеността, на отдадеността. 
Затова Бхактивинода Тхакура казва: коро хе уттама - “Направи ме най-добрият сред 



човешките същества”. Това не означава, че той иска да е звезда или нещо подобно, не. 
Той иска да бъде пречистен – това е най-доброто човешко същество.  

Така че да се промени кармата чрез божествена милост е възможно. Но всяко живо 
същество има двойна карма. Едната е материална карма, а другата духовна карма. 
Защото и в духовната сфера съществуват действия и последици. Ако направите нещо 
духовно, ще имате духовни резултати. 

А втората част на въпроса ти беше при какви обстоятелства Кришна е готов да 
направи това? Можеш да прочетеш 22 стих от Девета Глава на „Гита“. Там ще намериш 
отговора.  

Така че кармата не е вечна, за щастие. Помните ли времевата скала на кармата? 
Кармата се нарича анади – без начало. Тя идва от вечността, отпреди периода на 
сътворението. Обаче си има край. Затова се нарича анади, без начало. А ако например 
постигнете съвършенство отсега нататък, това се нарича ананта, без край. То има 
начало, защото днес съм постигнал пълно съвършенство, но няма край, ананта, без 
край. 

   
 
 

51. Гледайте напред 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 05.01.2011, сутрин, София) 

 
 Въпрос на Ямуна: Това е малко провокиращ въпрос, Махарадж, но все пак искам 

да знам отговора. Обикновено един от аспектите, които привличат към хиндуистките 
учения, е точно учението за карма, понеже дава обяснение на много въпроси „защо”. 
Понеже човек иска да знае защо някои неща стоят по даден начин, ако това изглежда 
несправедливо. А кармата носи някакво усещане за възмездие.  

Тиртха Махарадж: Да.  
Ямуна: Но всъщност това обяснение, което носи успокоение, не е истинско, 

именно защото кармата е анади, без начало. Така че всеки път, когато искаме да знаем 
„защо”, ние се обръщаме към миналото и казваме: случило се е нещо в миналото. Но 
истината е, че това е отлагане на отговора, тъй като всъщност няма начало.   

Тиртха Махарадж: Правилно, в един смисъл това е така. 
Ямуна: Това означава, че няма окончателен отговор, щом е анади. Не съществува 

крайна референция, към която да се върнем, така че това усещане, че „има обяснение” е 
по-скоро субективно, а не обективно. Значи е един вид илюзия.  

Тиртха Махарадж: Да, и какъв е въпросът? 
Ямуна: Бихте ли коментирали тези илюзорни обяснения, които не са реални 

обяснения.  
Тиртха Махарадж: Да, разбира се. Много добър въпрос. Засягаш два много важни 

момента тук. Единият е проследяването на настоящата ни ситуация в миналото. Нещо 
се е случило вчера, нещо се е случило в предишния живот и т.н. Можете да се връщате 
в миналото на практика до безкрай. Но защо кармата се нарича анади, без начало? 
Защото кармичните шаблони съществуват отпреди този период на сътворението. Казва 
се, че Брахма създава отново, и отново, и отново Вселената по ведическите мантри. Те 
са като формули на сътворението или съзидателното слово – посредством тази песенна 
вибрация, то се проявява пак и пак. Логос е активен принцип; звуковата вибрация е 
активен принцип. А кодът се пази във ведическата наука. Кармичните шаблони 
съществуват отпреди, тоест те са оцелели от предишния цикъл, съхранили са се и 



когато новият цикъл започне, дживите получават тези запазени кармични шаблони.  
Разбира се, това се отнася до ограничените цикли на творението, не до първоначалното 
сътворение. Това касае само вторичните сътворения, манвантарите. А срищи – 
великото сътворение, първото сътворение – и пралая – окончателното разрушение – 
това е нещо малко по-различно.  

По тази причина не можем да проследим карма, не можем да намерим изначалната 
нишка. Така че ако искате да проследите своето настояще назад в миналото, то потъва в 
забвението. Затова щом искаме да проумеем сегашната си ситуация, нека не гледаме 
назад, нека гледаме напред. Това е много важно, понеже не само миналото ни обуславя, 
а бъдещето ни ще ни отведе в светлината. И ако се отъждествяваме с този принцип, 
това е много по-добре. Тъй като не можете да промените миналото си, обаче можете да 
решавате своето бъдеще.  

 
 
 

52. Като дървена кукла 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 06.01.2011, сутрин, София) 

 
 
„Всички бхакти се заеха с почистването на храма Гундича и танцуваха пред 

колесницата на Ратха-ятрата, точно както бяха правили в миналото. В продължение 
на четири месеца преданите честваха всички празници. Съпругите, като Малини, 
канеха на обяд Шри Чайтаня Махапрабху. Преданите бяха донесли от Бенгал 
различни бенгалски ястия, които Шри Чайтаня Махапрабху харесваше. Те също 
готвеха и разни зърнени храни и зеленчуци в домовете си, и ги предлагаха на Бога. През 
деня Шри Чайтаня Махапрабху извършваше различни дейности с преданите си, но 
през нощта изпитваше дълбока раздяла с Кришна и плачеше. Така Богът прекара 
четирите месеца на дъждовния сезон, въвлечен в разни забавления, а след това нареди 
на бенгалските предани да се завърнат по домовете си. Всички предани от Бенгал 
редовно канеха Шри Чайтаня Махапрабху на обяд и Богът им говореше с мили думи. 
„Всички вие идвате да Ме виждате година след година,“ казваше Богът. „Да дойдете 
тук и после да се върнете обратно със сигурност ви причинява притеснения. Бих искал 
да ви забраня да правите това, но се наслаждавам на вашето присъствие толкова 
много, че желанието Ми да общувам с вас само нараства. Наредих на Шри 
Нитянанда Прабху да не напуска Бенгал, но Той пренебрегна заръката Ми и дойде да 
Ме види. Какво мога да кажа? Поради безпричинната си милост към Мен, Адвейта 
Ачария също пристигна. Задължен съм Му за Неговото обичливо отношение. 
Невъзможно Ми е да изплатя този дълг. Всички Mои предани идват тук просто 
заради Мен. Изоставяйки домовете и семействата си, те пътуват по изнурителните 
пътища, за да пристигнат тук с голяма бързина. За Мен няма изнемога или 
притеснения, тъй като си стоя тук, в Нилачала, Джаганнатха Пури, и не съм ходил 
никъде. Такава е благосклонността на всички вас. Аз съм просяк и нямам пари. Как 
мога да изплатя дълга си за благосклонността, която Ми засвидетелствахте? 
Разполагам единствено с тялото си и затова го отдавам на вас. Сега, ако желаете, 
можете да го продадете някъде според предпочитанията си. То е ваша 
собственост.“ Когато всички предани чуха тези мили думи на Шри Чайтаня 
Махапрабху, сърцата им се разтопиха и те започнаха да леят потоци сълзи. Сграбчил 
преданите си, Богът ги прегърна всичките и ридаеше ли, ридаеше. Неспособни да 
заминат, всички останаха там и така минаха още пет до седем дни. Адвейта Прабху 
и Бог Нитянанда Прабху произнесоха следните думи в лотосовите нозе на Бога: 



„Целият свят съвсем естествено Ти е задължен за трансценденталните Ти 
достояния. При все това Ти още повече обвързваш с милите си думи Своите предани. 
При тези обстоятелства, как някой може да отиде другаде?“ Тогава Шри Чайтаня 
Махапрабху внимателно ги успокои и се сбогува с тях. Богът специално посъветва 
Нитянанда Прабху: „Не трябва да идваш тук отново и отново. Ще имаш Моето 
общуване в Бенгал.“ Преданите на Шри Чайтаня Махапрабху се отправиха на път, 
плачейки, а Богът, натъжен, остана в обителта си. Богът привързва всички с 
трансценденталната си милост. Кой би могъл да се отплати за милостта на Шри 
Чайтаня Махапрабху? Шри Чайтаня Махапрабху е изцяло независимата Божествена 
Личност и кара всеки да танцува както Му харесва. Затова, като изоставиха 
компанията Му, всички предани се завърнаха по домовете си на различни места из 
страната. Както една дървена кукла танцува според желанието на кукловода, всичко 
става съгласно волята на Бога. Кой може да проумее характеристиките на 
Върховната Божествена Личност?”42 

Дотук прочетохме за съкровените взаимоотношения между преданите и Бога. Тази 
ситуация напомня ли ви за нещо?  

Манджари: Както Гурудев идва тук, вместо ние да отиваме при него, всеки път 
поемайки трудностите по време на пътуването. 

Тиртха Махарадж: Това е твоята толкова романтична версия, но нека се 
придържаме към философията. Тази ситуация напомня на другата, когато Кришна 
напускал Вриндавана. И това е история на раздялата, и онова е история на раздялата. 
Тук преданите е трябвало да си заминат, и Махапрабху, както разбира се и те самите, 
били с разбити сърца. А там се налагало Кришна да си тръгне. По много уникален 
начин Кришна едновременно иска да си тръгне, и не иска да си тръгне. Така в някои от 
Своите аспекти Той напуска Вриндавана. Но истинският Му аспект никога не напуска 
Вриндавана. При все това изглежда, че Той си тръгва, и всички гопи са готови да умрат, 
за да Го спрат да не заминава. Те хващат юздите на конете, застават пред колесницата: 
“Стой! Не тръгвай!” Други се опитвали да се уловят за колелата на колесницата, дори 
били готови да се хвърлят под тях. Така че този маниер да се хвърля човек под колелата 
на колесницата било на Кришна, било на Джаганнатх, е утвърдена практика. Разбира 
се, ако погледнете английските си речници, какво откривате под тази дума - 
джагарнат? Проверявали ли сте?  

Сарвабхаума: Мисля, че англичаните са измислили тази дума. Свързана е с тази 
практика. Не зная какво точно означава, но е нещо не много приятно.      

Тиртха Махарадж: Да. Означава краен религиозен фанатизъм. Разбира се, 
погледнато отвън това изглежда като самоубийство. Обаче и големите любовни 
истории гледани външно са чисто самоубийство. Ромео и Жулиета? Ала никой не 
нарича това „върховен фанатизъм”, а „най-прекрасната любовна история за вечни 
времена”. Какво е виждането ви за нещата, които се случват – в това е въпросът.  

 
(следва продължение) 

                                                
42 „Чайтаня Чаритамрита”, Антя Лила, 12.61-85 



53.Надвисналата мисъл за раздяла 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 06.01.2011, сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 

 
Независимо дали в Джаганнатх Пури или във Виндавана, въпросът е в раздялата.  

А раздялата докосва сърцето. Срещата също докосва сърцето, но в по-малка степен. 
Обаче когато трябва да кажете „сбогом”, тогава боли. Тук виждаме, че въпреки че 
бхактите са емоционални същества, те се опитват да измислят какви ли не начини да 
отложат сбогуването. Привързани са към Махапрабху толкова много, че остават още 
пет до седем дни. А колко дълго можете да останете вие – максимум пет до седем дни, 
нали. Не е така, че отлагаме с една седмица, а разполагаме само с една седмица. 
Виждате, Кали Юга се забързва. Кое е по-добре – да се срещаме или да сме разделени? 

Отговор: Колкото и безумно да звучи, когато си разделен от някого, винаги си с 
него. И по някакъв начин успяваш да изградиш живота си около спомена за този човек. 
А когато сте заедно, предусещаш предстоящата разлъка. И въпреки че е много силно и 
хубаво… 

    Тиртха Махарадж: …е плашещо. Всичко е точно така. Защото какво ще 
последва след срещата? Раздяла; а какво ще се случи след раздялата? Среща. Тогава кое 
е по-добре? Правилно, раздялата. Защото можем да очакваме отново да се срещнем, ала 
когато се срещнете отново, ще изпитвате този едва доловим страх: “Предстои ни 
раздяла”. Това се нарича пурва-рага, първа привързаност, привързаност отпреди. 
Когато Радха и Кришна се срещат, макар да са в пълен екстаз от тази среща, при все 
това най-вътре в сърцата си усещат това напрежение: “Ами ако трябва отново да се 
разделим?” Пурва-рага - рага означава привързаност, а пурва означава преди или 
предварително, първо. Така че дори и да се срещнете, съществува много фина 
концепция за раздяла, тя просто витае наоколо. Не е напълно проявена, просто е 
надвиснала и това е плашещо. Но когато сте разделени, когато разлъката е очевидна, 
имате надеждата, че ще се видите отново. Това не е нещо, което знаете, стаено в 
ъгълчето на ума ви, а нещо, което съвсем очевидно обсебва цялата ви същност. И така, 
в единението присъства много смътна концепция за раздяла, а в раздялата присъства 
много очевидна надежда за нова среща. Виждате как различните чувства и емоции са 
свързани и се стремят да се уравновесят.  

Затова Махапрабху е заключил, че най-интензивното чувство е раздялата. И 
знаете, възможно е, например на нивото на човешките взаимоотношения, да страдате 
толкова много с някой мъж или жена, че да сте готови да изоставите неговата или 
нейната компания. „Дойде ми до гуша!” Но когато той или тя си отиде, тогава отново 
плачете: “О, толкова много ми липсва!” 

И така, какво е животът? Когато сме заедно – плачем; когато сме разделени – 
отново плачем. Това било демонстрирано от Махапрабху тук. Когато трябвало да се 
сбогува с преданите, те плачели; когато решили да останат още една седмица – пак 
плачели. Какво е това? Да не би да е ревливата сампрадая?  

Но какви са вашите чувства? Долавяте ли срещата с Кришна? Къде са сълзите ви, 
скъпи мои? Къде е вашата пурва-рага, боязънта пред надвисналата раздяла? А ако сте 
разделени, къде са сълзите ви? Без значение дали сме заедно или сме разделени, сълзи 
няма. Защо? Защото сме много умни. 

Въпрос на Манджари: Казваме, че в материалния свят има време - минало, 
настояще и бъдеще – но в духовното небе съществува само настояще. Тогава, когато 
говорим за раздяла и среща, ние говорим за бъдещо очакване на нова среща или на 



предстояща раздяла. Това е малко объркващо за мен. Щом съществува само сегашния 
момент, защо през цялото време живеем с очаквания за бъдещето? 

Тиртха Махарадж: Едва ли можем да проумеем на какъв принцип работи 
духовното небе, но при все това имаме някои насоки. А откровенията ни съобразно 
нивото ни, обяснявайки нещата в съответствие с него и използвайки изказ, който бихме 
могли да разберем.  

Но в един смисъл, съществува ли въобще раздяла? Какво е раздялата? Тя е липса 
на единение, нали? Много е трудно да се даде позитивно определение за раздяла. Това 
е просто отсъствие на нещо. Даваме дефиниция за раздялата чрез единението. Това 
означава, че раздялата е много специален вид единение. На практика раздяла всъщност 
не съществува. Това е трик на йога-мая, за да ни свърже още повече. Може да 
оспорите: О, но какво е единението? Не можем да дадем позитивно определение за 
единение. Единението е нещо, което можем да дефинираме единствено посредством 
обратното – когато няма раздяла. Така че на практика единение не съществува. То е 
просто специален вид раздяла.  

Така че какво бих могъл да кажа? Има неща, които не разбираме.  
 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗДАНИЯ  
 

 
1.Ела по-близо до Мен 

  
Въпрос на гостенка: В „Бхагавад Гита” Върховният Бог казва: “Изостави 

всички видове знание и просто Ми се отдай.” Бихте ли обяснили моля какво означава 
това?  

Тиртха Махарадж: Той казва: „Изостави всички дхарми, ангажименти.”43 
Гостенка: И религии, и всичко останало.  
Тиртха Махарадж: Виждам, че сте добре запозната с „Гита”. И така, какъв 

отговор предпочитате – тип таттва, т.е. сух отговор, или раса тип, екстазен отговор? 
Какъв ви се нрави? 

Гостенка: Аз харесвам средните пътища, има ли среден път? 
Тиртха Махарадж: Златният среден път. И така, в началото на духовното си 

развитие ние искаме постижения. Знание, мистични сили, отречение, щастие – имаме 
различни цели и амбиции. А от един светец очакваме да е разумен, знаещ, себеовладян. 
Ала когато Чайтаня Махапрабху срещнал Своя духовен учител – Той бил на 
поклонение и там срещнал Ишвара Пури – учителят видял, че този млад мъж е много 
обещаващ, много сияен! Затова Го благословил да възпява светите имена на Кришна. 
Но знаете, при посвещението получаваме име, мантра, както и някои други дребни 
неща. Така че Ишвара Пури дал на Чайтаня, който по онова време се наричал Нимай 
Пандит, тази Харе Кришна мантра. А ученикът трябва да практикува. Затова следващия 
път, когато срещнал Своя духовен учител, Той започнал да протестира: “Що за мантра 
Ми даде? Преди Ме считаха за учен мъж. Сега изгубих хладнокръвието си. Преди бях 
много себеовладян. Сега, докато повтарям тази мантра, не мога да не танцувам и 
подскачам. А това никак не подобава на един учител по логика. Каква е тази мантра, 
която си Ми дал?” И така, вместо да получи повече знание, Той изгубил и с готовност 
се отказал от академичното си образование заради божествения екстаз.  

Затова Кришна казва: “Изостави всичко.” Какво трябва да изоставим? 
Привързаностите. Защото в повечето случаи ние сме привързани и към нашите 
религиозни формалности. Откажете се дори от тази привързаност! Казано по по-
съкровен начин това означава: “Елате по-близо до Мен. Не се приближавайте към 
религиозните формалности, приближете се към Мен! Аз съм същината на цялата 
религия. Аз съм отвъд всички човешки дейности, цели и амбиции. Аз живея в сърцата 
ви, елате по-близо до Мен! Не се удовлетворявайте с Моята сянка.” 

Ето по тази причина Кришна казва: “Изостави всичко и не се страхувай!” Така 
че Той ни дава и закрилата. 

 
 
 

                                                
43 Бхагавад Гита 18.66 



2.Живейте, недейте да анализирате  
 
Възлюбеният на човешките същества е Богът. Обаче кого обича Богът? Именно 

това трябва да търсим. Бог е загадката на загадките, ала любимата на Бога е дори по-
висша загадка.  

От една страна можем да кажем, че всички живи същества са възлюбени на Бога. 
Защото ние се надяваме, че Богът ни обича всички. Но всъщност Той има някои 
предпочитания. Той предпочита онези, които Го обичат. А има една специална 
личност, която обича Бога най-много.  

Разбира се, ако хората най-общо говорят за религия, за някои е трудно да 
приемат дори, че съществува Върховен Бог. Но да проумеят, че има и някои много 
близки придружители на този Върховен Бог е даже още по-трудно. По културни 
причини можем да си представим най-много ангели. Обаче има и повече от ангели. 
Така че всички тези толкова интимни спътници на Кришна на практика са отвъд 
въображението ни. Невъзможно е да се проумеят тези нива на съществуване. Но нима е 
нужно да се разбере абсолютната истина? Ти как мислиш, Парамананда Прабху?  

Парамананда: Мисля, че е нужно абсолютната истина да се живее.  
Тиртха Махарадж: Правилно; казва се, че не само не е нужно, но е и 

невъзможно да се разбере Абсолютът; по-добре да Го обожаваме. Защото чрез 
обожание можете да се доближите до истината. Анализът би ви отдалечил от истината. 
Обожанието ще ви доближи.  

Това е особено вярно и с хората. Ако искате да анализирате свой приятел, нима 
това е възможно? Нима това се нарича приятелство? Не, каквото анализираме, то не е 
истинско приятелство. Защото в приятелството вие не мислите, не анализирате, просто 
живеете. Какво пък да говорим за други емоционални връзки като обичта! Мигар 
бащата анализира сина си? След двадесетата година - да: “Допуснах грешка”. Ала 
преди това няма анализ, само любов, грижа, внимание.  

И така, истинската връзка не я анализираме, чувстваме я. Този е начинът да се 
подхожда към истинските неща. Това особено важи за Шримати Радхарани. Искате ли 
да Я анализирате, забравете! Тя ще избяга. Ако искате да анализирате Кришна или да 
измерите Кришна, как се нарича това? Нарича се мая, илюзия. Мая означава също „да 
измериш”. Да измериш Бог – това е невъзможно! А да анализираш Богинята – това е 
глупост. Затова по-добре да обожаваме тези толкова висши нива на съществуване, 
защото ако пречистим сърцата си, повече истина може да ни осени.  

Затова днес ще обожаваме и възхваляваме любимата на нашия Бог чрез една 
песен. Това е песен от Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, който е написал 
биографията на Чайтаня Махапрабху и който е бил много решителен и отдаден 
последовател на Бога. И тъй като Махапрабху е аватар обединяващ Радха и Кришна, за 
последователите Му е много лесно да се съсредоточат и върху Радха, и върху Кришна. 
И както Махапрабху понякога проявява аспекта на Върховен Бог, друг път показва 
аспекта на предан, а в много редки случаи разкрива екстазното настроение на Радха, 
така и отдадените на Махапрабху също понякога възхваляват ту едното настроение, ту 
другото.  

Шримати Радхарани е творческата енергия на Кришна – тя разкрасява всичко, 
превръща всичко в артистично приношение – затова не е и чудно, че Кришнадас 
Кавирадж Госвами се стреми да се изразява по изключително поетичен начин.  

И така, какво казва той? “Блестящото сияние на Нейния лик надвишава 
благородството на златистия лотос, цял в червени прашинки, а ароматът на 
трансценденталната Й снага надминава уханието на лотос примесен с шафран. Тя 



сбъдва всички жадни копнежи на принца на пастирите, Шри Кришна. Дано тази 
Шримати Радхика ме дари със служене в лотосовите си нозе.” 

Бихте ли очаквали подобен изказ от една богословска поезия? Това звучи ли 
като някакви догматични трактати? Или като суха философия? Или като отегчителна 
таттва, духовна истина? Не. Онова, което не можете да изразите с обикновени думи, 
трябва да го изпеете.  

И разбира се, всички обекти, споменати тук, като например златист лотос, 
опръскан с червен прашец, са изключително поетични изрази на върховната красота и 
върховната мистерия на живота. Лотосовото цвете е символ на най-голямата чистота в 
духовността. То също е и символ на творението. Когато лотосът не е разтворен, а е във 
формата на пъпка и се намира в дланите на бог или богиня, той символизира 
потенциала на вселената. Така че това е преди сътворението. Но тук виждаме златен 
лотос, напръскан с червен прашец. Така че не става дума за потенциал, а за пълно 
разцъфване. Не тръгваме преди сътворението, не тръгваме от потенциал, тръгваме от 
същината. Върховната красота на потенциала на битието е надмината от разтворения 
цвят на лотоса на проявеното творение, ала дори и тази красота е надхвърлена във 
висша степен от красотата на Шримати Радхарани. Визията е поразителна! И не само 
визията, ами и ароматът. Така медитацията ви върху Върховната Богиня е пълна. Не 
просто виждането, не просто ушите, не само вкусът ви; участва и уханието.  

И така, трансценденталното ухание на Нейното тяло е по-пленително от аромата 
на лотос, примесен с шафран. Кришна има добър вкус. Той харесва красотата. И е 
поклонник на най-добрия инсенс, на най-добрите благоухания. Знаете ли каква е 
средната цена на благоуханните пръчици във Вриндавана? Колко струва един 
килограм? Зависи от вида, но можете да започнете с 200 рупии за килограм. Обаче това 
е началното, съвсем ниско, елементарно качество. То е за туристите, които се 
задоволяват да подушат нещо, но им липсва истинският вкус. Защото има и друг тип 
инсенс, който струва 100 долара килограма. Той се предлага само веднъж или два пъти 
годишно на Кришна. Той е смесица от най-ароматните субстанции на планетата земя. 
Ала дори и този изключително скъп инсенс е невзрачен в сравнение с аромата от 
тялото на Шримати Радхарани.  

А защо Тя има тези качества? Как мислите?  
Харилила: За да Го удовлетвори?  
Тиртха Махарадж: Това нейни качества ли са или не?  
Отговори: Нейни. 
Тиртха Махарадж: Добре! Но твоят отговор е много уместен. Всички качества 

на Шримати Радхарани са, за да служи на Бога. Обаче защо Тя притежава качествата? 
Понеже служи на Кришна, затова ли се е сдобила с добри качества; или по природа има 
превъзходни качества, които са достойни единствено за служенето към Кришна? Това 
не бива да анализираме повече, нека просто обожаваме. Защото Те са най-добрата 
двойка.  

 
(следва продължение) 
 
 
 



3.Охлаждащ обект, който може да гори 
  
(продължава от предишния понеделник) 
 
Кавирадж Госвами казва: “О, моля Те, Шримати Радхика, дари ми служене в 

Твоите лотосови нозе.” След това той продължава да описва красотата Й. “Пъстрото Й 
блестящо копринено сари надминава великолепието на корала. Тя е като разцъфнала 
цветна гирлянда за наслада на онази опиянена черна пчела, Шри Кришна. Тя обожава 
слънчевия бог, за да бъде вечно свързана с Шри Кришна. Дано тази Шримати Радхика 
ми дари служене в лотосовите си нозе.”  

Копринено сари. И цветът на това сари е по-прекрасен, по-пленителен от цвета 
на корала. Червеният цвят е цветът на живота. Червеният цвят е цветът на любовта. 
Червеният цвят е цветът на енергията. Червеният цвят е за нас – приканва, посочва ни 
най-важното.  

Шримати Радхарани е като цъфтяща гирлянда от цветя за черната пчела 
Кришна. Какъв е нравът на пчелата? Нравът на пчелата е да събира нектар от едно 
цветче на друго. Взима си мъничко оттук, взима си мъничко оттам. Пчелите имат такъв 
характер – летят насам-натам, мислейки си, че има безброй цветя. И нашата тъмна 
пчела също мисли, че има много цветя: “От едно мога да премина на второ, на трето…” 
Но в действителност Той греши. В цялата градина е всъщност едно единствено цвете в 
различни форми. Цялото многообразие, на което иска да се наслаждава тази пчела, е 
осигурено от едно цвете, от най-висшето цвете.  

Ако някога сте имали градина, ще разберете следващото изречение, че цветята 
обожават слънцето. Те винаги се обръщат към слънцето, растат към слънцето. И се 
разтварят към слънцето, като антени, за да попият цялата слънчева енергия. Защо 
цветята отварят листицата си? За да приканят пчелите. И така, Шримати Радхарани 
обожава слънчевия бог, разтваря листенцата си, само за да призове черната пчела: “Ето 
Ме, ела, Аз съм тук за Теб!” Затова се молим тази Шримати Радхарани да ни въвлече в 
Нейното служене.  

“Кожата й е по-нежна от китка тъкмо разцъфнали цветчета. На Нейното 
свежо и прохладно трансцендентално тяло с почит служат охлаждащи обекти като 
камфор, сандалово дърво, лотосово цвете и лунни лъчи. Нейният досег облекчава 
адския пожар на любовното желание, изпитвано от Шри Кришна, господаря на 
гопите от Враджа. Дано тази Шримати Радхика ме дари със служене в лотосовите 
си нозе.” 

От време на време погалвам кожата на моите внуци и внучки и съм открил, че 
кожичката на Матей е много нежна. Но мисля, че дори мекотата на кожата на Матей е 
като твърда шкурка в сравнение с нежността на кожата на Шримати Радхарани. Можем 
ли да проверим това? Няма начин. Има само един начин да проверим – ако попитаме 
Кришна. Ако съберете всички меки материи на света – да речем, кожицата на праскова 
или най-доброто френско кадифе, или каквото и да е меко нещо – ако натрупате всичко 
на едно място и подканите Кришна: “Би ли посочил дали нещо Ти напомня за 
нежността на кожата на Шримати Радхарани?” мисля, че Той ще остане 
неудовлетворен. Не съществува сравнение!  

И на нейното свежо и прохладно трансцендентално тяло служат всички 
охлаждащи обекти в творението. Прохладно тяло?! Какво е това?! Обикновено ни 
харесват топлите тела, нали? Ако нещо е прекалено хладно, отстъпваме назад. Обаче 
ако вашата температура е твърде висока, тогава нормалното ще ви се струва хладно. 
Така че зависи от вашата температура. Пък от стиха разбираме, че температурата на 



Кришна е доста висока, това е адският изгарящ огън на любовта. Затова на прохладното 
тяло на Шримати Радхарани служат охлаждащи субстанции като камфора. Камфор – 
именно камфорът произведе пламъците в сутрешното ни приношение. Значи хладният 
камфор може да гори с високи пламъци. Коя е другата субстанция, спомената тук? 
Сандалово дърво. Ако имате прашец от сандалово дърво, направите малка купчинка от 
него и я запалите, няма нужда да добавяте никакъв друг горивен материал, тя гори от 
само себе си. Значи отново, охлаждащият обект може да гори. Точно както 
прохладният камфор гори с големи пламъци. И няма да споменавам температурата на 
хладното лотосово цвете, не можем да навлизаме в подробности в това отношение. Но 
оттук можете да разберете мистичната трансформация. Прохладният камфор или 
охлаждащото сандалово дърво започват да горят с пламъци. Така и трансцендентално 
прохладното тяло на Шримати Радхарани… Няма да навлизаме в подробности. Дано 
тази Шримати Радхика ни въвлече в Нейното служене!  

 
(следва продължение) 
 
 
 

 
4.За да подлъже целия свят 

  
(продължава от предишния понеделник) 
 
“Нейната красота и нежна младост надминават тези на Лакшми Деви, 

богинята на богатството, която почитат всички млади и красиви девойки в света. 
Нейната естествена любов и забавления също превъзхождат тези на Лакшми. Дано 
тази Шримати Радхика ме дари със служене в лотосовите си нозе.” 

Богинята на щастието е само едно бледо отражение, експанзия на оригинала. До 
такава степен, че някога виждали ли сте храм на Лакшми във Вриндавана? Из цяла 
Индия на всеки ъгъл ще видите храм на Лакшми Деви. Но не и във Вриндавана, нито 
един! Няма храмове на Лакшми Деви във Вриндавана. Само от другата страна на 
Ямуна, някъде там в едно село. Те не могат да понесат богинята на щастието да е в 
близост до Шримати Радхарани.  

Разбира се това не е оскърбление, нито укор към Лакшми Деви, а разкрива 
славната позиция на Шримати Радхарани като най-висшата Върховна Богиня на 
сполуката. Защото богинята на сполуката ще ви даде сполука. Ала Богинята на 
предаността ще ви дари преданост. Затова Нейният дар е много по-скъпоценен от 
всичко, което можете да постигнете по благословията на Лакшми Деви. “Нейната 
спонтанна любов и забавления също надминават тези на Лакшми.” Кое е мястото на 
Шримати Лакшми Деви? Къде стои тя, каква е позицията й?  

Ядунатх: В лотосовите нозе на Нараяна. 
Тиртха Махарадж: Да, на Вишну. Тя масажира лотосовите нозе на Вишну. А 

къде е мястото на Шримати Радхарани?  
Някой: На гръдта на Кришна. 
Тиртха Махарадж: Е, нека не навлизаме прекалено много в подробности. Но 

Лакшми Деви обожава лотосовите нозе на Вишну. Тя гледа нагоре към лотосовите нозе 
на Вишну. А ако погледнете муртите в Нанда Фалва, Шримати Радхарани гледа 
нагоре, само за да подлъже целия свят. Тя се преструва, че гледа нагоре към нещо. Като 
че ли има нещо, към което трябва да гледа нагоре! Въпреки че Кришна тича след 



Шримати Радхарани, Тя е застанала по такъв начин, като че ли Й се налага да гледа 
нагоре. Ако посетите този храм, вгледайте се и ще видите едно много мистично учение. 
Шримати Радхарани е готова да се покори и да гледа нагоре към Кришна. Но всъщност, 
великите казват, че е обратното. Кришна тича след Шримати Радхарани, какво да 
говорим да Я гледа отвисоко!  

Може да си речем, че това е просто поезия. Но всъщност е най-висшата 
онтологична истина. “Дано тази Шримати Радхарани ме дари със служене в Нейните 
лотосови нозе.” 

“Радха е веща в множеството даряващи наслада забавления на раса-лила като 
танци, песни и шеги. Тя е украсена с неземна любов, омайна красота, изящни одежди и 
благородни черти. Тя е най-прекрасната сред всички млади гопи. Дано тази Шримати 
Радхарани ме дари със служене в Нейните лотосови нозе.” 

Защо Кришна е толкова привлечен към Шримати Радхарани? Заради тези 
качества. Но това е точно като айсберг – тук са споменати съвсем малко качества. 
Колко качества има Тя? В действителност Шримати Радхарани има безчет качества, 
досущ като Кришна. Безмерното може да се мери единствено с безмерното. Обаче 
нашите велики учители са посочили шестдесет и четири съвършенства у Кришна, 
посочили са шестдесет и четири съвършенства и у Радха. Няколко са споменати тук 
като пеене, танцуване и шегуване. Но ако прегледате списъка, ще се изненадате. 
Защото Тя е експерт и в някои много специални изкуства. Например, да учи папагалите 
да говорят. Уау, това е сериозна работа! Тя също е най-добрата в гримирането. Може да 
си мислим, че това е изобретено на запад, но не, измислено е в духовното небе. Тя е и 
най-добрата в приготвянето на гримове. Също и в закачките, с които развеселява 
Кришна. Има си и някои магьоснически трикове, като да предсказва бъдещето по 
определени поличби – това са магическите изкуства. Но когато видите в списъка 
металургия, Тя е най-добрата в металургията, тогава може да си помислите, че тази 
Радха живее в – как се нарича това поселище тук? – в Кремиковци. Тя също е най-добра 
и в дърводелството. Е, това са смайващи качества. Очаквате само малко пеене и 
танцуване, но се хващам на бас, че никога не сте очаквали металургия! А щом може да 
ви изненада, Тя може да изненада и Кришна. Така че Тя е най-добрата по толкова 
много начини.  

И Тя е най-прекрасната сред всички млади гопи. Апсарите са най-красивите сред 
всички жени в трите свята. Но богините на щастието са даже още по-красиви. Обаче 
гопите са по-добри дори от богините. Сред различните възрастови групи гопи, младите 
са за предпочитане. А пък сред младите – най-младите. Ала сред всички различни 
видове гопи, Шримати Радхарани е най-прекрасна. Така че можем да кажем, сред 
всички жени във всички планетарни системи, една е най-добра. Затова вие сте големи 
щастливци да сте слуги на тази Върховна Богиня. “Дано тази Шримати Радхика ме 
дари със служене в Своите лотосови нозе.” 

 
(следва продължение) 
 
 
 

 



5.Капан и за двама Им 
  
(продължава от предишния понеделник) 
 
 
“Чрез Своята вечно млада снага, вечни забавления и вечно богатство от 

чувства към Шри Кришна, Тя е вечно обвързана с любовта на Кришна. Тя донася 
екстатични тръпки на събралите се млади гопи и блажено медитира върху облика, 
одеждите и забавленията на Кришна. Дано тази Шримати Радхика ме дари със 
служене в лотосовите Й нозе.”  

Тя никога не остарява. Никога не губи юношеската си нежност. И макар 
забавленията Й да са вечни, Тя никога не увяхва. Това означава, че щастието на 
Кришна никога не е погубено. “Тя има вечно богатство от чувства към Шри Кришна.” 
И какъв е резултатът от всичко това – Тя е обвързана не с Кришна, а с любовта на 
Кришна. Любовта на Кришна – това е Нейният стремеж, това е Нейният капан, така да 
се каже. Но това е капан и за двама Им. Да, да, да, капан и за двама Им. Всъщност това 
е пресечната точка. 

 “Тя донася екстатични тръпки на събралите се млади гопи.” Ако разгледаме 
тези божествени тръпки… Как се наричат младите гопи? 

Харилила: Манджари. 
Тиртха Махарадж: Да, манджари. Виждали ли сте растение туласи цялото в 

манджари? Леко разтворените цветчета са пълни с нектар.  
Ямуна: Цветчетата на туласи се наричат манджари? 
Тиртха Махарадж: Да, да. Пъпчиците. Тези, които са пораснали, вече са се 

разтворили. Те са цветята обожаващи слънчевия бог: “Аз съм тук, аз съм разцъфнала и 
пълна с нектар. Моля Те, ела!” И тогава пчелата ще дойде: „Дай ми нектара!” Обаче 
знаете, пчелата е тежка, а туласи е много нежна. Затова когато пчелата хване някое 
цвете, по-младите цветчета се привеждат. И докато пчелата събира нектара, младите 
туласи също чувстват досега. Затова се казва, че Тя дарява трепет на манджарите.  

И „Тя с голямо блаженство медитира върху забавленията на Бог Кришна. Дано 
тази Шримати Радхика ми дари служене в лотосовите си нозе.”  

“Тя винаги е завладяна от множество екстатични признаци като изпотяване, 
трепет, пресекване на гласа и настръхване. Тя е украсена с чувствата на щастие, 
нежна опърничавост и мъчителните страдания на любовта. Нагиздена е с 
множество перли и скъпоценности, които радват очите на Шри Кришна. Дано тази 
Шримати Радхика ми дари служене в лотосовите си нозе.” 

Има много различни нива на предани чувства: вибхава, бхава, анубхава, маха-
бхава, саттвика-бхава, стхай-бхава и много други видове различни степени и аспекти 
на чувства. Обикновено очакваме, че в духовната практика ще ни спохождат само 
позитивни емоции. Например да си изпълнен с радост, танцувайки от щастие… е хайде, 
понякога може да има мъничко пресекване на гласа, малко трепет и настръхване - 
добре. Но мъчителните страдания на любовта – това не бихме го очаквали. Обаче 
когато преданоотдадените, и особено Шримати Радхарани, вкусват 33-те различни вида 
вябхичари-бхава, тези чувства са поразителни. Защото припадане, опустошеност, 
чувство на вцепенение сякаш си мъртъв – това са най-висшите нива на вябхичари-
бхава. Тя е украсена с тези понякога мъчителни, понякога гибелни чувства. Но освен 
това е нагиздена и с накитите на посветеността, за да удовлетвори Кришна.  

Така че недейте да очаквате, че практикувайки бхакти-йога ще бъдете само 
щастливи. Трябва да преминем през всички различни степени на чувства, понеже 



посещаваме училището на чувствата. Но се молим Шримати Радхарани да ни дари 
служене в Нейните лотосови нозе. 

 
(следва продължение) 
 
 
 

6.Мост над различни чувства 
  
(продължава от предишния понеделник) 

 
“В случай, че дори само за миг е разделена от Шри Кришна, Тя се измъчва от 

неспирно пораждащи се различни чувства като смирение и безпокойство, и се избавя 
от всяка тревога щом отново се събере с Шри Кришна, което постига след 
разнообразни старателни усилия като обмяна на послания чрез пратеници. Дано тази 
Шримати Радхика ми дари служене в Нейните лотосови нозе.” 

Един много специален вид екстаз, който Те преживяват, е страхът от раздяла 
докато се срещат. Изпитвали ли сте някога това чувство?  

Кришна Прия: Да. 
Тиртха Махарадж: С Кришна?  
Кришна Прия: С Кришна?! Това не присъстваше във въпроса.  
Тиртха Махарадж: Това е много особено чувство. Би могло да се очаква 

удовлетворение от срещата, при все това вие се боите, че ще изгубите любимия си. Но 
когато сте разделени от любимия си, ще изпитвате силен копнеж да се срещнете с него. 
Тогава кое е по-добре – да сте заедно или да сте разделени?  

Ямуна: Заедно. 
Кришна Прия: Разделени.  
Кришна Преми: От време на време разделени.  
Тиртха Махарадж: Да, но ако погледнем нещата от обратната страна, понякога 

да сте заедно е толкова болезнено и проблематично, че искате отдих. Ала  когато сте 
разделени, изпитвате не желание, а успокоение. Така че отново виждаме мистериозната 
трансформация от един аспект в друг.  

И за да прескочат пропастта над тези различни чувства, понякога Те се нуждаят 
от пратеници. Пратениците са много важни участници във всяка една връзка. Веднъж 
имало един учител, който имал един много близък ученик. И този ученик отхвърлил 
учителя. Тръгнал си и от учителя, и от мисията. Разбира се, всяко едно такова действие 
е сигнал: “Моля те, обърни ми повече внимание.” Нали така, това е психология, проста 
психология. Той очаквал повече грижа, повече внимание от учителя. И след много, 
много години, когато отново се срещнали, ученикът казал на учителя: “Съжалявам. Аз 
сгреших. Сега виждам, че бях в такава глупава ситуация, че ти не можеше да се 
доближиш до мен, защото бях толкова затворен.” И тогава учителят казал: “Да, но как 
осъзна това?” Той отвърнал: “Ами знаеш ли, имах същия проблем с моя син. Не можех 
да се доближа до него. И тогава си спомних какво се случи с мен и теб.” 

Ако в такъв случай има пратеник, който да помогне в общуването на 
затворените страни, тогава с всички конфликти, грешки и страдания е просто 
свършено. Понякога имаме нужда от посредници – във всякакви емоционални случаи, 
били те позитивни или негативни. Когато има блокаж се нуждаем от някой, който да 
премахне пречките. Затова тези посредници или пратеници между Радха и Кришна, 
между гопалите и гопите са много, много важни. И те трябва да полагат старателни 



усилия, за да въдворят мир. Старателни усилия! Налага им се да използват всякакви 
хитрини, за да постигнат целите си. Затова ние се молим на Шримати Радхарани да ни 
дари служене в лотосовите си нозе.  

“Макар даршан с Шримати Радхарани да е рядко постижим дори за богини 
като Парвати, Тя бързо ще те направи получател на Нейната милост под формата 
на нектарно лично служене към Нея докато се наслаждава в компанията на Шри 
Кришна, ако Й поднасяш почитания чрез тези осем стиха. Добавяйки още един човек 
към свитата си, Радхарани донася радост на всичките си приятелки.” 

Това е заключението на тази поема. Ако обожавате Шримати Радхарани с тези 
молитви, ще бъдете благословени. Не ви питам дали имате някакви въпроси, защото не 
можем да разберем, а и не бива да се опитваме да разбираме абсолютната истина и 
науката, тайната и мистерията на Шримати Радхарани. По-добре да ги обожаваме. 

 
 
 

7.Звук и мълчание  
 
Днес ще обсъждаме една много специална тема - йога. Йога означава много 

специална връзка. Ние сме човешки същества, а това означава, че се нуждаем от 
компания. Точно както тази вечер сме се събрали заедно и това е повод и шанс да 
извисим нивото на нашите енергии. А йога означава връзка – връзка между сърца и 
сърца, между души и души, между човека и божественото. Но в нашата тема е 
включена и мистичната връзка, или мистицизма, въпреки че всъщност мистицизъм 
означава да мълчиш. Така че как бихме могли да говорим за мистицизма? На практика 
е невъзможно, защото трябва да пазим мълчание. Но тъй като сме човешки същества, 
ние искаме да споделим това, което имаме. А най-важното нещо, което имаме, са 
нашите чувства. Чувство означава да имаш нещо в повече и да искаш да го дадеш на 
другите. Чувство означава също и любим. Затова да говори – това е смърт за мистика, а 
да мълчи е смърт за любимия. Какво да правим тогава? Да запазим ли за малко 
мълчание, за да проникнем във вътрешното си царство? Нека го сторим. А за да 
подпомогна нашето мълчание, позволете ми да произведа един звук. Този звук е 
божествен звук. Той идва от един много специален инструмент, наречен пееща купа. 
Опитайте се да се настроите в хармония.  

Мисля, че имахме едно мистично преживяване. Какво е въздействието на звука 
върху нашия вътрешен свят, върху съкровеното ни сърце, върху съзнанието ни? Този 
ден е бил изпълнен със суматоха за всички. Но накрая дойдохме на едно красиво място, 
точно зад най-голямата катедрала в София, в този красив дом на изкуствата. И след 
това трябваше да слезем по стълбите надолу. Това означава, че трябва да навлезем 
надълбоко в собствената си духовна наука. Най-вероятно сте доловили хубавия аромат. 
И тук имаме много добра компания – прекрасни картини от практически най-
мистериозната част от света. И след това звукът оказа огромен ефект върху нашето 
съзнание. Всъщност именно това трябва да изследваме.  

Въпросите за съзнанието – това е много важна тема. Ние, човешките същества, 
сме считани за хомо сапиенс – това означава интелигентни същества. Но понякога 
забравяме да прилагаме интелигентността си. Казва се, че максимум 5-10% от 
мозъчното съдържание използваме съзнателно. И дори тези 5% за каква цел? За всички 
възможни глупости. Въпреки че човешкият живот е много значим, много скъпоценна 
възможност. Древната наука йога казва, че е голяма рядкост да получиш човешко 
раждане. Има множество милиони различни видове форми на живот и накрая сме 



постигнали човешката форма. И това е много специален шанс, не просто да живеем 
като всички останали живи същества, и този специален шанс е съвършенството.  

Но тогава трябва да попитам: какво е съвършенството в живота? Да постигнеш 
някакъв успех? Не е зле. Или да спечелиш от лотарията? Чувал съм, че понякога това е 
доста добра сума тук, но често виждате, че това съсипва онези, които са спечелили. Или 
да постигнеш нещо друго материално? Не пренебрегваме всички тези житейски нужди, 
но без значение на колко материални блага се наслаждавате, вътрешният покой и 
вътрешното удовлетворение са нещо различно. Всичко зависи от нашето съзнание. 
Може да си мислим: „Страдам прекалено много”, или да чувстваме: „Много съм 
щастлив”, ала това е твърде относително. Ако страдате, просто си помислете за 
страданията на всички живо същества на планетата Земя и вашето лично, частно 
страдание ще бъде много незначително. А когато се чувствам много щастлив, моето 
малко, лично щастие, сравнено с щастието на тази планета Земя, отново е съвсем 
незначително.  

Затова можем да кажем, че дори обективната реалност е твърде субективна. 
Това, което е много скъпо за мен, е оскърбително за друг. Искам да слушам високо 
любимата си музика, но съседът ми е притеснен. Нещо е наслада за един, а страдание за 
друг. Живеем в свят на действия и реакции. Удовлетворяват ли ви тези две опции – 
действие и реакция? Може и да не сме кой знае колко доволни, но така стоят нещата: 
действаме и жънем резултата.  

Но действието и реакцията са само два от аспектите. Нуждаем се от трети аспект 
и това е съвършенството. Действие – реакция - съвършенство. Третият аспект е много 
важен за нас, защото сме интелигентни хора, нали? А интелигентност означава да 
постигаш целите си. Постигнете духовните си цели! 

 
 
 

8.Визията, с която да превърнем ежедневния живот в мистерия  
 
Всичко зависи от нашето съзнание. Каквото е настроението, каквото е 

вътрешното чувство в нашето съзнание, това и ще се отразява в нашата визия към 
света. Има една стара традиционна история за това. Веднъж се събрали три велики 
личности. Единият бил Лао Дзе, вторият бил Кун Фу Дзе (Конфуций), а третият бил 
Буда. Те направили един експеримент. Имали бутилка пълна с оцет. Първи дошъл 
Конфуций, и както знаете, той е много реалистично настроена личност. Бръкнал с 
пръст в каната, облизал си пръста и казал съвсем реалистично: “Това е кисело.” Сетне 
се доближил умиротвореният възрастен учител Лао Дзе. Той също потопил пръст в 
оцета, близнал го и рекъл: “Това е сладко!” Но накрая дошъл Буда, който, знаете, е леко 
песимистичен. Той също близнал оцета и казал: “Не, това не е сладко, нито е кисело, 
това е горчиво.”  

Така че трябва да изберете какво мнение искате – реалистично, песимистично 
или оптимистично. Ако сте реалисти, ще виждате само действието и реакцията. Ако сте 
песимисти, ще виждате само реакцията. А ако сте оптимисти, ще виждате третия 
елемент - съвършенството. Така че наш дълг като интелигентни човешки същества, 
притежаващи здрав разум, е да намерим най-доброто решение. И трябва да прилагаме 
нашата визия, нашата философия в практическия живот. А това е една от най-големите 
тайни.  

Съвсем наскоро разговаряхме на много дълбоки духовни теми с някои приятели 
и обсъждахме мистичното посвещение. И се съгласихме, че има само три неща, в които 



можеш да бъдеш посветен. Първото е наука. Второто е тайна. И третото е мистерия. 
Всички ние търсим истини, всички ние търсим решения. Така че знанието, тайната и 
мистерията ще ни помогнат да се доближим до решенията.  

Днешният свят и ежедневният живот не са мистичен процес. Всичко изглежда 
толкова практично. Заети сме с всекидневни дейности и е трудно да намерим красотата 
в ежедневието. И трябва да ви кажа, че пропускаме много! Защото ако забравяте да 
погледнете красивата Витоша от която и да е част на София, това е грешка. Или ако не 
можете да се зарадвате на топлината на слънцето по кожата ви, това е грешка. Така че 
дори най-незначителните простички неща в живота могат да се превърнат в мистерия, 
ако имаме виждането.  

Но за да разберем мистерията, трябва да приложим метод. А първата стъпка в 
откриването на тайните и мистериите е да анализираме себе си. Според древната наука 
на йога, ние не сме тези тела. Звучи съвсем просто, нали? Но ако се замислите дълбоко, 
е трудно за постигане. Какво означава, че не сме тези тела? Тялото има начало, има и 
край. То се ражда и ще умре, ще изтлее. Веднъж пресметнали компонентите на тялото. 
Знаете, че то на практика е 75% вода. Няколко килограма въглерод, калций, това и 
онова… И ако пресметнете всички тези елементи, можете да купите тези 60-70 
килограма материал за, да речем, 20 лева. Вие чувствате ли се като 70 кг. вода? Или се 
чувствате нещо повече? И така, тялото е направено от материални елементи, но ние се 
чувстваме по-различни от тези материални кости, кожа, това и онова. И когато искаме 
да идентифицираме себе си, ние докосваме гръдта си и казваме: „Аз съм.” „Но кой е 
този аз?” Ако тялото е непостоянно, тогава коя е истинската ми идентичност? Това е 
душата! Ние имаме душевна идентичност, която е тъкмо обратното на материята. 
Материята е тленна, душата е вечна. Тялото ни идва от материята, душата ни идва от 
духа. И тялото ще се върне в материята, а душата ще се върне в духа. Което от какъвто 
източник идва, там ще се и завърне. Така че нашата истинска идентичност, самите ние, 
идваме от вечен източник.  

Затова се казва, че не сме тези тела. Същевременно сме и телата, защото тялото е 
проявената ви мисъл. Вашето е желание е да имате такова тяло. Душата има това 
желание и затова желанието приема форма. Понякога правим грешки в желанията си, 
но няма значение. Тялото е като превозно средство, с което да достигнем целта, 
дестинацията си.  

 
 
 

9.Заменете непостоянното с постоянно  
 

Щом душите ни, щом самите ние, като духовни искри, идваме от изначалния 
огромен огън, значи имаме същите качества като своя източник. Какъвто бащата, такъв 
и синът. Това означава, че нашият произход е божествен. В религиозен контекст можем 
да кажем, че Бог Отец е творецът, а всички ние сме творения на Върховния Господ. 
Какъвто бащата, такъв и синът. Какъвто бащата, такава и дъщерята. Защото не сме 
телата, нали; не сме жени, не сме мъже, но притежаваме духовна идентичност отвъд 
телата. Тогава какво е нашето истинско качество?  

Според тази древна мъдрост, ние имаме три качества. Първото е вечност. Вие 
сте вечни души, които в момента седят тук, говорят български езика – освен мен – и са 
поставени в определените условия, които имате сега, в този живот. Но в друг живот 
обусловеностите ще бъдат различни. Защото вечната душа преминава от едно място на 
друго, от един живот в друг, от едно обкръжение в друго. Същата искра преминава; и в 



зависимост от желанията, в зависимост от действията и последствията, душата ще 
получи различно обкръжение, различни условия.  

И така, първото качество, което всички ние имаме – това е вечността. Просто се 
опитайте дълбоко да проумеете какво означава това: “Аз съм вечна душа.” Ние не сме 
тленното тяло. Това ни дава такъв прекрасен шанс да надмогнем всички трудности, 
които имаме в живота. Защото, за щастие, не само тялото ни е ограничено във времето, 
но и страданията ни са ограничени във времето. Те също ще приключат.  

Това е първото ни качество - вечност. Второто качество е съзнание, или знание, 
ако щете, интелигентност… Трябва да прилагаме своята интелигентност. Всеки търси 
повече знание. И всички ние търсим някаква истинска, чиста същина. Най-добрият 
начин да използваме интелигентността си е да потърсим своето добруване.  

И третото качество е блаженство. Вие чувствате ли се така? Изпитвате ли 
блаженство? На много от лицата ви виждам усмивки. Това е много близо до нашата 
вечна идентичност. Но имаме някои авторитети, които са анализирали човешкото 
блаженство. Зигмунд Фройд, например. Той казва, че щастие е когато не страдаш 
твърде много. Удовлетворява ли ви подобна дефиниция? Не кой знае колко. Затова по-
добре да използваме интелигентността си в търсене на истинското си щастие, което е 
постоянно. Нашите духовни качества като вечност, знание и блаженство са ограничени 
от телесното съзнание – дали сме реалисти, дали сме песимисти или оптимисти – 
всичко това са различни видове разбиране, различно отношение.  

Но за да осъзнаваме все повече и повече изначалната си позиция, трябва да 
работим над себе си. Това не е особено популярно, защото искаме лесни решения. 
“Натисни този бутон и съвършенството ще дойде” или “Съботно-неделно обучение 
гарантира вечния живот”. Сега дори има семинари как да станеш аватар, или 
божествена инкарнация. Така че ние искаме евтини решения. Обаче за да имаме 
истински постижения, трябва да работим над себе си. Какво е това развитие, тази 
духовна работа? Това е когато отхвърляте непостоянното и го заменяте с постоянно. 
Или ако искаме да го кажем по по-прост начин: от телесно съзнание достигате до 
духовно съзнание.  

Телесно съзнание – какво е това? Идете в който искате магазин и ще намерите 
двадесет различни вида лосиони за тяло. А колко душевни лосиона ще намерите в 
магазина? Не много, нали. Не е голям пазарът на духовни лосиони. Посвещаваме 
толкова много време и енергия на нетрайната си страна, пък казваме: “За духовна 
практика време нямам. Зает съм, търся си лосион за тяло.”  

В това отношение йога ни помага. Защото йога означава връзка. Йога означава 
да се свържеш отново с изначалния си извор. И йога като духовен път ще ни отведе от 
телесно към духовно съзнание. Йога може да ни осигури и много здравословен начин 
на живот, но това не е единственият добър резултат от нея. Тя ще ви донесе и вътрешен 
покой. Ще ви помогне и да бъдете просветлени. А също ще ви помогне да станете 
блажени. Това означава от телесната концепция да се доближим до духовната. И 
колкото повече енергия влагаме в системата си, толкова по-висш резонанс ще 
постигнем. Затова трябва да осигуряваме духовна храна на душата си. Ако изпълняваме 
духовните си практики, ние я подхранваме. Това е вечност, това е знание, това е 
блаженство. Ако сме свързани, значи сме много близо до истинската си идентичност.  

 
 
 



Очи, сияещи от блаженство  
 
Как да съхраним нашето щастие? Мисля можем да се съгласим, че на практика 

всички живи същества търсят щастие. Нали, всеки иска да бъде щастлив. Само в скоби 
да добавим, че това не е най-висшият ни импулс, съществуват и по-високи стремежи. 
Но щастието е много обичайно желание за всички живи същества. Ако сме начинаещи 
в науката на щастието, ще се опитваме да намерим щастие отвън – например в 
притежаването на вещи. Не искам да правя реклама на Сердика Мол, но те се стремят 
да осигурят всичко за притежателската ви нагласа. И има обещание: “Ако си купите 
това ще бъдете щастливи.” Това започва да се превръща в психологическа болест, 
особено за дамите. Ако са напрегнати или малко разочаровани, отиват да пазаруват. 
Горките съпрузи, някой трябва да плаща сметките.  

Но както и да е, ако търсим щастието си отвън, може и да притежаваме неща, 
ала щастието няма да дойде. Веднъж направили проучване: в средностатистическата 
къща на запад ние притежаваме по 10 000 предмета. Просто си идете вкъщи и 
проверете. Досущ като търговски център! А щастливи ли сте? Не, ние знаем, че 
щастието извира от различен източник.  

Може ли да ви разкажа една много емоционална, лична история? Веднъж бях в 
Индия. Мястото беше свято. Знаете, на светите места има много поклонници, а също и 
много просяци. И ако прекарате известно време в Индия, получавате нещо като 
имунизация към някои от страданията на другите човешки същества. Защото наоколо 
има толкова много сакати и болни хора… Трудно е през цялото време да виждаш, да 
чувстваш и да изпитваш състрадание. Но онова, което видях в онзи момент, беше 
шокиращо за мен. Имаше един мъж, който на практика пълзеше на гърдите си. Краката 
му бяха изпочупени и изкривени, а каквото беше останало от тях беше навито около 
врата му… Практически той живееше на 30 см. от земята. Не можеше да се изправи, 
лазеше. Това беше много необичайно, много горчиво – той на практика пълзеше в 
прахта на останалите. Замислих се какво да сторя. Дали да взема този човек и да го 
занеса с мен обратно в Европа? Да го откъсна от естествената му среда, осигурявайки 
му, така да се каже, по-добър живот? Но трябваше да си кажа: не. Най-вероятно не бих 
могъл да му предоставя по-добро място от неговата родина. Така че не намерих друго 
решение, освен да дам на този човек някакво дарение. Малко пари. Ала когато се 
наведох към него, понеже беше на земята, той вдигна поглед и от това напълно 
съсипано тяло ме погледна едно прекрасно лице! С очи, сияещи от блаженство! Бях 
поразен и проумях, че е по-добре да преосмисля дълбоко какво е блаженство и какво 
страдание.  

Виждате ли, това е тайната. Ние имаме по 10 000 предмета в домовете си и се 
оплакваме. Той живее на 30 см. от земята, не притежава нищо, а е напълно щастлив! 
Той има някаква тайна. Именно тази тайна, тази загадка трябва да научим.  

Така че докато си мисли, че щастието идва от притежаването на вещи, това е 
голяма грешка. Да притежаваш приятели е нещо различно. Приятелите, човешките 
същества могат да донесат голямо щастие в живота ни. Но, разбира се, могат да ни 
донесат и най-голямото страдание. Затова трябва да търсим щастието по друг начин, да 
открием вечната връзка. И това е мистичният път на йога. Ако все повече и повече се 
доближаваме до изначалната си идентичност, ще долавяме своята вечност, своето 
съзнание и своето блаженство.  

Вечност означава живот. Означава съществуване. Но нима в съществуването без 
съзнание има някакъв смисъл? Съществуване без съзнание е като краставица. Така че, 



нуждаем се от съзнателно съществуване. А ако съществуването ни е осъзнато, тогава 
трябва да използваме съзнанието си, за да потърсим своето вечно щастие.  

И така, щастието не идва от притежаването на разни неща. А може би щастието 
идва от това да се боря за амбициите си? Или да постигам целите си, да налагам 
мнението си върху другите? Нали, това ви кара да се чувствате много могъщи. Но може 
ли да помоля да дойдат двама доброволци за една малка демонстрация? Няма да боли. 
Да, моля! И още един? Заповядайте! Хванете този край на панделката, а Вие дръжте 
онзи край. Това е като барометър, индикатор за щастие. Сега нека опитаме: ако и 
двамата сте твърдо решени да постигнете целите си независимо от мнението на другия, 
дърпайте панделката. Какъв ще е резултатът, какво усещате?  

Доброволец: Напрежение. 
Тиртха Махарадж: Да. Голямо напрежение! Отпуснете малко, Вие също 

отпуснете малко. Какво чувствате сега?  
Доброволец: Спокойствие. 
Тиртха Махарадж: Отпускане, нали? И така, ако много държим на мнението си, 

ще чувстваме напрежение. Ако сте готови мъничко да отпуснете – успокояване. Ако 
тази панделка е символ на устата, какво е това? “Аз съм много решителен!” Ако сте 
готови да отпуснете, това е усмивка. Това е индикаторът за семейно щастие. Ако всеки 
е прекалено неотстъпчив в мнението си, напряко на всички останали, тогава устните ни 
са стиснати и много тънки. Когато сте готови мъничко да отстъпите, тогава всички ще 
са щастливи. Така че как да запазим щастието си? Не бих казал „откажете се”, но 
бъдете гъвкави, бъдете отпуснати. Много ви благодаря за демонстрацията. 

 
 
 

11.Онова, което не може да бъде изразено нито с думи, нито с мълчание  
 
Въпрос на Крипадхам: Казахте, че трябва да направим преход от материално 

към духовно съзнание. Можем ли да направим това сами или се нуждаем от помощ? 
Тиртха Махарадж: Мисля, че фактът, че сме се събрали тук тази вечер, е 

очевиден отговор на този въпрос. Ако можехме да постигнем съвършенство, седейки си 
у дома, защо щяхме да си правим труда да идваме тук? Разбира се, че ни е от помощ да 
общуваме с добри хора, и особено със свети хора, защото те винаги умеят да ни 
напомнят за висшето ни благо. До даден предел можем да стигнем сами. Но има една 
граница, която не можем да прекосим със собствени сили. Затова казах, че в наука, в 
тайна и в мистерия трябва да бъдем посветени, нуждаем се от покана. Това означава, че 
трябва да общуваме с такива, които знаят по-добре, които ще ни помогнат да осъзнаем 
и разкрием вътрешната си идентичност, и от които можем да се учим. Защото какво 
означава образование? Образование не е онова, което дават университетите като цяло. 
Образованието е предаване на живот от един жив човек на друг жив човек без 
помощта на външни инструменти. Това е истинският научен метод на общуване и 
обучение. Днес говорим за живота; за пазаруване, за лосиони за тяло – много важни 
неща от нашето битие. А също обсъждаме и някои по-висши идеали. От дискусиите би 
трябвало да последват някакви заключения. И в крайна сметка се казва: “В компанията 
на великите светци един миг е достатъчен да се постигне просветление.”  

И йога означава връзка. Ако сме свързано с Върховния, свързани сме и с 
Неговото творение. Не можем да се доближим до Бога без да обръщаме внимание на 
човешките същества. Защо е така? Например, ако искате да зарадвате някой човек, 
който има куче, и кажете: “О, обичам те толкова много, обаче това грозно куче тук…” 



какво ще отвърне той? “Вън от дома ми! Това е моето любимо малко животинче.” Така 
че ако искате да се обърнете към Бога: “Обичам Те толкова много, но тези създания тук 
наоколо…” реакцията ще бъде същата: “Махай се оттук!”  

Ако искаме да се доближим до Върховния, трябва да ценим всичко около Него. 
И също така, както вече говорихме, за да постигнем нещо, трябва да работим върху 
себе си. В йога тази духовна работа се нарича медитация. О, тя е много популярна в 
наши дни! Ако един млад мъж види красива млада дама, той „медитира”. Съжалявам, 
ако ще разбия нечии илюзии, но това не е медитация. Истинска медитация е когато 
вашата душа се свързва с Върховната Душа. Това е медитация. За нея ни е нужен 
вътрешен покой, нужна ни е тишина – в такъм шумен свят – и се нуждаем от 
определена практика.  

И тъй като стигнахме до извода, че звукът има огромен ефект, съществуват и 
някои звукови медитации. Онова, което не можете да изразите нито с думи, нито с 
мълчание, можете да изразите чрез песен. Може ли да ви поканя за една пееща 
медитация? Защото обсъждахме и разговаряхме; сега нека добием някакъв вкус, нека се 
опитаме да преживеем нещо. Съгласни ли сте? 

И така, какво да пеем? Номер едно от хит парада? Не знам доколко духовно е 
това. Моето предложение е да изпеем един традиционен, божествен, медитативен 
текст. Звучи странно, нали? Древен медитативен текст – сигурно е нещо кой знае колко 
сложно. Не, съвсем просто е, само две думи са. Радхе Говинда. Радха знаете - Радха е 
красивата девойка. А Говинда е пастирчето. Защо трябва да пеем традиционния хит 
парад: любимият и любимата? Защото Те символизират нашата душа и Бога. Както Те 
се срещат, и ние също можем да се срещнем. Това е смисълът на медитацията!  

И така, приканваме ви да се присъедините към нашата пееща медитация. И тук 
не е Операта, няма значение дали гласът ви е хубав или не. Просто се опитайте да 
създадете умиротворение в сърцето и ума си, и се влейте във вибрацията. Мелодията 
също е много простичка. Най-напред позволете на мелодията да ви помогне, а сетне вие 
помагайте на мелодията.  

 
 
 

12.Трите типа  източници  
 

Нашата тема за днес е „Бхагавад Гита”, Божествената Песен. Нека започнем с 
малко представяне на „Бхагавад Гита”. Тя е нещо, което всички ние много пъти сме 
чели, но трябва да ви кажа, че всеки път, когато отворя „Гита”, това ми носи някакво 
ново послание. Ако сме способни да приемем, че тя е божествено откровение, тогава 
ще започне да докосва сърцата ни и да има въздействие върху реализациите ни.  

Въпреки това мисля, че е полезно да се опитаме да намерим мястото на 
„Бхагавад Гита” в древната традиция на мистична Индия. Тя е досущ като 
енциклопедия на божествените истини. Можем да кажем: колкото хора, толкова и 
мнения за „Гита”. Някои ѝ се възхищават като божествено откровение, други я 
изучават или я считат за научна тема, а пък трети въобще не разбират за какво иде реч. 
Трябва да решим ние към коя група спадаме. Моето предложение е да сме в групата на 
възхищаващите се.  

И тъй като принадлежим към една школа на божественото познание в 
индийската традиция, ако искате да докажете нещо или искате да обсъдите каквато и да 
било тема, трябва да дадете някои препратки. Каква е тази индийска система на 
философски препратки? Тя се нарича прастхана-трая, или трите типа източници. 



Първият от тях трябва да се основава на откровение. То е наречено шрути. И 
специфичните препратки тук са Упанишадите. Един основен дял от ведическото 
откровение е литературата на Упанишадите. Има множество различни Упанишади, но 
обикновено смятат 108 от тях за главни. Така че това е една основна референция – 
когато искаш да изучаваш, доказваш или опровергаваш каквото и да било, трябва да 
приведеш цитати от Упанишадите.  

Вторият дял източници е свещената традиция – това е частта смрити. И от 
огромната смрити литература, най-важната е самата „Гита”. Шрути означава нещо, 
което чуваш – по този начин божественото откровение достига до хората. А смрити 
касае човешкото разсъждение или припомняне, паметта. Имате смаранам като една от 
основните практики в духовния живот.  

Сега имаме двата основни стълба на нашата дискусия – Упанишадите и „Гита” – 
а третият дял е „Веданта Сутра”.  Тя е наречена логическата препратка. И така, имаме 
един източник от откровенията, един традиционен и един логически.  

Какво означава Упанишад? Упанишад означава „тайни учения”. А също ако 
разгледате самата санскритска дума, тя значи „да седиш близо до”. Къде трябва да 
седим? Трябва да седим близо до учител. Тогава, от това седене близо до учител, до 
личност, която е много близка с истината, вие също можете да поемете нещичко от тази 
истина, нещичко от това откровение. И по този начин тайните се разкриват на 
практикуващия – ако той или тя е близко до учителя си.  

 
(следва продължение) 
 
 

 
13.Естетична песен насред философията и логиката 

  
(продължава от предишния понеделник) 
 
В беда сме, ако се налага да цитираме Упанишадите, нали? Колко стиха от 

Упанишадите можете да цитирате? Съвсем малко. Затова мъдреците също са се 
опитали да намерят някои съществени теми от Упанишадите, някои основни истини. Те 
са наречени маха-вакяс, или „Великите сентенции на Упанишадите”.  

Обаче мисля, че сме в мъничък проблем ако трябва да цитираме и от „Гита”. 
Колко стихове от „Гита” можем да цитираме? Казва се, че ако някой рецитира всичките 
700 стиха от „Гита”, той с лекота постига съвършенство. Ако не можете да цитирате 
всичките 700 – което е възможно да се случи – стига да рецитирате една глава от „Гита” 
и можете да постигнете съвършенство. В случай, че не можете да рецитирате цяла 
глава, кажете един стих – това е достатъчно за съвършенство. Но не можете ли да 
кажете дори един стих, и половин стих стига. Така че, виждате, все още имаме някакъв 
шанс! Поне половин стих трябва да запомним и да гравираме в сърцето си.  

И накрая, какво да кажем за „Веданта Сутра”? Тя е толкова суха, толкова 
теоретична и трудна – като някакъв код сама по себе си. Без обяснения е много трудно 
да бъде разбрана.  

При все това, можем да кажем, че есенцията на Упанишадите може да бъде 
обобщена в един стих. Пурнам адам пурнам идам – Онова е съвършено и цялостно 
(божественото). И това е съвършено и цялостно (материалното проявление, а също и 
индивидите). И няма значение колко цялостни единици вземаш, извличаш от най-
висшия източник, всички тези различни части ще бъдат пълни и цялостни сами по себе 



си, без това да намалява съвършенството на изначалния извор. Пурнам адам пурнам 
идам/ пурнат пурнам удачяте/ пурнася пурнам адая/ пурнам ева авашишяте.44 Няма 
значение колко енергия извира от този най-висш източни, Неговата пълна цялост не се 
накърнява.  

Виждате, това е доста теоретично. А как да обобщим „Веданта Сутра”?  
Петстотин петдесет и пет сутри. Нека вземем първата от тях. Първата сутра гласи: 
атхато брахма джигяса – “Сега, след като си се родил като човек, трябва да потърсиш 
Брахман, душата.”. А каква е последната сутра? Последната сутра казва: “Онези, 
които са постигнали, никога няма да се върнат, никога няма да се върнат.” Защо два 
пъти? Защото това е подчертаване, тъй като фактът е много важен. То е досущ като 
покана: елате, медитирайте! 

Но между тези две сухи системи на философията и логиката в средата се намира 
и третата, която е самата „Гита”. Тя е Божествена Песен. Не е някакво тайно учение, не 
е някаква логическа аргументация – това е песен, а песен означава красота. Още от 
самото начало нашата традиция се основава на красотата. Бхакти означава естетичен 
подход към върховния. Затова едно от основните писания е дадено под формата на 
песен, песента на Бога.  

При все това, всички тези различни източници са свързани помежду си. Самата 
„Гита” също е наречена Упанишад, казват ѝ „Гитопанишад”. Защото по някакъв начин 
в този разговор между Кришна и Арджуна, който сам по себе си е естетичен, се 
разкриват и по-дълбоките истини и откровения. „Гита спада също и към сутрите, към 
„Веданта Сутра” като съвсем логически обоснована система. И така, виждате, едното се 
съотнася към другото, едното подкрепя другото, защото ако искаме да разберем 
заключенията, трябва да учим. А сутра означава „нишка”. Ако държим нишката, 
можем да стигнем целта. Сутрата е като кондензираната същина на дадена традиция, 
кондензираната есенция на духовната наука. И тук Веданта означава “краят на Ведите, 
каймакът на Ведите”.  

 
(следва продължение) 
 
 
 
 

14.Двете линии на шрути и смрити 
  

(продължава от предишния понеделник) 
 

И така, вече знаем за системата на референциите, на всички три основни 
източника, но можете ли да ми кажете кой е нашият източник. Кои са нашите три 
стълба на референция? Ако не можете да разрешите даден въпрос, до кого се 
допитвате? Четири неща са. Като цяло са три, но в тайните учения са разширени до 
четири.  

Гуру е първият източник в нашето „семейство”, така да се каже. Ако не знаете 
как да постъпите или какво да решите, питайте своя учител. Това е много лесно докато 
духовният ни учител присъства. Но какво да сторим, ако духовният учител го няма? 
Тогава имате две възможности. Едната е да се допитате до учителя си в своята 
медитация. Просто си го представете седнал срещу вас и поставете въпроса си. И в тези 
                                                
44 “Ишопанишад”, възвание 



искрени мигове каквото вдъхновение ни споходи, можем да го считаме за пряка 
инструкция. Ако не можете да направите това, тогава обърнете се към втория източник 
– шастра. Защото ако влезем в досег със светите писания, тогава незабавно се 
свързваме със светците, представящи тези писания, а също и с висшите идеали, 
съдържащи се там. И третият източник са садху – живите светци, които ни представят 
идеал по практически начин. Гуру, шастра, садху. Ако всичките тези три източници ви 
казват нещо, и ако и самите вие сте съгласни от дълбоката съкровеност на сърцето си, 
тогава сте големи щастливци. Сърцето е четвъртият, скрит, таен стълб. Но дори и 
сърцето ви да не е напълно съгласно, по-добре е да кажете „да” на източниците. 

И така, съществува теоретичен дял референции – Упанишадите, „Гита” и 
„Веданта Сутра”; а съществува и живата традиция, където гуру, шастра, садху и 
собствената ни вътрешна убеденост са нашата референция.  

Но нека се опитаме да открием точното място на „Гита” всред необятните 
индийски откровения. Най-отгоре на тази система е Веда – това е божественото 
познание. Божественото познание се намира отвъд човешките способности. То също е и 
отвъд циклите на битието. Този дял от божественото познание най-напред е разкрит в 
шрути, както вече говорихме, и откровението се съдържа в четирите основни Веди. Те 
се наричат самхити. Самхита означава „сборник”, сборник от химни. Отново виждате 
един прекрасен, артистичен израз на божествената истина, формулирана в химни, в 
молитви, и понякога в истории. Какво още има? Не само поезия, но и ритуалистични 
наръчници. Брахманите – не става дума за браминската каста, а за Брахманите като 
литература – съдържат тази ритуалистична информация. Защото есенцията на 
ведическата парадигма е жертвата, а как да се извършва жертвата правилно – това се 
съдържа в тази ритуалистична литература. И това е доста сложен ритуал – множество 
различни яги, хома и приношения.  

За да осъществите подобен ритуал трябва да сте богати. Но следващият дял от 
откровението, Араняките, е за отшелниците. Те не разполагат с материални ресурси, 
които да използват в жертвоприношението, тъй като са се отрекли от светските 
притежания. С какво разполагат? Разполагат с ума и интелекта си. Затова за тях е 
препоръчана медитацията. Араня означава „гора”, така че това е за онези отшелници, 
които живеят в гората. Онова, което обществото осъществява посредством ритуали, в 
абстрактна форма е осъществено от отшелниците като медитация.  

Следващият дял са самите Упанишади. Ако изучавате тези писания ще видите, 
че има Брахмана; в края на Брахманата има Араняка, а в края на Араняката има 
Упанишад. Те дори понякога са с едно и също име, например “Брихад Араняка”, 
“Брихад Араняка Упанишад”. Упанишадите, така да се каже, са последната глава на 
откровението, затова са наречени Веданта – заключението на Ведите. А обобщението 
на тези философски трактати е „Веданта Сутра” – Сутрата винаги е обобщението на 
дадена школа.  

И така, това е частта шрути на ведическото откровение. След това другата линия 
е смрити, свещената традиция. Тук отново има един огромен, обширен литературен 
дял - Пураните. Те са стотици хиляди стихове. Наричат ги още петата Веда, петата 
Самхита. Всъщност те са по-практични в наше време. И сред всичките тези множество 
Пурани, Чайтаня Махапрабху е посочил една за най-важна и това е „Бхагавата Пурана” 
(“Шримад Бхагаватам”), която е зрелият плод на Ведите.  

Така че това е едната страна на смрити литературата, а има и още една страна – 
това са епосите. Епосите са „Рамаяна” и „Махабхарата”. “Рамаяна” е ади-кавям, 
първата поезия. А „Махабхарата”  на практика е най-голямата книга на планетата Земя 
– седем пъти по-дълга от „Илиада” и „Одисея”  взети заедно. Така че тя е доста дълга. 
И се казва: “В тази книга се говори за всичко. В случай, че не е споменато нещо, то не е 



важно.” А една глава, една малка част от „Махабхарата” е „Гита”. Така че имаме 
щастието най-сетне да открием мястото на нашата любима „Гита”. 

Тук трябва да споменем още нещо важно. Защото виждате, че едната линия е 
откровението, което в крайна сметка е обобщено във „Веданта Сутра”, но както казах 
Сутрите са толкова сложни за разбиране, че е нужно да имат пояснение, коментар. И на 
практика „Бхагавата Пурана” се счита за естествения коментар към „Веданта Сутра”.  
Виждате, пояснението идва от другата линия. От шрутите – Брахманите, Араняките, 
Упанишадите и накрая „Веданта Сутра” – а тълкуванието идва по линия на смрити. 
Така че „Бхагавата Пурана” и „Веданта Сутра” са свързани.  

Защо я считаме за естествения коментар? Защото сме съгласни по въпроса, че 
авторът е един и същ. Считаме Ведавяса за автор както на „Веданта Сутра”, така и на 
„Шримад Бхагаватам”. Преди да постигне напълно удовлетворяващото съвършенство 
Ведавяса е дал цялата предходна литература, а накрая е дал „Шримад Бхагаватам”.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

15.Присъщата хармония между откровенията 
 (продължава от предишния понеделник) 

 
 
Това, което се опитваме да открием, е хармонията между откровението, което 

слушаме, и традицията, която помним. И така, основният източник е Веда, едната 
линия е шрути, откровението, а другата е смрити, традицията. Нека изберем една 
книга от шрути, от множеството откровения, разкритите писания – „Риг Веда”. И също 
нека изберем само една книга от свещената традиция –„Гита”. И така, трябва да 
открием базисната хармония – в темите, в сиддханта (заключенията) – а също и 
скритата хармония между тези две литературни творби. Макар официалната научна 
индология да е на друго мнение, при все това ние също имаме наша вътрешна 
индология, така да се каже. Бхактивинода Тхакура, например, е говорил по тази тема и 
е казал: “Ако се съглася с учените и с тяхната версия, тогава всички риши, муни и садху 
ще бъдат неудовлетворени. Ако се съглася със садху пък учените няма да са доволни.” 
Затова той се стремял да даде разрешение за несъответствията и разликите между двете 
версии.  

И така, основната ни задача е да открием тази присъщата хармония между тези 
две линии на откровение. Можете ли да ми цитирате някой стих от „Риг Веда”? Ом тад 
вишно, това е много значим стих, който разкрива, че лотосовите нозе на Бога са като 
благословия над нас. Ом тад вишно парамам падам сада пашянти сурая дивива 
чакшурататам45. Шрила Шридхара Махарадж описва много красиво как всички сури, 
всички дева (полубогове) винаги гледат нагоре към лотосовите нозе на Върховния Бог, 
които са като прекрасно слънце на божествения хоризонт. Друг стих от „Риг Веда” е 
гаятри-мантрата, която повтаряте – тя също е включена в „Риг Веда”. Ом бхур бхувар 
свар и т.н. -  това е молитва за просветление, за да вдъхнови божественото слънце 
моята медитация. Това е много важна и основна мантра за усъвършенстване на 
медитацията – в този случай на просветлението. Има и още един стих, който съм 
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избрал: екам сат випра бахудха ваданти 46– “Истината е една, но мъдреците описват 
тази една истина по множество различни начини.” Съгласни ли сте с това?  

Садху Махарадж: Съгласен съм! 
Тиртха Махарадж: Благодаря, Гурудев! Истината е една, но мъдрите я описват 

по много, много различни начини. Моля ви, запомнете този стих, защото той показва 
едно съвместителство от идеали, съвместителство от мнения. Също така ние вярваме в 
многообразието от различни раси (настроения). Така че ако имаме този плуралистичен 
светоглед за красотата и обилието на божествената сфера, тогава трябва да прилагаме 
това и на практика. Затова нека да сме толерантни към реализациите и идеалите на 
останалите. Защото истината е една. Но има множество различни мнения за нея.  

И така, имаме най-малко две или три основни референции от „Риг Веда”, 
въпреки че тя също е една много дълга книга от хиляди химни. Но поне добихме 
някаква представа. А сега нека погледнем някои цитати от „Гита” в съпоставка с 
предишните извадки от „Риг Веда”. От Четвърта Глава на „Гита”: мама 
вартманувартанте47 - “Всеки следва Моя път”. Тази част от този стих е много 
популярна. Хората я цитират като извинение: “О, ти следваш твоя път, аз следвам моя 
път, но ние всички следваме един и същи път.” Обаче не забравяйте и за другата част 
на стиха: “Аз ще се разкрия в съответствие с нивото на отдаденост. Но никой не е 
независим – всеки следва Моя път, всеки е под Моя власт.” Така че истината е една, 
всеки следва същия път, всеки е под божествен контрол, но мъдреците имат различни 
мнения, а хората имат различни реализации. Виждате паралела между цитатите от „Риг 
Веда” и от „Гита”.  

След това има още една извадка: “Сред светлините Аз съм лъчистото слънце,”48 
казва Кришна в „Гита”. Така че ако тези, които повтарят гаятри-мантрата се молят за 
озарение чрез божественото слънце, коя е тази божествена светлина? Това е Кришна за 
вярващите. И както слънцето самичко осветява този материален свят когато изгрява на 
хоризонта, по същия начин, ако слънцето на Кришна присъства на хоризонта на нашето 
съзнание, то също ще озари системата ни. Така че ето го споменатият паралел между 
шрути и смрити. 

 
 
 
 

16.Петте основни теми в „Бхагавад Гита”  
 
Тиртха Махарадж: Сега нека поговорим малко за петте основни теми в „Гита”. 

Кои са петте основни теми на „Гита”? Какво очаквате от една свята книга? Какви теми 
би следвало да дискутира?  

Отговор: Бхагаван, душата и пътят към Бхагаван. 
Тиртха Махарадж: Много добре!  
Отговор: Самбандха. 
Тиртха Махарадж: О, връзката, много добре. Хубаво. 
Отговор: Карма, гяна, бхакти. 
Тиртха Махарадж: Това също е включено. Добре. 
Отговор: Аз мисля, че темата трябва да е любовта. 
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Тиртха Махарадж: Струва ми се, че сте малко пристрастна. Вашето внимание 
вече е фокусирано. Но „Гита” основно дискутира пет главни теми. Едната е Ишвара – 
или Бхагаван, както казахте – Бог, кой е Бог, какъв е Бог. Втората главна тема е джива, 
или живото същество. След това идва материалният свят, съзидателната енергия, 
пракрити. Значи можем да кажем: Бог, човекът и светът, или обкръжението – доста 
всеобхватно! Какво още има? Още други две теми. Едната е времето – много важен 
фактор. И накрая петата основна тема е карма - действието. И така, виждаме описан 
Бога, виждаме описан човека, получаваме информация за сътворението на Вселената. 
Има информация и за времето. И финално за кармата, която е като лабиринт. Влезете 
ли веднъж в лабиринта на действието, измъкването е много трудно.  

Така че тези основни теми са описани в „Гита”. Предлагам да вземем първите 
три теми за малко по-дълбоко изследване. Помните, това бяха Ишвара, джива и 
пракрити. Тъй като са три, в каква фигура да организираме тези елементи? Нека 
поставим тези три елемента в триъгълник. Сега, опитайте се да отсъдите за себе си: ако 
искате да наблюдавате, да анализирате, да разберете нещо, откъде можете да 
започнете?  

Отговор: Оттам, откъдето съм в момента, от своята гледна точка.  
Тиртха Махарадж: О, много добре, много добре.  
Отговор: От източника на всичко. 
Тиртха Махарадж: Това е много хубаво, но си мисля, че за да се опитаме да 

открием източника, най-напред трябва да идентифицираме себе си? Затова моето 
смирено предложение е да започнем от себе си – оттук можем да тръгнем. Ние усещаме 
себе си, нали? Понякога не сме съвсем сигурни какво усещаме, обаче има нещо. 
Изглежда, че нашето съществуване, нашата самоличност присъства. Това е, което 
можем да доловим на първо място. А какво можем да видим, ако се огледаме наоколо? 
Това е обкръжението, външната вселена, ако погледнем в по-голям мащаб. Така че 
вторият ъгъл на нашия триъгълник – това е природата с всичките ѝ елементи, като 
живите същества, космическата структура, стихиите и т.н.. И тогава, ако искаме да 
открием причината: “Защо съществувам?” или “Защо съществува този свят?” можем да 
достигнем до по-висш извод – да се опитаме да намерим Бога, скритият основополагащ 
принцип. И така, едната точка е човекът, втората точка е светът наоколо, а третата 
точка е Бог отгоре. 

Споменахте също и въпроса за връзката. Нека опитаме да открием връзката 
между тези три елемента. Съществува ли връзка между човека и природата? Да, 
съществува. Обкръжението има някакво въздействие върху нас, ние сме част от тази 
сътворена природа като телесна структура. И хората също оказват доста значително 
влияние върху природата – като въглероден двуокис и т.н. Така че по мое разбиране 
тези взаимовръзки между природата и хората са двупосочни - натам и обратно. А каква 
е връзката между Бога и творението? Връзка има, нали? Но каква е посоката на тази 
връзка? За щастие тя е еднопосочна – материалната енергия е оплодена от Върховния, 
но тъй като илюзията не може да покрие източника, Бога, затова няма обратна връзка. 
Ами третата страна на нашия триъгълник, връзката между човека и Върховния? Тя 
еднопосочна ли е? Надяваме се, че е двупосочна.  

И така, тук виждаме триъгълника на битието. А ако анализираме малко повече 
тази картина, можем да открием и още взаимодействия. Ако се стремим да открием 
единството между божествения и човешкия аспект, ще разберем, че и двете 
принадлежат на по-висшата духовна енергия. Живи са, и двете са живи, докато 
материята е нежива енергия. Те са съставени от по-висшата, пара-шакти, а материята е 
по-низшата, външна шакти. А ако искаме да открием единството или подобието между 
сътворената вселена и човешките същества, можем да кажем, че всички те зависят от 



най-висшия източник, че са зависими реалности. Докато върховният Бог е независима 
реалност – поне теоретически. Ала тъй като споменахте, че връзката, или отношенията 
са нещо много важно, и тъй като хората са свързани в дълбоко любящи отношения с 
Върховния, тук има още какво да научим. 

 
(следва продължение) 
 
 
 

17.Разбиране в развитие  
(продължава от предишния понеделник) 
 
 
Ако анализираме трите начални теми в „Гита” – живите същества, света и Бог -  

трябва да достигнем едно прогресивно разбиране и на трите. Кое е първото, което 
трябва да проумеем за себе си – нека започнем оттук. Първото, което трябва да 
разберем е, че сме души от духа. Чували сме това стотици и милиони пъти, но нека го 
приложим на дело. И така, ние сме вечни души – това е първото ниво на разбиране. А 
втората стъпка е: щом съм вечна душа, значи принадлежа на Върховния. Това е 
самбандха. И щом принадлежа на Върховния, щом принадлежа на Бога, значи помежду 
ни има връзка на обич. Така можем да кажем, че това е самбандха, абхидея, 
прайоджана – аз принадлежа там; имам практика, която да извършвам; и имам 
перспектива, която да постигна. Това е разгръщащото се разбиране за нас самите.  

А как се развива разбирането за света? Много пъти си мислим, че светът е като 
затвор, че той е нещо лошо, просто едно ограничение. Вярно е, че светът е мая, илюзия, 
но ако се стремим да го разберем по по-проникновен начин, ще видим, че макар да е 
илюзия, той наистина съществува. Материалните обстоятелства имат някакъв вид 
реалност. Не най-окончателната реалност, тъй като е обусловена, но реалност има. Ала 
най-висшето разбиране дори за тази относителна материална вселена е, че тя служи на 
божествената цел по множество различни начини. В крайна сметка тя осигурява 
обкръжение и за божествената лила да се прояви. Когато Кришна идва на тази планета 
Земя, това тъй наречено материално обкръжение се пренасища с божествено 
присъствие.  

И тогава какво да кажем за развиващото се разбиране за Бога? Според „Гита” 
трябва да разбираме Кришна в три главни характеристики, а именно пурна, пурнатара 
и пурнаттама – съвършен, по-съвършен и абсолютно най-съвършен. Това са трите 
аспекта, които трябва да виждаме и долавяме у Него. И ако искаме да сме малко по-
реалистични, теоретично тези три нива са аспектите на Върховния: Брахман, 
Параматма и Бхагаван.  

Щом подхождаме към най-висшето, значи този процес е най-висш, безконечен. 
Също така се казва, че една от основните черти или характеристики на Кришна е, че 
Той е милостив. И в „Кришна, източникът на вечно наслаждение” се казва, че той 
упражнява безмерната си милост по безбройни начини спрямо отдадените си. Така че 
щом се обръщаме към този най-висш източник на всичко, това приближаване също е 
висше и няма предел. Ако отношението ни към Кришна е като новопристъпили, винаги 
можете да идвате още една стъпчица по-близо, още една стъпчица по-близо. Така че 
разбирането ни за Бога трябва да бъде в развитие! 

Веднъж обсъждахме тази тема с един практикуващ от друга религия. И аз казах: 
“О, колко е хубаво, че нашият Бог израства в способностите си, в качествата си, Той 



расте!” А моят приятел с ужас отвърна: “Не, не, това е невъзможно! Бог не се 
променя!” Но постарайте се да вникнете колко красива е тази концепция! Казва се, че 
Кришна тича след самия себе си. Хубостта Му и качествата Му неспирно нарастват. 
Има само една личност, която може да е в крачка с този растеж, и това е самият Той. 
Това е много прогресивно разбиране за изначалния извор на всичко! И тук промяната 
не е недостатък. Тя е преимущество, тя е признак на живот! Нашето разбиране за Бога 
не е, че Той е парче лед, камък. То е живо разбиране, разкриващо все повече и повече 
от красотата Му.  

Така че растежът не може да липсва в пълното съвършенство. Обикновено в 
материалната равнина ние мислим че промяната е от лошо към по-лошо. Или от едно 
ниво на друго, но пак несъвършено. Но това е едно ограничена концепция за промяна 
или растеж. Абсолютната концепция за растеж е, че това е нещо отвъд човешкото 
разбиране. И едно истинско проявление би следвало да разкрива все повече и повече от 
красотата си. Това означава промяна! Обаче тук тя не е недостатък. Това е постоянно 
разкриване на още и още хубост и великолепие. Или можем да кажем – на още и още 
любов. В материалната равнина любовта като емоция намалява. В началото имаме 
повече, а към края – по-малко, или дори никак. „Преди си мислех, че той е моят рус 
герой, а какъв е този дебелак край мен сега?” Или “Мислех тази жена за принцеса, а тя 
се оказа ламя.” Така че промяната на материално ниво обичайно е влошаване. Но 
можете ли да си представите Кришна като дебел, стар инвалид? Не, Той е вечно млад, в 
най-очарователния период на Своята красота и мощ. Винаги разкриващ все повече и 
повече от дивните си способности.  

Затова ако повтаряте махамантрата, например – в началото тя е сладка. Ако 
продължавате да я повтаряте след 50 години е още по-сладка. Вкусът няма да намалее. 
Колкото повече правите това, с толкова повече чувство ще вниквате. По същия начин и 
нашето разбиране за Кришна е, че Той се развива, че Неговата красота нараства – отвъд 
всякакъв предел.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

18.“Аз съм неразгадаемото време” (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, лятна мела в Швейцария 2015) 
  
(продължава от предишния понеделник) 
 
 
И така, живото същество, светът и Богът – това беше екзистенциалният 

триъгълник на трите теми от „Гита”. Но нека анализираме четвъртата тема - времето. 
Можем ли да уловим времето? Много е трудно. Макар че можете да си купите 
швейцарски часовници, не можете да уловите времето.  

Но какво представлява времето? Времето е божествена енергия, ала тя действа 
по множество различни начини и в множество различни фази. Сега анализираме 
времевите фактори в техните аспекти как нещата съществуват във времето, каква е 
тяхната връзка с времето или времевите периоди. Един аспект на това как нещата 
съществуват е, че те са вечни, има някои вечни неща. Това на санскрит се нарича 
нитям, вечно. И характеристиката му е безмерна – ни начало, ни край. Понеже е вечно, 
то не е ограничено. И така, след като съществуват вечни неща, дайте ми друга 



възможна връзка с времето? Щом нещо не е ограничено, има и неща, които са 
ограничени, нали? След като съществуват вечни неща, съществуват и не-вечни. Те се 
наричат анитя, не-вечни. И тяхната характеристика е, че имат начална точка, имат и 
крайна точка – ограничени са. Какво друго има? Нека видим какво. Неща, които нямат 
край, безкрайни. Те се наричат ананта - безкрайни. Имат начало, но нямат край. А 
съществува ли още нещо? Най-вероятно. Какво е то? Тази четвърта връзка е анади – без 
начало. Не знаем какво е било преди това нещо. То няма начало, обаче има край. И 
така, ако анализираме нещата, които възприемаме в живота – обекти, чувства, каквото 
и да е – можем да ги категоризираме в тези четири типа.  

Нека сега се опитаме да намерим примери и за четирите. Дайте ми пример за 
нещо вечно? Да, душата, много хубаво – без начало и без край. Добре. Още нещо? 
Свръхдушата също, нали? Мисля, че това са най-важните вечни неща. Дайте ми пример 
за нещо не-вечно?  

Отговор: Животът. 
Тиртха Махарадж: Животът... като телесен живот, телесно съществуване. Той 

си има начало и край, нали?  
Отговор: Материалното творение. 
Тиртха Махарадж: И да, и не. Защото макар то също да се проявява – което 

можем да считаме за начало – и да се връща в непроявена фаза, то се променя в цикли. 
Обаче, мисля, всички знаем, че щом нещо има начало, ще има и край. Много е лесно да 
се разбере началото и краят на човешкото тяло – зачатието и разпадането. Това е 
съвсем очевидно. Но е по-трудно да се видят фазите на космическата структура или 
обширната материална енергия, така да се каже. И в „Гита”  е казано, че всичко се 
развива във фази – понякога то е непроявено, след това се проявява, а сетне се връща в 
непроявена фаза. Така че можем да сравним тези фази с раждането и умирането на 
човешкото тяло. Ала материалната енергия като енергия се запазва, независимо от 
проявената или непроявената си фаза. Така че като енергиен принцип тя е вечна, но 
притежава и фазите на раждане и смърт, А можете ли да ми дадете пример за ананта – 
нещо без край?  

Отговор: Може би връзката с гуру? 
Тиртха Махарадж: “Аз съм твой вечен слуга.” Съгласен съм… но, да кажем, 

съвършенството. Духовният човек, отдаденият постига съвършенство. То има начало, 
но няма край. По същия начин, ако се посветим на духовния учител, това има начало, аз 
казвам „да” на моя учител – това е началото. Но не би трябвало да има край. Защото аз 
съм вечно свързан, аз съм вечно задължен на моя учител. А дайте ми пример за нещо, 
което не знаем как е започнало, кое е било началото му, обаче има край.  

Отговор: Карма. 
Тиртха Махарадж: О, да! Всъщност кармата е такава. Защото се казва, че 

кармата започва отпреди цикъла на сътворението, не можем да открием произхода, 
началото на кармата. Но можете да намерите края на кармата когато престанете да 
действате на кармичното ниво. И когато всичките ви кармични действия и реакции са 
изгорени, започва духовното ви израстване.  

И така, обсъдихме тези четири основни принципа в „Гита”- ишвара, джива, 
пракрити и кала (времето). Кришна казва в „Гита”: “Аз съм времето, унищожителят на 
световете.”49 Това е страховитият аспект на Кришна в облика на времето. То е 
ограничението. Но Той казва също: “Аз съм неразгадаемото време”50 – то е за 
преданоотдадените. Така че преданият не се бои от времето. Защото за нас времето, 
дори в материалната равнина, ни дава възможност да изразим своето служене.  
                                                
49 Бхагавад Гита 11.32 50 Бхагавад Гита 10.33 



19.Ключовото число на пространството и времето (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, лятна мела в Швейцария 2015) 
  
Макар да чувствам, че говорим донякъде сухо и теоретично, при все това мисля, 

че е полезно да се опитваме да видим и анализираме нещата и по този начин, за да 
открием един друг вид красота в структурата и значението на нашите свещени писания. 
Съществуват много, много различни пластове на реалността. И зависи от съзнанието ни 
до кое ниво от тази реалност можем да се докоснем.  

Отдавна тече дебат или обмяна на мнения всред преданите кръгове кой изговаря 
„Гита”. Трябва да отвърнем: тя е Божествената Песен, изречена от Върховния Бог 
Кришна. И това е вярно, но кой аспект на Кришна я изрича? Някои казват, че Васудева 
Кришна говори – общата концепция за Кришна като върховната интелигентност. Други 
казват, че „Гита” е изговорена от Нанданандана Кришна. И ако изучавате текста 
внимателно, обичайното впечатление е, че е Васудева Кришна, тъй като Той говори от 
Своята божествена позиция. Но има някои намеци, някои скрити стихове, в които Той 
се разкрива, забравяйки за позицията си, забравяйки, че е Божественият Учител и 
просто сякаш по грешка разкрива истинската си самоличност.  

Така че подобни тайни също трябва да открием. Но сега нека се върнем на 
нашия анализ.  

Търсим подобието между откровението и свещената традиция, единството, 
хармонията между шрути и смрити. Едната линия е шрути и от шрути ние взехме 
„Риг Веда”, а пък от смрити избрахме „Бхагавад Гита”. Можем да кажем, че всички 
разкрити писания по някакъв начин описват върховната и относителната реалност – 
вселената наоколо. А един аспект от тази вселена наоколо са времето и пространството. 
Във ведическата космология едното не съществува без другото. Времето потича когато 
пространството започва да се проявява. И този космически времеви цикъл ще 
приключи по време на космическото унищожение. Знаем, че един аспект от тази 
система е пространствената структура. Разбира се, имаме много различни визии за това 
как е подготвен космическият порядък. Разбираме, че има три основни категории: по-
нисшите планетарни системи; междинните локи51; и по-висши, райски планети. Но като 
цяло можем да се съгласим, че има две главни категории: едната е духовното небе, а 
другата е материалната енергия. Виждате по-висшата енергия, духовното небе; и по-
нисшата, по-долен тип енергия, проявена като материалната вселена. Така че ако 
искаме да намерим ключовото число на пространството – това е две: по-висше и по-
нисше. Моля ви, запомнете тази кодова цифра – две, това касае пространството. 

И другият елемент на космическата структура е времето. Колко аспекта, колко 
фази ще открием за времето? Космическият цикъл е в четири различни юги52 които се 
въртят като пролет, лято, есен зима и отново пролет. Но основно начинът, по който 
възприемаме времето, е в три фази – минало, настояще и бъдеще. От тези фази 
всъщност само една действително съществува – това е сегашният момент. Защото 
миналото вече е отминало, така че то всъщност не съществува, само някакви размисли, 
някакви спомени са останали. А бъдещето е много несигурно, много неясно, то също е 
като някакъв сън, но и нашият принос има значение за бъдещето. Затова можем да 
кажем, че бъдещето е една латентна реалност, изпълнена с възможности и нещо от тях 
ще се прояви; докато миналото е суб-латентна реалност, вече разкрила се и отминала. 
Но ние разполагаме с настоящия момент. И трябва да направим нещо за духовната си 
идентичност в този момент, тъкмо сега. Както и да е, тези три аспекта съществуват, 
                                                
51 планети 52 Сатя, Трета, Двапара и Кали 



така че ако искаме да намерим ключовото число на аспекта време – това е три. Моля 
ви, запомнете: две за пространството, три за времето.  

 
(следва продължение)  
 
 
 
 

20.Скритият пулс на Вселената (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, лятна мела в Швейцария 2015) 
  

(продължава от предишния понеделник) 
 
Нека видим, нека пресметнем малко – сухо е, знам, но нека все пак изчислим. 

Най-напред нека видим кода на „Риг Веда”. Всъщност „Риг Веда”, както говорихме 
миналия път, се състои от много, много различни части, химни и глави. И така, в „Риг 
Веда” има 216 глави. Ако приемем, че главите представят пространствения аспект на 
„Риг Веда”, тогава към броя на главите трябва да приложим кода за пространство, 
който беше две. Като разделим броя на главите на две получаваме 108. 

Това е интересно число! 108 - дайте ми примери къде можете да откриете 108? 
На джапа-малата, правилно. Броят на главните гопи, правилно. Също има 108 
Упанишади, нали помните? Също има 108 традиционни имена за саннясите. Така че в 
много случаи се натъкваме на 108.  

Да пресмятаме ли още малко? Моля ви, помогнете ми! По колко пъти дишаме в 
минута? Осемнадесет!? Това е след изкачване на стълби; нека пресметнем с петнадесет. 
Сега сме съвсем спокойни, в притихнало настроение – петнадесет. Колко прави това за 
един час? 900 за нормалните човешки същества. Добре, и така, на всеки час имаме по 
900 вдишвания. Колко прави това за един ден? 21 600 – правилно, благодаря ви! Имам 
и още един въпрос – по колко молитви трябва да казваме? Мисля, че с всеки свой дъх 
трябва да славим Върховния. Така че поне повече от 20 000 молитви трябва да 
повтаряме всеки ден. Но знаете, денонощието се дели на две – ден и нощ – и имате 
извинение да не мантрувате през нощта. И така, ако пресметнете само дневните 
дихания – половината от числото, което споменахте – колко е това? 10 800, правилно. 
Ала в момента е Кали Юга. Затова можете да разделите диханията на 100. Колко прави 
това? 108. Това показва, че по някакъв начин сме свързани с това много специално 
число, 108, защото дори нашето дишане, естествените ни телесни функции са 
настроени спрямо този ритъм. И затова можем да кажем, че 108 е космическо число. То 
по някакъв начин обрисува скритата връзка между различните елементи на тази 
космическа структура. Затова е много полезно да повтаряте поне по 108 мантри или 
молитви на ден, защото тогава сте свързани с този величествен, скрит ритъм на 
Вселената. Така по някакъв начин мантруването на нашите мали ни свързва с тази 
скрита реалност.  

Но щом казваме, че 108 е космическо число, нека пресметнем още малко. Как 
мислите, каква е пропорцията между диаметъра на Луната и разстоянието между 
Луната и планетата Земя? Познайте! Да ви помогна ли? Пропорцията е 108. 
Изненадващо, нали? Имам и друг въпрос: как мислите, каква е пропорцията между 
диаметъра на слънцето и разстоянието между слънцето и планетата Земя? Каква е 
вашата догадка? 108, правилно. Трябва да идем и още една стъпка нататък, защото 
пропорцията между диаметъра на Земята и на Луната отново е 108. Това са 



традиционни числа, но ако проверите последните точни астрологически изчисления, ще 
откриете мъничка разлика в цифрите – например 108 и нещо или 109 и нещо. 108 е 
мистично число в индийската свещена традиция. В това отношение в Индия тече 
изследователска работа и тя е източникът на моята информация. А когато проверих 
действителните цифри, те са съвсем близко до тези пропорции. Като вземем предвид 
древното минало, когато не са разполагали с лазерна техника и т.н., мисля, че дори 
измерването е доста близко до действителното разстояние, пък какво да говорим за 
пропорцията! Защото дори да знаем цифрите, ако не виждаме пропорцията, тогава не 
разбираме връзката между различните нива на реалността. Затова моля ви, помнете, че 
когато мантрувате кръговете си на своята мала, това ви свързва с тази проявена 
реалност. И дишането ви също участва в този пулс.  

Съществуват някои космологични теории, описващи Вселената с формата на 
риба. Колкото и да е странно, ако прегледате Пета Песен „Шримад Бхагаватам”, ще 
намерите описание на планетарните системи Шишумара, и сравнението отново е с 
голяма риба. И всички различни планети са позиционирани по различните части на 
тялото на тази гигантска риба. При все това, описанието на Пураните е, да го наречем, 
съвсем различно от настоящата научна парадигма. Но ако приемем пураничния 
светоглед като някакво поетично описание на истината, тогава то винаги е право в 
целта.  

Една интересна точка: според ведическата индийска традиция Луната е считана 
за по-висша планета от Слънцето. А от друга страна Луната е като порта, а Слънцето е 
като изход от материалния свят. Порта в смисъл, че можете да идете там и да се 
върнете – така че Луната е място, откъдето се връщате, а Слънцето е финалният изход, 
през който можете да се измъкнете от материалния свят. Защото Слънцето е 
символично за пътя на просветлението. И както се молим в „Риг Веда”: “Ом тад вишно 
– Нека божественото слънце озари моята медитация”, по същия начин нашите духовни 
усилия трябва да се стремят към това божествено озарение.  

 
 
(следва продължение)  
 
 
 

21.Мистичният подпис на Вяса (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, лятна мела, Швейцария 2015) 
 
 (продължава от предишния понеделник) 
 
И така, говорихме за пространствения аспект на „Риг Веда” – Разделихме броя 

на главите на кода за пространство, който беше две, и накрая стигнахме до 108. Щом 
има пространство, има и време. Ако вземем броя на химните, 1017 химни, за 
еквивалент на времето, и ако ги разделим на кодовото число за времето – три – 
получаваме 339. Много необичайно число! Какво да правим с 339?  

За да разберем този времеви фактор по-добре, трябва да смятаме със 
символичното число на космическата година. Обикновено сме свикнали годината да 
има 365 дни, нали? Понякога има някои допълнителни дни, но обикновено това е броят. 
Обаче ако проверите изчислението на космическите времеви цикли според „Шримад 
Бхагаватам”, ще откриете, че там годината е пресметната по 360 дни, а не по 365. 
Можем да кажем, че 360 е като пълен кръг – това е числото на символичната година.  



Простете, че ви измъчвам с това, но много скоро ще стигнем до някои изводи. И 
така, ако разделим тези две числа, ако разделим 339, което е времевият код на “Риг 
Веда”, на броя дни в символичната година, 360, получаваме 0.9. Моля ви, запомнете 
това число, ако не ви е омръзнало вече от числа.  

Защо пресмятаме толкова много? Защото искаме да докажем, че „Риг Веда” като 
шрути, като откровение, и „Бхагавад Гита” като част от свещената традиция, смрити, 
идват от един източник, идват от един автор. Така че тук имаме скрития подпис на 
Вяса. Той е съставителят на Ведите и е достатъчно интелигентен да остави подписа си, 
ако желае.  

И така, сметнахме почти всичко за „Риг Веда”, нека насочим вниманието си към 
„Бхагавад Гита”. Ако пресметнем по подобен начин цифрите, свързани с „Гита”, също 
ще стигнем до някои много интересни резултати. „Гита” има осемнадесет глави, нали? 
И така, ако отново вземем броя на главите като аспекта пространство и ако разделим 
този брой на две, което беше кодовото число на пространството, ако си спомняте – 
тогава получаваме девет. Девет е много интересно число що се отнася до „Бхагавад 
Гита”. Броят стихове в „Гита” е 700. И така, ако продължим по същия начин, кое беше 
кодовото число за времето? Правилно, беше три; така че ако извършите деление, ще 
получите следната дроб 233.333… Тя всъщност не ни върши работа. Затова тук се 
нуждаем от специална калкулация.  

Кои са героите в „Гита”? Кришна, Арджуна, Санджая и Дхритаращра – има 
четири действащи лица в „Гита”. Нека проверим колко пъти говорят. Дхритаращра е 
много смирен, той казва само един стих – първият: дхарма-кшетра куру-кшетре… 
Санджая е втори по брой, той казва четиридесет стиха. След това е Арджуна, и 
болшинството е изговорено от Кришна. Ако сметнем всичките заедно, прави 700. Но 
можем да кажем, че действителният разговор между Бога и Неговият слуга, между 
Кришна и Арджуна – това са само тези 659 стиха. Затова именно тази бройка трябва да 
използваме в изчислението, ако искаме да открием времевия код на „Гита”. И така, 
помните, в „Риг Веда” имахме символичния брой на дните в една година и тази 
пропорция; тук също имаме действителния брой стихове, изговорени от Кришна и 
Арджуна – тоест истинската дискусия – и пълния брой стихове: 700. Нека разделим 
тези две числа. Това, което получавате е 0.9 и нещо. Сигурен съм, че сте запомнили 
числото от предишната сметка. Това, можем да кажем, е мистичният подпис на Вяса. 
Времевият код на „Риг Веда” и времевият код на „Бхагавад Гита” са много близо един 
до друг.  

Всъщност този вид проникване в тези взаимозависимости е според един 
индийски професор,  името му е Субхаш Как. Той работи върху една нова перспектива 
към древната история на Индия. И това изчисление според неговото разбиране 
разкрива, че съставителят на „Риг Веда” и на „Бхагавад Гита”  е един и същ. Защото 
това е основна тема в индологията – кой е авторът, кога са се появили всички тези 
писания и т.н. И този професор твърди, че това е като един скрит, мистичен подпис на 
Вяса.  

 
(следва продължение)  
 
 
 
 



22.Тайната структура на „Бхагавад Гита” (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, лятна мела, Швейцария 2015) 
 

 
 (продължава от предишния понеделник) 
 
Сега нека насочим вниманието си върху самата „Гита. Нека поговорим малко за 

тайните. Ако имате тайна, какво се прави с една тайна? Едно от нещата, които 
обичайно правим с една тайна, е да я разкрием. Но обикновено тайните трябва да се 
пазят, да се съхраняват. Защото такава е природата на тайната – по някакъв начин тя 
запазва силата си, ако не е разкрита. При все това, всички ние изпитваме този подтик, 
ако имаме тайна, да намерим с кого да я споделим. Това е друго отношение към тайната 
– да открием верния човек, с когото можем да я споделим, който ще съхранява и служи 
на тази тайна по начина, по който ние сме я пазили и сме ѝ служили, и ще я сподели 
само с някой, който е квалифициран, нали?  

Сега помислете за дома си. Ако имате нещо много ценно и искате да го скриете 
от крадци, къде ще го притаите? Под пода, в сейфа, в чорапите… Но мислете с мозъка 
на крадеца. Някъде, за където никой не би се сетил. Мисля, всички смятаме, че това е 
правилното място за скриване на парите… Но аз имам предложение – да ги сложим на 
най-очевидното място. Никой не би си и помисли, че този човек е толкова глупав да си 
остави най-важните неща на толкова очевидно място – той ще иска да ги скрие, всеки 
би си помислил така. Така че очевидното място за скриване на нещо е добра опция. 
Нали така, ако търсите в сейфа, ако търсите в чорапите, няма да ви хрумне да 
погледнете на масата.  

Имате ли тайна? Имате ли нещо ценно? Мисля, че всички имаме. Ако бяхте Вяса 
и имахте да предадете някое много важно послание, ако имахте тайна, която искате да 
запазите и същевременно да я съхраните за квалифицираните, и ако трябваше да 
напишете божествена поема от 700 стиха – къде бихте вложили тайното значимо 
послание? В началото и в края – това е съвсем очевидно. Средата също е много 
очевидно място – лесно е да се сети човек. Но скришният код е различен. Да 
пресмятаме ли още малко? Тогава трябва да скочим.  

Това е нашият скок: трябва да разгледаме скритата тайна структура на „Гита”. 
Нека вземем предвид броя стихове, заглавията на главите и последователността на 
главите. И така, първата глава е „Описанието”. Ако искате да откриете важното 
послание в „Гита”, мисля, че е много подходящо да се изучава началото, защото там се 
натъквате на самия проблем, проблема на Арджуна. Така че, моля ви, изследвайте и от 
тази гледна точка. После втората глава е „Анализ и йога”, санкхя и йога, различните 
философски школи на традиционна Индия. И след това стигаме до „Изкуството на 
действието”… Спомняте ли си кой беше пространственият код на „Гита”? Две беше 
ключовото число. 0.9 беше подписът на Вяса. Разделихме броя на главите с ключовото 
число на пространството, което беше две, и получихме девет. Нали си спомняте? Затова 
нека бързо да прескочим на Девета Глава. Това е едната половина на „Гита”.  

Може би не е толкова очевидно, извинете, но това са поредни числа – първа, 
втора, трета и т.н, – и накрая е девет. Това е средната част на „Гита”. И тогава можем да 
намерим паралелните глави или главите-близнаци. Близнак на Девета глава очевидно е 
Десета. На Осма Глава е Единадесета, и т.н. Така можем да изградим структурата на 
втората половина на „Гита”. Виждате, Първа Глава е паралелна с Осемнадесета; Втора 
със Седемнадесета, и т.н. И така, ако съберем последователните числа на главите: едно 
плюс осемнадесет прави деветнадесет. Ако съберете Втора Глава и Седемнадесета, 



отново получавате деветнадесет. Трета и Шестнадесета – отново деветнадесет. И ако 
съберете Девета и Десета – това пак е деветнадесет. Така че деветнадесет отново 
означава нещо. Събирахме числата; и знаете, в нумерологията винаги е събиране и 
отново събиране. Така че ако съберем цифрите на деветнадесет – едно плюс девет е 
десет. Нека спрем дотук. 

  
(следва продължение) 
 
 
 
 

23.Средата на „Бхагавад Гита” (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, лятна мела, Швейцария 2015) 
 (продължава от предишния понеделник) 

 
И така, Девета Глава на „Гита” отговаряше на пространствения код, това беше 

пространственият аспект, нали? А ако сумираме последователните числа на главите, 
стигаме до десет – това е самата среда на „Гита”- Девета и Десета Глава. Това е най-
защитената част на цялата „Гита” – сърцевината, можем да кажем. А ако пресметнем 
броя на стиховете, средата на „Гита” се пада в Девета Глава. 350-тият и 351-вият стих  - 
защото, знаете, това са четни числа, така че средният стих не е един, винаги са двойка, 
близнаци – значи 350-тият плюс 351-вият – това са средните стихове, средната част на 
„Гита”. Трябва да погледнем тези стихове. Какво ли е посланието в тях? Навярно ще да 
е нещо много важно в бхакти. Кришна казва нещо в самата среда и ние трябва да 
обърнем специално внимание на това послание. Той е скрил нещо много значимо там, в 
средната част за нас.  

И така, къде може да се скрие едно важно послание? Точната среда, 700 делено 
на две, това са 350-тият и 351-вият стихове на „Гита” -  Девета Глава, стихове 13 и 14.  

“О сине на Притха, онези, които не са заблудени, великите души… 
Аха! Значи кой е във фокуса на Бога? Великите души, нали? Той насочва 

вниманието си, както и нашето внимание, към великите души. Ето кой е скрит в 
средата - ваишнавата! Нататък? 

“…се намират под закрилата на божествената природа. Те са изцяло заети с 
предано служене, понеже Ме познават като Върховния Бог, изначалният и 
неизчерпаемият.”53 

Виждате ли? Много е важно! В централния фокус на речта на Кришна от 700 
стиха е ваишнавата. Тогава кой трябва да бъде във фокуса на нашето внимание? Щом 
великите души са във фокуса на Бога, би следвало да са и в нашия фокус, нали? Нека 
чуем и следващия стих. 

“Винаги възпявайки Моята слава, полагайки усилия с голяма решителност, 
отдавайки поклони на Мен, тези велики души непрестанно Ме обожават с 
преданост.”54 

Преданост, бхакти. Сататам киртаянто мам – “През цялото време, неспирно 
те Ме възславят.” Такава е природата на една велика душа. Дори, така да се каже, 
геометричното сечение, средата на „Бхагавад Гита” говори за ваишнавите, за чистите 
души. Те са във фокуса на Бог Кришна, а в следващия стих е описана и природата им – 
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те винаги възхваляват Върховния, “те винаги Ме славят.” Така че дори очевидното 
място, където може да се скрие една тайна, ни казва нещо много, много съществено.  

Но Кришна има и други скришни места. Нека помислим за златното сечение.  
 
(следва продължение) 
 
 

 
 

24.Златното сечение на „Бхагавад Гита” (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, лятна мела Швейцария 2015) 
  
(продължава от предишния понеделник) 
 
Златното сечение отново касае пропорция, божествена пропорция. Можете да го 

откриете на много места в природата: листата на едно растение са разположени спрямо 
тази пропорция; също и в човешкото тяло, в различните телесни части пропорцията е 
според златното сечение. И така, нека видим какво се крие в златното сечение на 
„Гита”. Можете да вземете по-малката част първо, а по-голямата по-късно, или можете 
да ги смените – да вземете първо по-голямата част, а по-малката по-късно. По този 
начин има две златни сечения в „Гита”.  

Нека вземем първото. Ако пресметнете номерата на стиховете, това са 267-мият 
и 268-мият стих – първата двойка на златното сечение. Моля ви, погледнете стиховете – 
Това е Шеста Глава, стихове 35-36. Шеста Глава, помните, е за медитацията, нали?  

“Бог Шри Кришна каза: „О силноръки сине на Кунти, несъмнено е много 
трудно да се обуздае неспокойният ум, но това е възможно чрез подходяща практика 
и чрез непривързаност.”55 

Виждате ли? В тази важна точка е споменат умът. Човешкото същество е под 
властта на ума. Затова тази божествена пропорция привлича вниманието ни върху ума 
– как да овладеем, как да се сприятелим с ума. И нека видим и следващия стих, защото 
винаги вървят по двойки. 

“За онзи, чийто ум е необуздан, себереализацията е трудна задача. Но за този, 
чийто ум е контролиран и който полага старания с подобаващи средства, успехът е 
сигурен. Такова е Моето мнение.”56 

И така, не само е посочен умът като враг, но е дадено и решението: стремете се 
да го овладявате, бъдете постоянни в практиката си, открийте своята свобода или 
независимост от тези въздействия и тогава ще успеете. Това е много добро послание, 
много обещаващо. И така, в първото златно сечение е даден ключът към успеха, или 
умът.  

Нека видим какво е скрито в другата точка на златно сечение – това е в 
Единадесета Глава, стихове 19 и 20.  

“Ти си без начало, среда или край. Славата Ти е безгранична. Имаш безчет 
ръце, слънцето и луната са очите Ти. Виждам как пламтящ огън излиза от устата 
Ти, изгаряйки цялата тази вселена със сиянието Ти. Макар да си един, Ти се 
разпростираш по цялото небе, планетите и пространството помежду им. О, Велики, 
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виждайки този удивителен и ужасяващ облик, всички планетарни системи са 
обезпокоени.”57 

Виждате, тук говори Арджуна. Преди говореше Кришна, сега Арджуна говори и 
възхвалява Върховния Бог. “Ти си съкровището, Ти си източникът, Ти си средата, Ти си 
краят.” Не е ли красиво? Втората точка на златно сечение е когато човекът, ние, можем 
да възхваляваме Бога – друг много важен пункт.  

Сейфът на „Бхагавад Гита” обаче се намира на друго място. 
 
(следва продължение) 
 
 

 
25.Сърцевината на „Бхагавад Гита” (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, лятна мела, Швейцария 2015) 

  
(продължава от предишния понеделник) 
 
Сейфът на „Бхагавад Гита” е в Десета Глава; Защото ние събирахме цифрите от 

сборното число на главите – деветнадесет; едно и девет е десет. Десета глава съдържа 
четирите основни стиха на „Гита”. Всички велики разкрити писания са кондензирани в 
няколко стиха. “Шримад Бхагаватам” се състои от 18 000 стиха. При все това има 
четири стиха, чатур-шлоките на “Шримад Бхагаватам”, в които се съдържа всичко. 
„Брахма Самхита” се състои от 62 стиха и има пет главни в края като обобщение. А 
700-те стиха на „Гита” също са обобщени в четири стиха – това са чатур-шлоките на 
„Гита”. Вижте номерата на стиховете – Десета Глава 8-11 – отново деветнадесет, нали? 
Значи, трябва да обърнем известно внимание и на Осма и на Единадесета Глави.  

Ако се върнем за малко на структурата: Девета Глава е „Най-поверителното 
знание”, а Десета Глава е „Славата на Върховния Бог”. И така, Девета и Десета Глави, 
като сърцевината, описват най-поверителната, най-скритата наука за славата на 
Върховния. В чатур-шлоките видяхме цифрите осем и единадесет; проверете какви са 
заглавията: “Достигане на Върховния” – това е заглавието на Осма, а „Вселенската 
форма” е Единадесета. Виждате как всички различни числа са свързани едно с друго и 
говорят едно за друго. 

И сега, за да закрием нашата сесия остана само едно – да изслушаме четирите 
основни стиха на „Гита” от Десета Глава.  

“Аз съм източникът на всички духовни и материални светове. Всичко 
произтича от Мен. Мъдреците, които съвършено знаят това, се заемат с предано 
служене към Мен и Ме обожават от все сърце.”58 

Това е началото на самата сърцевина, на най-най-есенциалното послание на 
„Гита”: “Аз съм източникът на всичко.”  

“Мислите на Моите чисти предани са потънали в мен, животите им са изцяло 
посветени на Мен и те извличат огромно удовлетворение и блаженство от това 
непрестанно да се просветляват един друг и да разговарят за Мен.”59 

Виждате ли? Първо Богът, а сетне неговите обичани. “Аз съм източникът, а 
Моите любими се държат ето така.”  
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“На тези, които постоянно са посветени на служене към Мен с любов, Аз 
давам разбирането, чрез което да дойдат при Мен.”60 

Дадами буддхи-йогам там/ йена мам упаянтите – “Аз ще им дам божествената 
интелигентност, посредством която да могат да Ме достигнат.” 

“За да изразя специалната си милост, Аз, който обитавам сърцата им, 
унищожавам със сияйния факел на знанието тъмнината, породена от невежество.”61 

“Аз съм състрадателен към тях и ще ги просветля.” Това са само четири стиха, 
но от една съвсем обща концепция за Бог: “Аз съм източникът на всичко” – което е 
една твърде имперсонална концепция – стигаме до това: “Аз съм състрадателен.” 
Виждате, едва няколко стиха, а Той се разкрива: “Аз съм състрадателен и ще ви 
осигуря всичко, от което се нуждаете за съвършенство.”  

И така, това е сърцевината на „Гита” – състрадателният Бог и Неговите 
възлюбени, които посвещават живота и вярата си на Него и разговарят за Него, като Го 
възхваляват. Виждате, Върховният Бог и Неговите обичани предани са винаги заедно – 
дори в сърцевината на „Гита” те никога не са отделно.  

Затова трябва да изразим благодарността си към Вясадева, който е дал всички 
тези сложни номерации и скрития си таен подпис в тези пропорции. Защото 
независимо дали разглеждаме първата, последната, средната част, златното сечение или 
скритата сърцевина на „Гита”, все намираме големи съкровища.  

Трябва да изразя благодарността си и пред вас, задето ми дадохте шанс да си 
припомня това. И моля да ми простите за урока по математика в тази храмова стая. Но 
мисля, че накрая успяхме да пристигнем в лотосовите нозе на нашия състрадателен Бог. 
Джай Шри Кришна!  
 
 
 

26.Повратна точка (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, лятна мела, Швейцария 2015) 
 
 
Първият блок от шест глави на „Гита” обяснява каква е природата на душата, 

какви са времевите периоди на творението, какво са прераждането, вечността и 
относителното битие; действие, карма, последица, и т.н. И накрая стигаме до извода - 
медитация. Тази първа част на „Гита” свършва с главата за медитацията. Така можем да 
кажем, че заключението на първите шест глави е медитацията. Медитирайте! Разбира 
се, получаваме и ключ към съвършенството на медитацията, защото всичко е 
пренаситено с бхакти, с преданост. Казано е, че “Сред всички различни йоги, тези, 
които са свързани с Мен в любяща връзка, са най-добрите, Аз ги считам за най-
добрите.”62 Така че Кришна винаги дава ключа към съвършенството на темата, която 
обсъжда. Това е по отношение на първия блок – от базисната информация, като 
например вечността на душата и т.н. – към медитацията като духовна практика.  

Втората част, вторите шест глави са като сърцевината – най-важното знание се 
съдържа в средната част, в средните шест глави. Там ще откриете как да достигнете 
Върховния, най-поверителната информация, славата на Върховния. И заключението на 
втората част е Дванадесета Глава, а тя е за преданото служене, бхакти. Виждате, 
заключението на първата част беше: „Медитирайте!” Заключението на втората е: 
„Обичайте Ме.”  
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И накрая идва третият блок от шест глави, където отново се връщаме към 
аналитичната информация – например действието на гуните, човешката природа – 
божествена и материалистична, или демонична. Отново малко назад към базисната 
информация, така да се каже. Но в края на този трети цикъл откриваме заключението на 
„Гита”. 

И така, нека вземем някои важни стихове от тези три блока на „Гита”. Освен 
тези, които вече четохме – златните сечения и най-важните средоточия – нека открием 
и други стихове. Ще ви предложа някои, а вие също, моля ви, също намерете своите 
любими стихове от „Гита”.  

Моето предложение от първия блок, съдържащ базисна информация, са два 
стиха. Първият е от Втора Глава, стих номер седем. Това е стихът на ученика. Преди 
това Кришна прави някои съвсем общи коментари за ситуацията в Кали Юга, за 
конфликта на Арджуна и т.н. Така че до този момент Той дава твърде общи препоръки. 
А тук, в този стих, 2.7, Арджуна казва: “Объркан съм. Не зная как е добре да постъпя. 
Моля Те, помогни ми! Кажи ми! Аз съм отдадена душа, аз съм Твой ученик, моля Те, 
напътствай ме!” И така, ако имаме съмнения или каквито и да било вътрешни 
конфликти, това е най-доброто отношение – да намерим авторитет и да му се отдадем. 
“Не зная кое е добро за мен, моля те, инструктирай ме, защото ти виждаш положението 
ми.” Мисля, че всички ние можем да даваме съвети относно живота на другите. 
Толкова е очевидно какво трябва да правят! Но е толкова трудно да разберем какво да 
правим самите ние. Затова се нуждаем от някого, с когото да се посъветваме.  

Така че този стих е като повратна точка. Арджуна признава: “Имам нужда от 
помощ.” Това е идеалният стих на ученика. Ако искате да сте истински ученици, моля 
ви, изучавайте и запаметете този стих, гравирайте го в сърцата си. И всеки път когато 
почувствате: “Нуждая се от още насоки,” можете да си спомните този стих. “О, мой 
скъпи Кришна, не зная какво е добро за мен, моля Те, помогни ми, насочи ме!” Разбира 
се, ако си мислим, че знаем, е много трудно да се молим по такъв начин. За да научим 
нещо, за да получим някакво напътствие, се нуждаем от естествено смирение – да 
признаем своята нужда. И това естествено смирение не е унижение. Защото унижение 
означава да сте по-низши. Но това смирение е израз на уважението ни към един по-
висш източник. Без това не можем да учим.  

Така че това е нашият основополагащ идеал – стихът на отдаването, стихът на 
ученика.  

А друг един стих от този първи блок от „Гита” е стихът за гуру. Четвърта Глава, 
стих 34. Тад виддхи пранипатена парипрашнена севая упадекшянти те гянам гянинас 
таттва-даршинах. Трябва да се стремиш да подхождаш към божествената истина чрез 
изследване, чрез отдаване и чрез служене. А великите души, тези, които са видели 
истината, могат да ти помогнат да реализираш онова, което вече си разбрал. И така, 
щом има стих за учениците, трябва да има стих и за учителите, нали? Нима те могат да 
съществуват един без друг? Нима има ученик без гуру? Няма. Украшението на ученика 
е неговият учител, а украшението на учителя е добрият ученик. Затова, моля ви, 
квалифицирайте се така, че да бъдете много красиви украшения на своите духовни 
учители, много скъпоценни.  

 
 
 
 



27.Онзи по-висш вкус, който търсите (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, лятна мела, Швейцария 2015) 
 
 

Кой стих да вземем от втория блок на „Бхагавад Гита”? Можете да подберете 
множество много важни стихове от втория блок от шест глави. Тук откриваме четирите 
основни стиха на „Гита”-  чатур-шлоките, Десета Глава, стихове 8-11.  

Обаче тук има и някои подвеждащи стихове. В Седма Глава Кришна започва да 
описва Своята слава. Той казва: “Аз съм. Аз съм това, Аз съм онова, Аз съм Слънцето, 
Аз съм Луната, Аз съм Хималаите, Аз съм Ведите.” Той казва и: “Аз съм способността 
у човека.” Това е много важно! Способностите, които имате – това е божественото 
присъствие. Онова, което ни прави хора – то е божествен дар, то е Кришна. “Аз съм 
човешкото качество, Аз съм способността у човека.” Това е нещо велико! Затова 
действията ни, мислите ни, животът ни трябва да изразяват тази истина: “Да, аз 
отразявам божествената реалност в делата си.”  

Но в този списък Кришна споменава и че “Аз съм вкусът на водата.”63 Тук 
санскритът е много важен. Защото Той казва: расо ‘хам… апсу каунтея. Най-напред 
Той казва: “Аз съм раса, Аз съм вкусът… на водата.” Онзи ден говорихме, че „Гита” е 
изречена от Васудева-Кришна, общоприетия Върховен Бог, който наставлява Своя 
добър приятел и слуга Арджуна по много официален начин. Но тук, в този стих, Той се 
самозабравя. Той казва: “Аз съм раса, Аз съм вкусът.” Забравя за Своята божествена, 
върховна позиция и казва: “Аз съм вкусът, Аз съм онзи по-висш вкус, който търсите.” 
Обаче, знаете, когато един учител допусне така да се каже „грешка” или обърка думата, 
той се стреми да се поправи, да компенсира пропуска. А не забравяйте, че Арджуна се 
намира в много труден момент, предстои война – не му е времето твърде много да се 
обсъжда раса. Кришна трябва да напътства Арджуна: „Изпълни дълга си!” При все това 
Той забравя за официалната си позиция и издава истинската си същност: „Аз съм раса.” 
Ала след това внезапно осъзнава: “О, чакай малко, сега не е време за разговори върху 
раса!” Затова добавя: “Аз съм вкусът... на водата, Арджуна, на водата.” Виждате ли, 
ако можем да откриваме тези специални моменти, когато Кришна просто се разкрива, а 
след това се връща към официалната си роля, мисля, че това е много важно.  

Тук, в този блок, Той също казва: “Аз съм удовлетворен ако ми дадете малко 
вода, някое цвете, някое листо.”64 И сега вие сте вдъхновени: “О, каква икономична 
религия! Мога да удовлетворя Бога с мъничко вода – мога да си го позволя, не е кой 
знае какво. Малко вода, малко плодове и Той ще е доволен – а тогава и аз ще съм 
доволен! Това е добра сделка.” Но моля ви, вижте и следващия стих. Защото там 
Кришна добавя: “Добре, Аз съм доволен и с малко вода, но моля дайте ми и всичко 
друго, което имате. Каквото и да притежавате, каквото и да желаете, каквото и да 
харесвате – всичко просто дайте на Мен.” Виждате ли, това е кукичката. Внимавайте с 
този Кришна. Той най-напред ви омайва: “На Мен ми стигат мъничко плодове и вода,” 
а сетне казва: “И всичко останало. Всичко е включено.” Такъв е Той, какво да се прави?  

Въпрос: Махарадж, чувал съм, че Радхика е скрита някъде в „Гита”. Вярно ли е? 
Тиртха Махарадж: Можете да откриете Радхика в „Гита” в сърцето на своя 

духовен учител. Там ще Я намерите. Ето къде се крие Тя. В „Гита”, извън „Гита”, в 
това писание, в онова писание – това е само второстепенно. Най-важното е сърцето на 
чистия предан.  
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Но в един смисъл вие сте прав – дори докато Кришна дава наставления на 
Арджуна преди боя, Той мисли за Радхика. Тя е в ума Му. Затова Той от време на време 
се издава и се самозабравя. 
 

 
 

28.Знанието – най-незначителният елемент (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, лятна мела, Швейцария 2015) 
 
 

Можем да намерим още много дълбоки и много важни стихове в „Бхагавад 
Гита”. Позволете ми да спомена Дванадесета Глава, цялата, когато Кришна започва да 
отговаря на въпроса на Арджуна: “Кой е най-добрият процес?” Кришна казва: “Най-
добре е ако винаги можеш да мислиш за Мен. Но ако не можеш, имаш алтернатива. 
Ако не можеш винаги да мислиш за Мен, тогава следвай правилата и предписанията.” 
Много реалистично, нали? “Ако не си на реализираното ниво, тогава направи нещо по 
въпроса, следвай някакъв базисен процес. Щом не можеш да следваш тези принципи, 
поне бъди безкористен. Неспособен ли си да си безкористен, медитирай. Не можеш ли 
да медитираш, мисли, използвай ума си.” Обикновено ние считаме знанието за нещо 
много висше, много ценно. Но в този случай то е най-незначителният елемент - 
последният шанс, щом не можете да направите нищо друго.  

Това показва, че процесът е постепенен и можете да се присъедините на всяка 
една степен. Ако имате способността да мислите – мислете: “Как стоят нещата? Каква е 
истината за живота? Кое е най-важното?” Ако сте по-издигнати – действайте по 
несебичен начин, бъдете добри хора, споделяйте каквото имате, давайте на останалите! 
Ако можете да пристъпите дори още по-нататък, тогава работете за Кришна, служете 
директно на Неговата цел. Сетне следвайте принципите, защото това ще ви доведе по-
близо до духовния ви идеал. И накрая – отдайте се напълно.  

Именно това се споменава и в даващия окончателното заключение стих на 
„Гита” 18.66: “Отдай Ми се изцяло, изоставяйки всички различни видове занимания, 
отдай се на Мен.” Или, както Шрила Садху Махарадж толкова красиво описа сутринта: 
“… на Моята любима.” Така че, отново, трябва да сме много квалифицирани, за да 
открием някои скрити моменти в „Гита”. Но едно е ясно, че като цяло хората смятат 
този стих за абсолютното заключение на „Гита”.  

Също бих искал да ви припомня за стих 15.15. Този стих е толкова важен, че 
трябва да го научите наизуст и дори от сън да ви събудят, да можете да го рецитирате 
на мига. Сарвася чахам хриди саннивищо – “Аз се намирам в сърцето на всеки.” Само 
ако…! В началото казахме, че ако знаете всичките 700 стиха сте спасени, нали? 700? 
Добре, сега е Кали Юга, нямаме мозък, нека направим компромис: скъпи мои, ако 
запомните само това изречение: “Аз се намирам в сърцето на всеки,” то вие сте 
спасени. “От Мен идват знанието, помненето и забравата.” Така че това е друг един 
много важен стих, който исках да ви спомена – петнадесети стих от Петнадесета Глава. 
“От всички Веди трябва да познаеш Мен, защото Аз съм създателят на Ведите.”  

Но имам една смирена молба към вас. Моля ви, открийте своя стих! Открийте 
своето вдъхновение в „Гита” сред тези 700 стиха – онзи, който докосва сърцето ви и 
сетне се стремете да се придържате към него. Съгласни ли сте?  

 
 
 
 



29.Деликатен начин на разбиране (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, лятна мела, Швейцария 2015) 
 

 
Въпрос: Кой е добрият начин да се запаметят и научат шлоките от “Бхагавад 

гита”?  
Тиртха Махарадж: Най-добрият начин за четене и изучаване на „Гита” можем 

да научим от „Чайтаня Чаритамрита”. Знаете, там се споменава за един предан, който 
изучавал „Гита” и плачел. Той държал „Гита”  в длани, но книгата била наопаки. И той 
плачел над тази обърната наобратно книга. Защо? Защото бил получил наставлението 
да чете и изучава. Обаче той бил неграмотен. Какво да стори тогава? Как да изучаваш 
нещо, ако не можеш да четеш? При все това, тъй като той следвал инструкция, въпреки 
че книгата била наопаки, резултатът от истинското изучаване на „Гита” – сълзите – 
присъствал. Мисля, че това е правилният начин да се изучава „Гита”. Даже и да не 
разбираме… Вероятно ние можем да четем, но какво сме способни да разберем, какво 
сме способни да доловим от нея? До какво ниво можем да докоснем тези различни 
пластове на реалността? Къде мога да вложа съзнанието си, сърцето си? Мисля, че ако 
имаме такова смирено, покорно отношение, изпълнено с копнеж: “Да, бих искал да го 
имам!” тогава ще го имате. Това е един малък отговор.  

А практическо погледнато, докато готвите можете да закачите малко листче 
хартия с един стих да виси над тигана и готвейки можете да го заучавате. Чух за един 
преданоотдаден, който наизустявал, мисля, по осем стиха на ден. Добре, единия ден 
можете да го направите, но какво да кажем за следващата седмица?  

И така, ако искаме, ще намерим възможност. Ако не искате, дори възможността 
да ви споходи, ще я подминете. Разбира се, това не е просто теоретично изучаване или 
интелектуално проумяване, но стремеж да попия смисъла, опит да променя мисловната 
си нагласа, да настроя светогледа си съобразно тези напътствия. Така че ако питате кой 
е най-добрият начин за изучаване на стиховете от „Гита”, мога да цитирам един 
отговор на Шрила Шридхара Махарадж. Той бил красноречив учен по санскрит, пишел 
поезия на санскрит. Познавал напълно всичките шастри. Веднъж той казал: “Когато не 
разбирам някоя шлока…” Само си представете, това всъщност не може да се случи – 
един напълно съвършен, чист ваишнава да не разбира някоя шлока – невъзможно! Но: 
„В случай, че не разбирам, започвам да правя пуджа на тази шлока, за да ми се 
разкрие.”  

Така че нашият подход не е интелектуална заигравка. Основното ни отношение е 
на обожание. Ако обожаваме и ако служим на идеала – на стиха, на светеца, на който и 
да е божествен принцип – всички качества могат да ни споходят. Моля ви, не 
забравяйте за този метод.  В случай, че не знаете нещо или сте объркани, опитайте да 
обожавате принципа, опитайте да обожавате идеала – тогава той ще ви се разкрие. Така 
че виждате, ние имаме много фин, много деликатен метод на разбиране – не чрез 
интелект, а чрез обожание. Та това е моето смирено предложение: ако не разбирате, 
опитайте да обожавате и тогава то ще ви се разкрие.  
 
 

 



30.Фокусът (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, лятна мела, Швейцария 2015) 
 

 
Въпрос: Бихте ли дали някакви съвети по отношение на медитацията?  
Тиртха Махарадж: Какъв вид медитация?  
Въпрос: Вие какъв вид бихте препоръчали? Кое е най-доброто? 
Тиртха Махарадж: Святото име. Обаче… Веднъж бях в Индия. Един мой 

приятел каза: ”Искаш ли да посетим един храм?” Отвърнах: „Да, разбира се!” Тогава ме 
заведоха при маханта на храма, при главния свами. Той беше много уважаван 
възрастен садху, седнал там; аз приближих смирено и попитах: “Свамиджи, имаш ли 
някакъв съвет за мен?” А той каза: “Светите имена!” и сетне добави: “Обаче високо!” 
Така че, какво друго! 

Знаете, има толкова много различни видове медитация. И ако разширим визията 
си, има толкова много различни духовни практики, толкова много различни видове 
религии! Мисля, че всъщност въпросът Ви е: “Кое е най-доброто? Сред всички тези 
различни занимания, кое е най-доброто?” Така ли е? Същият въпрос бил зададен преди 
пет хиляди години. Когато светците се събрали в Наимишараня, те казали: “О, има 
толкова много процеси, толкова много пътища – кой е най-добрият?” И тогава ни е 
даден отговорът: “Най-добрата заетост за цялото човечество е онази, посредством 
която хората могат да постигнат безусловна и неизменна любов към Бога.” Това е най-
доброто. Така че това е целта – да имаме безусловни и неизменни екстатични чувства 
към Върховния. А към тази цел най-добрият път е святото име. Защото ако нормални 
хора се заемат с някои много строги ведически мантри, допуснат ли грешка - 
полудяват. Но ако дадете святото име на луд човек, той ще дойде на себе си.  

И сред всички тези различни видове занимания и духовни дейности, трябва да 
открием онова, което е най-скъпоценният, най-неповторим начин на служене. Защото 
толкова много други видове служене останалите духовни и религиозни хора могат да 
ги направят и по-добре от нас, нали? Но кое е онова най-изключително нещо, което ние 
можем да добавим към щастието на Кришна? Кое е Неговото изключително очакване, 
което ние можем да изпълним? Останалите могат да изпълняват други очаквания, ала 
какъв е нашият специален принос? Затова можем да кажем, че святото име е 
изключително уникален начин на медитация, която донася много високо ниво на 
удовлетворение на Божествената Двойка.  

Всичко, което подпомага медитацията и мантруването, можете да го включите в 
своята практика. Но, определено, което е неблагоприятно за практиката трябва да се 
избягва. Така че използвайте здравия си разум.  

Коментар: Това, което аз намирам за много подпомагащо моето преживяване, е 
випасана медитацията защото когато я правя преди да мантрувам, умът ми е по-ясен и 
устойчив и после мога да мантрувам по-добре.  

Тиртха Махарадж: Добре, продължавайте! След време випасана ще си отиде, а 
святото име ще остане. Ала каквото и да ви помага да се занимавате ежедневно и да 
навлизате надълбоко в настроението за мантруване – приемете го, правете го! Щом 
начинът ни на изучаване е един вид обожание, то практикуването на медитация е друг 
вид обожание. Съвършенството на мантруването ни ще дойде ако то е истинска 
медитация, истинско приношение, истинско обожание. В началото обикновено 
извършваме духовната си практика, каквато и да е тя, за наше собствено благо – „За да 
мога да постигна умиротворен ум” или “За да се освободя от последиците на кармата.” 
Това е нормално, оттам се започва. Но по-нататък трябва да квалифицираме своята 
медитация – когато започнем да мантруваме не заради себе си, а заради Върховния. 



Или – заради самото мантруване. Как да се запази, как да се съхрани дадена традиция? 
Ако я култивираме! Не я ли култивираме, тя няма да бъде съхранена. Така че открийте 
своя принос, за да помогнете на тази красива мисия, на тази красива пътека да бъде 
съхранена, да достигне до все повече хора. Да, духовна култура означава култивиране. 
Без култивиране няма да постигнем ни вкус, ни резултат. Разбира се, не казвам, че ако 
правим нещо е сигурно, че ще постигнем пълните резултати, защото милостта е 
безусловна, тя идва по своя воля. Така че благословиите на святото име могат да идат 
при всекиго – и при онези, които са квалифицирани, и при онези, които са 
неквалифицирани, и при тези, които правят нещо по въпроса, и при тези, които нищо не 
правят по въпроса. При все това, ако изразим някаква готовност, божествената 
благословия може да ни улучи по-лесно.  

И така, са ваи пумсам паро-дхармо65 – за цялото човечество парам-дхарма, най-
добрата ангажираност е тази, ято – посредством която – бхактир адхокшадже – те 
могат да постигнат бхакти към Върховния. Ахаитукй апратихата – това отношение 
трябва да е безусловно и непрекъснато, и чрез него атман, вашата душа, ще бъде 
супрасидати – свръх щастлива. 

Но когато казах, че трябва да открием такъв процес, който Кришна най-много 
цени, имах предвид, че всички различни религиозни практики – като постене, 
поклонения, дарения, посещаване на храмове, молитви, каквото и да е – сред всички 
тези различни видове, кулминацията, върхът е медитацията върху светите имена. По 
тази причина това е най-есенциалният тип медитация – тя трябва да е нашият принос. 
Защото да се моли – всеки може да се моли, всеки вярващ може да се моли; толкова 
много хора ходят на поклонения, други извършват някакви общественополезни дела? 
Но какъв е нашият принос към тази система? Мантруването – то трябва да е нашият 
фокус. 

 
 
 
 

31. В сърцето на чистия предан (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, лятна мела, Швейцария 2015) 
 
 

Въпрос: Бихте ли препоръчали нещо, което резюмира всичко, което казахте за 
„Гита” в тези лекции, някакъв общ обзор и есенция? 

Тиртха Махарадж: Има множество различни резюмета на „Гита”. На практика 
има изискване всички садху и гуру да дадат своето мнение и визия върху „Гита”. 
Бхактивинод Тхакур има три пояснения към „Гита”. И всички останали ачарии са 
давали тълкувания върху „Гита”. Така че това е задължително. Например Шрила 
Прабхупада, Бхактиведханта Свами, е написал „Съвършенството на йога” и тази книга 
е като кондензираната същина на „Гита”. Мнозина други в хода на историята на 
мистиката дискутират тази тема.  

Но най-добрият начин да изучаваме „Гита” е да следваме напътствията на своя 
духовен учител. Защото много школи, много виждания, много традиции могат да 
извлекат съвсем, съвсем различни послания от „Гита”. Така че ако искаме да попием 
същото настроение, тогава най-добре е да следваме съвета и прочита на своя учител.  

Ала също така можем да кажем, че „Гита” е един начален учебник по живота в 
преданост. Все едно сте на шест години и отивате в първи клас – толкова е основна и 
                                                
65 Шримад Бхагаватам 1.2.6 



елементарна. Следващото ниво от разкритите писания е „Шримад Бхагаватам”. От 
„Гита” можем да разберем, че Бог съществува.  А от „Бхагаватам” можете да разберете 
какъв е Той – това е много по-интересно! „Гита”  е само 700 стиха, „Бхагаватам” е 
18 000 – доста по-подробен. И може да си помислите, че това е краят на вашето 
обучение, обаче не е. След това идва „Чайтаня Чаритамрита”. Тя е 11 555 стиха. 

Това е следдипломното обучение във ваишнавската литература – „Чайтаня 
Чаритамрита”. Най-напред разбрахме, че Бог съществува, сетне разбрахме какъв е Той, 
а сега можем да научим как да бъдем добри преданоотдадени. И тогава може да си 
речете: “О, това е краят на историята. Ако знаем как да сме добри преданоотдадени, 
това е краят на историята,” обаче не е. Защото тогава идва Рупа Госвами с една 
изключителна творба, а именно „Бхакти Расамрита Синдху” – нектарните вълни в 
океана от преданост. И тогава можем да си помислим, че това вече е краят, ала сега 
няма да продължа, ще спра. Но бъдете сигурни – присъства и още информация.  

А къде намираме тази информация? В сърцето на чистия предан. Ведите 
наставляват човечеството като строг баща. Пураните обучават човешките същества 
като майка – много нежно. Докато ачариите ни учат като любовник. Затова най-
висшата същина на всички Веди е вложена, инжектирана е в сърцата на чистите 
предани. И затова нашата света троица са Хари, гуру, ваишнава. Те са най-свещеният 
принцип, или по-добре да кажа - реалност. Хари, Върховния Бог – разбира се, Той 
никога не е сам; вторият е гуру, който винаги е много близо до Върховния; и третият е 
ваишнавата, който винаги е много близо до гуру. Така че те са свитата на Върховния. 
Хари, гуру, ваишнава – те са най-скъпоценното богатство. Затова отнасяйте се към тях 
добре.  
 
 
 

32.Прананатха (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, лятна мела, Швейцария 2015) 
 

 
Въпрос: Казахте, че човек трябва да намери индивидуалната си перспектива и 

способност да се заеме със служене на Кришна и да Го удовлетвори. Нима това е нещо, 
което трябва да открием за самите себе си или трябва да попитаме духовен учител?  

Тиртха Махарадж: Ако знаете, тогава действайте; ако не знаете, тогава 
питайте. Разбира се, водачеството на нашите висшестоящи е много важно, то е 
съществено. Защото гуру е като диригент на симфоничен оркестър. За да имаме хубаво 
изпълнение на Пета Симфония на Бетховен, която се нарича „Съдба”, трябва да знаем 
кои ноти да изсвирим и кога. Инак няма да се получи хармонична симфония, а 
какофония. Затова трябва да следваме насоката на диригента, който е духовният 
учител.  

Коментар на Ямуна: В „Бхагавад Гита” Кришна споменава осем-степенната 
йога система и единият от процесите е пранаяма. Така че шастра препоръчва пранаяма 
за овладяване на ума. Но когато бях със Садху Махарадж във Вриндаван, аз просто 
отворих една от книгите, от които той чете, и очите ми попаднаха на стих, в който се 
казваше, че пранаяма е много пагубна за преданите и че те не бива да я практикуват, 
защото пранаяма служи за контролиране на ума и чувствата, а преданите трябва да 
отворят чувствата си към Божественото. За пореден път видях, че нашите шастри са 
бхедабхеда66 – те могат да препоръчат едно нещо и да кажат за същото нещо, че на 
                                                
66 Едновременно еднакво и различно  



друго ниво е пагубно. Разбирате ли, понякога можете да практикувате пранаяма за 
умиротворение на ума и това може да е добро за момента, но ако искате да постигнете 
нещо друго, не бива да практикувате пранаяма. Тогава си помислих: „Боже мой, та аз 
съм учител по йога, как ще преподавам прана-яма искрено отсега нататък?!” 

Тиртха Махарадж: Въпреки това можем да добавим, че ние имаме предана 
пранаяма. Йогите си имат тяхната пранаяма, но ние си имаме наша, специална 
пранаяма. Защото яма тук означава „контрол”, нали, да се контролира дъха, прана. 
Прана е жизнената сила, не просто дъхът, а жизнената сила. А как да контролираме 
нашата прана, нашата жизнена сила? Спомняте си, Махапрабху е казал: мат 
прананатхас ту са ева на параха67 - “Ти си господарят на моята прана.” Така че 
нашият контрол на собствената ни прана е да се посветим на Върховния. Прананатх – 
„Ти си владетелят на моята жизнена сила.” И тогава, ако Кришна, или Махапрабху, 
приеме дара на вашата прана, Той ще завладее вашата прана. Ще каже: „Сега твоята 
прана е Моя. Ти си амар прана – Моят живот.” Така че такава е нашата пранаяма. Дали 
тя е пагубна за преданите практики, как мислите? Надявам се, че не!  

Въпрос: Искам да ви помоля да кажете нещо за танца като духовна практика. 
Как би могъл той да стане приношение?  

Тиртха Махарадж: Как мога да говоря за танца? Как можем теоретично да 
обсъждаме танца? Невъзможно е, защото това са само думи, а танцът е начин на 
изразяване. Веднъж се бяхме събрали с едни приятели; уговаряхме се за темата на 
следващата ни беседа и те казаха: “Другия път ще говорим за тишината.” Аз казах: 
„Чакайте малко! Как се говори за тишина?!” Така че как бих могъл да кажа нещо за 
танца? Това е невъзможно!  

Въпреки това, всяка духовна практика или приношение трябва да са искрени. 
Това е основното. Ако е пътешествие на егото, ако е шоу на способностите ми, на 
предаността ми, на знанието ми, на каквото и да е – тогава не струва. Така че, според 
моето скромно разбиране по тази тема – не можем да го направим, танцът трябва да ни 
призове.  

 
 
 
 

33.Великан с една ръка (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 16.10.2010, Лудащо) 
 
 

Днес сме се събрали заедно в обожание и признателност на универсалния 
принцип на учителя. Това е много добра възможност за нас да размислим дълбоко 
върху определени аспекти от своя живот. Има една много хубава и важна шлока: яся 
деве пара бхактир/ ятха деве татха гурау/ тасяите катхита хй артхах/ пракашанте 
махатманах. Този стих от „Шветашватара Упанишад” (6.23) казва, че истинският 
смисъл на цялата ведическа литература ще бъде разкрит на онези велики души, които 
имат много твърда и непоклатима вяра в Кришна и в духовния учител.  

Но има една опасност, тази опасност се нарича гуруизъм. Гуруизмът е процес, 
при който насочвате цялото си внимание върху дадено човешко същество, дадена 
личност, и забравяте за Върховния. Този гуруизъм е много популярен, мнозина го 
практикуват, понеже е лесен за разбиране и съвсем очевиден. Ала за да избегнем тази 
грешка, този капан, трябва дълбоко да анализираме и разберем своята позиция и 
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отношението си към принципа на духовния учител. Това дълбоко размишление не 
означава, че трябва да изоставим своята проникновена вяра и съкровената си връзка с 
духовния си учител. Обаче трябва да взимаме предвид и другата страна; казва се 
„дълбока вяра в духовния учител и във Върховния”. Така че ако забравим за единия и 
предпочетем само другия, това е великан с една ръка. Защо? Защото институцията на 
духовния учител не е нищо друго, освен протегнатата ръка на този великан, наречен 
Бог. Единият не може да съществува без другия. Върховният Бог, Кришна, и духовният 
учител трябва да вървят заедно, те не могат да съществуват отделно един от друг.  

А какво е в крайна сметка посланието на цялата духовна наука? Не е нищо друго 
освен това, че трябва да посветим двете неща, които имаме – живота си и любовта си – 
на някого. Нужно е пълно и цялостно отдаване, без никакви резерви. Но това е 
рисковано – да вложиш живота си, вярата си, да отдадеш самия себе си на някаква 
кауза. И сте големи късметлии ако това се случи по верния начин.  

Обаче има един въпрос: можем ли емоционално да отдадем себе си на даден 
принцип? Можете ли да се посветите на някакъв принцип? Половинчато или частично 
вероятно можем, ала напълно е много трудно. Но това, което е необходимо е да се учим 
от светите учители.  

Цялата тази тема, цялата тази сфера в нашия живот е под божествена закрила и 
под божествено ръководство. И така, яся деве пара бхактир/ ятха деве татха гурау/ 
тасяите катхита хй артхах/ пракашанте махатманах – “Истинското значение на 
ведическата литература ще се разкрие само на онези велики души, които имат 
решителна и непоклатима вяра в Кришна и в духовния учител.”  

Този стих има също и значението: „Ако вярата ти в Бога е достатъчно силна, 
тогава не забравяй и за учителя си”. Така че можем и от двете страни да разглеждаме 
този стих. Гуруизмът е когато се съсредоточаваме върху личността и забравяме за Бога; 
а другата страна, другата грешка е когато се фокусираме върху Бога, забравяйки за 
принципа на учителя. Защото лесно можем да кажем: „Моята вяра в Бог е достатъчно 
силна,” обаче ако нямаме обратна връзка, тогава как да знаем силна ли е или не. Затова 
се нуждаем от контрол, нуждаем се от такава личност – като напътствие, като 
проявление – и тогава ще можем да напредваме по верния начин.  

 
 
 
 

34.Вяра с вкус (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 16.10.2010, Лудащо) 
 

 
Позволете ми да цитирам няколко думи, няколко страници от една много 

значима и хубава книга от Шрила Гоур Говинда Свами Махарадж, „Обожание на Шри 
Гуру”. Ще започнем от 108-ма страница, където четем: „Вяра с вкус”. Мисля, че дори 
само да цитираме заглавието е достатъчно – „Вяра с вкус”. От заглавието даже се 
разбира, че не става дума за каква да е вяра, а за вяра, изпълнена с вкус. Именно това е 
начинът, по който трябва да живеем, да посветим живота си на нещо, с всички активи, с 
които разполагаме, защото душата е вдъхновена и човешкият живот е предназначен за 
духовно себеосъзнаване. Затова трябва да се самоусъвършенстваме в това отношение.  

“Брахманда бхрамите кона бхагява джива/ гуру-кришна прасаде пай бхакти-
лата биджа – “В съответствие с кармата си, всички живи същества се скитат из 
цялата вселена. Някои от тях се издигат до по-висшите планетарни системи, други 
отиват надолу към по-нисшите. Сред множество милиони скитащи се живи 



същества, онзи, който е голям щастливец, получава възможността да общува с 
истински духовен учител по милостта на Кришна. По милостта на Кришна и на 
духовния учител, такъв човек се сдобива със зрънцето на растението на преданото 
служене.”68 Бродейки ли бродейки из стотици хиляди брахманди (вселени), щастлива е 
онази душа, която по милостта на Кришна и гуру получи зрънцето на бхакти-крипа. 
Какво е това зрънце? То е шраддха, вярата. Но тази шраддха не е обикновена шраддха. 
И един карми има шраддха, и един гяни има шраддха, и един бхакта също има 
шраддха. Просто да кажете шраддха не е достатъчно. По думите на садху, шастра и 
гуру, има прилагателно към нея: ручи-юкта-шраддха, или вяра, свързана с вкус. Този 
вид вяра е непостижима дори след скитане из стотици хиляди брахманди, ала с лекота 
може да се постигне по милостта на садху. Ако гуру-пад-падма (лотосоногият учител) 
стане много милостив и ако поиска да дари на някоя щастлива джива своя най-любим, 
прекрасен Шямасундара, тогава по неговата милостива воля това зрънце ни се дава. 
Инак то е недостъпно. Просто по свое желание този гуру-пад-падма, бхакта-бхагават-
ваишнава може да дари това зрънце. Тези, които са големи щастливци – бхагяван – го 
получават. Злочестите не могат да го добият. Човек трябва да развие много силно 
желание да отдава любящо служене в лотосовите нозе на гуру и ваишнавите. Кришна е 
обектът на любовта, а Неговите свидни предани – садху, гуру и ваишнавите – също са 
обект на любов. Само онзи, който е развил пламенно желание или търсене в сърцето си, 
той го получава; инак никой не може да го добие.” 

И така, тук се говори за това как се постига зрънцето на преданата вяра. Добра 
съдба и милост. Добрата съдба е вашият принос, а милостта ви спохожда. Сетне той 
продължава: 

“Днес, по този благоприятен случай, имам възможността да поднеса своите 
молитви в лотосовите нозе на такива гуру и гуру-варги (старейшини). Аз не зная дали 
милостта им ще бъде достъпна за мен или не. Не зная дали имам добра съдба или съм 
злочест. Обаче имам много силно желание да получа тяхната милост. Много съм жаден 
за нея. През последните два дни вие организирахте тази гуру-пуджа, влагайки толкова 
много ценно време. Като приятел трябва да ви кажа, че нося в себе си много 
недостатъци, слабости и неспособност. Казвам ви истината. Всички ние сме се събрали 
тук, привлечени от лотосовите нозе на гуру-пад-падма, нашия почитаем духовен 
учител, А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, и предходните ачарии. Тези гуру са 
много богати люде. Не материално богати, но тяхното съкровище е према-дхана, 
Божията любов. Дошли сме тук от жажда да се сдобием с това съкровище, с тази 
према-дхана. Това е причината да дойдем тук.” 

 
(следва продължение) 
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35.Истинският гуру никога не казва „Аз съм гуру” (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 16.10.2010, Лудащо) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
Шрила Гоур Говинда Свами Махарадж продължава69: “Мнозина се съмняват в 

гуру-пад-падма. Ако изпитвате съмнения, не можете да напредвате. В „Гита” Кришна 
казва: “Съмняващият се човек погива.” Критицизмът и съмнението не са бхакти. В 
бхакти има само севя и севак – връзката между слуга и господар. Онзи, който е 
истински гуру, никога не казва: „Аз съм гуру.” Той гледа на всеки според дживера 
сварупа хая кришнера нитя-даса – той вижда тяхната сварупа, изначалния им облик, че 
всеки е слуга на Кришна. Гуру притежава такава визия. Неговата визия не е 
материална; именно затова той е гуру. Чрез него ние получаваме Бхагаван Кришна. 
Гуру казва: тринад апи суничена – „Аз съм по-низш от сламка на улицата.” Той е 
толкова смирен. Не се е възгордял от това, че е гуру. “Нима не знаете кой съм аз? Аз 
съм велик гуру, велик ачария” – това е гордост. Това е демонична характеристика, а не 
божествен характер. Не такива са качествата на един ваишнава, садху, гуру. Един 
истински гуру притежава такова смирение. Ако някой си мисли „Аз съм гуру,” значи не 
е гуру, а гору (крава или бик).” 

После той продължава: “Голяма опасност. Аз нямам качествата да стана гуру. 
Нямам желанието да стана гуру. Не това бе целта, с която напуснах дома си. Моят гуру 
ми каза: “Приеми ученици, обучавай ги, как инак ще осъществиш този проект? Трябва 
да имаш свои хора, как инак ще се справяш?” казваше ми това отново и отново. Написа 
ми също и писмо: “Под твое ръководство този проект ще бъде осъществен.” Тогава аз 
му казах: “Мой скъпи Шрила Прабхупада, аз не искам да съм главата. Искам да съм 
опашката.” Но той отвърна: „Обаче аз искам.” Това означава, че моят Гурудев иска аз 
да стана гуру и да приемам ученици. Да приемеш ученици означава да посрещнеш 
много голяма опасност. Трябва да разберете, че аз съм в много, много опасна ситуация. 
Не мога ни да ям, ни да спя. Никога няма да намерите по-обезпокоен човек от мен, нито 
такъв, който е в по-опасно положение от мен. Затова с допрени длани аз ви умолявам: 
“Моля ви, защитете ме!” Това е молбата ми във вашите нозе днес. Желанието на моя 
гуру е да оставам в подобна опасна ситуация. Това ще го направи щастлив и 
удовлетворен. Затова, за негово удоволствие аз приех тази опасна ситуация да стана 
гуру и да приемам ученици. Мисля, че моят гуру е изпратил всички вас при мен, просто 
за да ме защитите, да не ме поставяте в още по-опасно положение. Затова молбата ми 
към вас е да ме пазите. Да се приемат ученици означава да се поддържа мисионерската 
дейност, започната от гуру. Ние сме гоштянанди, проповедници. Затова трябва да 
продължаваме мисионерските дейности, започнати от нашия Гурумахараджа. А не че 
сме се възкачили на асана, на трона на гуру. Не. 

Най-големият гуру. Кой е най-големият гуру? Кришна е гопи-гуру, гуру-валлабха 
и гурунатх. Ако вървите все по- и по-нагоре в гуру-парампара, къде ще стигнете? Ще 
стигнете до Кришна. Гуру-парампара започва от Кришна. Обаче Кришна казва: 
радхикара према-гуру ами шишянатх – “Радхарани е Моят гуру, аз съм Неин ученик.” 
Това означава, че в гуру-парампара най-високата позиция е заета от Шримати 
Радхарани. Тя е гопи-срештха, най-извисената гопи. Затова в гуру-таттва ще откриете 
гопи-гуру, гуру-валлабха и гурунатх. Господарят или съпругът на гопите е Кришна. 
Бхактивинод Тхакур, прославеният гуру-ачария във ваишнавската школа, казва: 
“Гопинатх! Кемоне шодибе море? – О Гопинатх! Как можеш Ти да ме пречистиш?”  
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(следва продължение) 
 
 
 

36.Ученици сме и ще останем такива завинаги (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 16.10.2010, Лудащо) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
Шрила Гоур Говинда Свами Махарадж продължава70: “Аз съм ученик и завинаги 

ще остана ученик на своя гуру. Това е шишя-абхиман, отношението на ученика. О, 
Гурудев! Аз съм една прашинка в твоите лотосови нозе! Не съм равен на теб. Не мога 
да седя на еднакъв асан с теб. Аз съм твой слуга. Нека сърцето ми винаги бъде 
обагрено в тази дася-бхава, в това настроение на служене. Такава е молитвата на 
истинския ученик. Той никога не казва: „Аз съм гуру.” Той винаги остава ученик на 
своя учител.” 

Тиртха Махарадж: Именно това подчертава и Шрила Шридхара Махарадж – че 
ние сме ученици и ще останем такива завинаги. И като споменаваме всички тези 
изтъкнати ачарии от миналото, трябва да си спомним и нашия духовен учител, който 
веднъж доста категорично изрази мислите си. Той каза: “Аз щастливо общувам с 
всички тези, които ми помагат в служенето към мисията на Прабхупада, обаче с онези, 
които не я подпомагат…” и тогава на Гирирадж му падна короната. Мисля, че това 
беше ясен знак, че изречението не бива да се довършва; така че можете да си 
представите какво беше неговото настроение. Нека разберем, че трябва да се стремим 
да подкрепяме мисията на своите учители, защото тогава и Бог е щастлив.  

Може би от мен се очакват множество скромни думи. Но смятам че това, което 
прочетохме, ни разкри какво е очакваното ниво на смирение. Защо се събираме заедно, 
защо толкова ценим стандартите за смирение, дадени в шастрите? Единствената 
причина е да може светогледът ни малко да се пречисти, да се настроим към 
определена култура – защото това е част от една култура. Взимайки участие в подобни 
събирания, нашата настройка се рафинира все повече спрямо основополагащите 
принципи и се свързваме отново с изначалния принцип, че сме се събрали да 
обожаваме и почитаме гуру-таттва. Защото принципът на гуру е божествена функция. 
Личността на гуру е човешка функция, той е човешко същество. Така че едното е 
божествена функция, другото е човешка функция и ние не бива да смесваме, не бива да 
заменяме едното с другото. Затова трябва да поднасяме обожание на Бог и почит на 
учителя. Тогава ученикът е в безопасност, това е сигурният път. И така, ние се 
събираме заедно на празниците, четем и се доближаваме до тези толкова висши 
принципи, за да рафинираме своята визия, за да пречистим съществуването си.  

А Махапрабху също е изразил едно много важно послание: „Всички вие трябва 
да станете духовни учители, гуру.” Какво означава това? Нима трябва да отворим 
пазара на святото име и разни хора да продават тази мантра, онази мантра, това или 
онова съвършенство? Това е все едно духът на конкуренцията или манталитетът на 
свободния пазар да влязат в духовната сфера – те нямат място там. Но трябва да се 
стремим да прилагаме на практика това, което сме наследили от учителите си, трябва 
да служим на истината, да съхраняваме ученията и да споделяме полученото с всички 
хора наоколо. Всичко това са функции на гуру. И в това отношение мисля, че всички 
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вие сте гуру, защото служите, проповядвате, практикувате, помагате на себе си и на 
останалите – това е гуру принципът.  

И така, ако ученикът е за да защитава духовния учител, тогава какво е духовният 
учител за ученика? Главоболие? Някой, който наказва, източник на страх? Или пример 
в духовната практика, помощ в духовното израстване? Той е пример, той е закрила. 
Така че ако ученикът е закрила за учителя, учителят също е закрила за шишя, за 
ученика. Затова какво представлява рожденият ден на гуру? Това е рожденият ден на 
ученика. Защото без ученик няма гуру и без гуру няма ученик.  

 
 
 

 
37.Духовна илюзия 1 

Пътешествие на егото (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 17.10.2010, Лудащо) 
 
 
Кришна има безчет имена. Толкова много различни аспекти се описват. Веднъж 

хората започнали да правят сборник с имената на Бога и накрая публикували един 
огромен том. Но мисля, че най-изобилният източник за имена на Върховния е 
индийската култура. Защото те имат този толкова специален подход на единство между 
божественото име и Божествения Наименован –наам и наами.  

В имената се споменават толкова много дълбоки аспекти: как Той е не само 
господарят на всичко – понеже това е обичайна концепция за Бога – но можем да видим 
съществуването Му по по-специфични начини. И така, какъв резултат ще донесат 
общите имена на Бога? Крипадхам, ти даваше лекция върху „Харинама Чинтамани”, 
Това се споменава там. Вторичните имена ще донесат…? 

Крипадхам: Вторичните имена ще донесат мокша.  
Тиртха Махарадж: Правилно. А какъв е дарът на първичните имена?  
Крипадхам: Према. 
Тиртха Махарадж: Према! Това е различно! Затова мантруването ни и 

вниманието ни трябва винаги да са много съсредоточени върху духовните дейности. 
Защото не бива да пропускаме целта, не бива да пропускаме мишената. Илюзията ви 
обезпечава с толкова много амбиции, с толкова много цели за постигане, за да отклони 
вниманието ви, обаче духовната илюзия също осигурява множество цели. Духовна 
илюзия! Какво е това? „Според каквото съм учил знам, че маха-мая е лоша, а йога-мая 
е добра, така че духовната илюзия е добра, нали така?” Обаче има някои капани и 
опасности по духовния път. И даже да си мислите, че насочвате стъпките си към 
Върховния, това може да е някакъв зигзаг. Така че духовната илюзия като капан не е 
божествената илюзия йога-мая, която ще ви свърже с Върховния по много съкровен и 
пряк начин, забравяйки неговия величествен аспект и установявайки една любяща 
връзка. Но аз искам да кажа нещо за тези капани.  

И така, духовният път – тъй като е много славна цел, славно начинание, така да 
се каже – е опасен. Коя е главната опасност в духовния напредък, Теджасвини? 

Теджасвини: Гордостта. 
Тиртха Махарадж: Всички кимат: „Да, да. Познато ни е това чувство.” Всички 

го практикуват много ефективно. Веднъж един от моите скъпи духовни братя се обърна 
към Гурудев с въпроса: „Би ли ми казал коя е най-голямата ми грешка?” Гурудев 
помълча известно време, сетне каза: „Ами, както при всички останали – фалшивото ти 
его.” Един истински гуру ще ви посочи грешките ви. Ако подходите интелектуално: 



„Моля те, Гурудев, можеш ли да ми кажеш какви са грешките ми?” той ще си рече, че 
си интелектуално зрял човек и когато е зададен подобаващ въпрос, може да се даде и 
подобаващ отговор. Но ако той захване да изрежда списъка с недостатъците ви, а вие 
започнете да плачете и да се опълчвате, тогава това не е интелектуален отговор. Така че 
щом искаме да питаме, трябва да сме способни да понесем отговора. Не е задължително 
да се пита. Но ако питате, трябва да следвате – такова е правилото. Правило номер 
едно: недей да задаваш въпрос на садху, ако не си готов да послушаш съвета му.  

Така че един от основните капани е това пътешествие на егото – историята 
започва с нас и свършва с нас. Макар че това е сладка тема – „самият аз” е много сладка 
тема. Всеки обича да слуша за себе си, да обсъжда, да споделя за себе си… Защото 
собственият ни образ ни е много близък, затова е и толкова любима тема. До известна 
степен това е необходимо – няма проблем да си малко фокусиран върху себе си, защото 
най-напред трябва да установим началната точка. А началната точка е настоящето ни 
положение, така че няма проблем. Ако искате мъничко да се анализирате, да разберете 
своята позиция, своята ситуация – това е необходимо, но не се застоявайте прекалено 
дълго на тази тема.  

Друг капан е когато вместо да следваме, ние имитираме. Аз считам това за голям 
капан. Да вземем за пример един празник, вяса-пуджа – можете да вземете участие 
като подражател, можете да участвате и като истински практикуващ. Ако само 
имитирате, ще използвате всички смирени изрази, но това са само повърхностни думи, 
лишени от дълбок смисъл и реализации. При все това, дори само да повтаряте добрия 
пример, това ще доведе до добри резултати. Затова трябва да сме много внимателни в 
своите духовни практики. Знанието, разбирането и чувствата трябва да вървят ръка за 
ръка. Трябва да знаем какво практикуваме и да даряваме всичките си чувства на 
Върховния.  

 
(следва продължение) 

 
 

 
38.Духовна илюзия 2 
Богът на крадците (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 17.10.2010, Лудащо) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Разбира се, има и много други псевдо резултати в духовния напредък. Те 

изглеждат много духовни, но всъщност са просто зрелите плодове на предишните ни 
действия или пък резултатите на материалните ни желания, замаскирани в духовна 
дреха. Така че трябва да бъдем много внимателни с това! Само да ви дам един пример: 
имаше една жена, която мантруваше, служеше, действаше много ентусиазирано. 
Приемаха я за голям пример, напредваше много. Но след две три години свърши в 
лудницата. Защо? Защото целта ѝ с мантруването не беше да удовлетвори Кришна, а да 
спечели един мъж. Така че ако объркате целта, ако замените божествената цел с 
някаква материална цел, резултатът ще бъде лош. Каква е вашата цел? И няма проблем 
да имате материални стремежи. Мисля, че Кришна не очаква от вас из един път да 
станете парамаханса санняси. Няма проблем. Но недейте да ги смесвате, определете: 
това е това, а онова си е онова; това е материалната ми амбиция, а това е духовното ми 
приношение към Теб. Недейте да смесвате двете!  



Да продължавам ли да описвам всички грешки и възможно опасности в 
духовния живот? Не ми се иска да го правя. Вие всички имате опит в това отношение, 
така че защо да описваме грешките? Тогава ще развием грешно съзнание: „Аз 
осъзнавам грешките си. Мисля за себе си отново и отново! Историята започва и 
завършва с мен. Най-напред моето величие, а сетне – понеже съм станал смирен 
ваишнава – моите грешки.” Отново вие сте във фокуса на историята.  

Тогава за какво да говорим? Ако не говорим за капаните и грешките, може би 
можем да описваме славата на Бога! Затова ако сутрин възхвалявате различните имена 
и аспекти на Бога, може би ще забравите за себе си. Определено накрая ще забравите за 
себе си. Когато пеете много дълго време, това означава, че всичките ви способности са 
вложени в служене, в мислене за Кришна: „Как да прочета това „Шакатасура”, много е 
трудно!”-  така че поне сте фокусирани върху някаква духовна тема. Можем да 
описваме славата Му, разкрита по множество различни начини: как се държи Той 
обичайно, като Божествена Личност, като Върховния Бог, Господаря на всичко и 
поддръжника на цялата вселена, твореца, началото, средата и края – толкова много 
аспекти! Но Той краде и маслото, не забравяйте, това е много съществено. Това е 
специалният принос, внесен от бхакти традицията – много близка, съкровена визия за 
Върховния. Той не е просто Богът на сътворението, не е просто Богът на 
унищожението, но е Богът на крадците.  

Има една красива аштакам – аштакам означава „Осем молитви”, възхваляващи 
различни аспекти: Радхащакам, Радхакундащакам, Дамодаращакам, Гурващакам – 
всички божествени обекти се възхваляват в аштаки. Но в блога на Абхай Чаран 
Прабху можете да прочетете Чоращакам – или „Осем молитви, възхваляващи Царя на 
Крадците”. Е, това е казва есенциална информация! Защото щом Богът ни осигурява, 
целият свят очаква Той да ни дава разни неща. Никой не говори за това, че Той може и 
да ни отнема нещо. А тогава започва истинският ни духовен напредък. Докато 
разбирането ни е единствено, че Той е Върховният, че е такъв и онакъв, това е много 
начинаещо ниво. То е необходимо, не можем да го избегнем, трябва да разберем кой е 
господарят тук. Ала сетне можете да пречистите настроението си, да рафинирате 
отношението си. А това отношение се разгръща по много красив начин, ако съвсем 
позитивно, смирено и конструктивно служите на Върховния. Така че докато имаме 
само мъгляв образ за Него, това не е достатъчно. Но когато този божествен образ 
започне да ви провокира, да ви призовава: вие давате – Той приема; понякога вие се 
опитвате да вземете – Той дава, тогава това е по-интимен и по-интензивен начин да се 
живее духовен живот.  

Някой може ли да ми помогне с тези технически изрази за електричеството? Има 
волтове, ватове и кое е третото? Измерва се в омове. Как се нарича? Съпротивление, 
точно така. И така, когато започне истинският ни духовен напредък, тогава може да 
започне и духовното ни съпротивление. Тогава нашата главна мантра е Ом. Ом ще ви 
донесе съпротивление на божествената воля, опитвате се да противостоите на Неговата 
покана. Това е поредният капан. Йогите мантруват само Ом, което значи „не”  на 
поканата на Кришна. Защото „Ом. Аз се съпротивлявам на Твоята покана.” Но това е 
просто шега.  

На по-висше ниво малко съпротивление, малко противопоставяне на Кришна, 
малко боричкане с Кришна носи много вкус – но само на върховната платформа. Ако 
ние подражаваме на тази божествена игра на своето мъничко, глупаво ниво, това е 
много отблъскващо. Затова почитаме великите, които обожават Кришна, като понякога 
Му казват „да”, а понякога „не” – винаги в съответствие с Неговото желание, винаги 
според Неговия вкус.  

 



39.Настроението на служене (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 17.10.2010, Лудащо) 
 
 
Въпрос на Крипадхам: Има ли някакъв начин да се справим с гордостта? 

Защото обикновено когато имам проблем с гордостта си, не го забелязвам и ми е нужен 
някой отвън, който да ми го покаже.  

Тиртха Махарадж: Затова Кришна ти е изпратил твоите братя и сестри – да ти 
помогне да разбереш ограниченията си, да видиш собственото си лице. Но като 
образован ваишнава ти знаеш, че всеки сблъсък е със собственото ти фалшиво его. При 
все това, от време на време повтаряме едни и същи грешки. Затова аз вярвам в 
цялостното пречистване на един ваишнава. Не просто в „борбата с егоистичния ми 
начин на мислене”; защото ти се бориш с егоистичния си начин на мислене, но не 
можеш да надмогнеш, да речем, своята кама. Сражаваш се с егото си, но не се 
сражаваш с кама; после започваш да се бориш с кама, но забравяш гордостта. През 
цялото време се фокусираш върху нещо, а губиш цялостната картина. Но ако всецяло, 
по един всеобхватен начин просто се приближиш до Кришна, какво друго можеш да 
правиш, освен да танцуваш в екстаз? То е като ламя с дванадесет глави – отсечеш ли 
една, на мястото ѝ веднага израстват три! Можеш да отсечеш една грешка и начаса се 
разкриват нови три, и ти се сражаваш с новите, и след това отново… Да пребориш 
всичките си грешки – те са много дълъг списък. По-добре направете една стъпка по-
близо до Бога. Тогава всичките ви проблеми в крайна сметка ще си идат. Веднъж 
Шрила Прабхупада казал: “Вместо да обсъждаме, да говорим, да се обучаваме, да 
анализираме – вместо всички тези глупости, просто възпявайте светите имена и ще 
постигнете по-добър резултат.”  

Така че, цялостно пречистване. Отсечете главите на своя егоистичен дракон! 
Или - драконово его.  

А тази гордост е описана в много, много истории. Има една история за Нарада 
Муни, една от многото. За Нарада Муни има множество истории. Нарада Муни посетил 
Кришна, а Кришна тъкмо слушал молитвите на един много простодушен човек, който 
казвал: “О, мой Господи, толкова съм пропаднал, понеже трябва здраво да работя. Но 
всяка сутрин и вечер просто идвам в Твоите лотосови нозе, казвам няколко молитви и 
Те моля да бъдеш удовлетворен с това, макар да е толкова мъничко, макар служенето 
ми да е толкова незначително, тъй като съм зает по цял ден… Моля те, приеми моите 
молитви!” Тогава Нарада Муни казал: “Ха, на какво прилича това? Що за мизерна 
практика! Да си мисли за Теб само по два пъти на ден? Какъв е този човек! Мигар може 
да се нарече Твой слуга? Защо не вземеш да го изриташ? Накажи го малко, посочи му 
къде греши!” Кришна рекъл: “О… би ли Ми помогнал с нещо?” Нарада отвърнал: “Да, 
разбира се! Аз мога да Ти служа; този човечец не може, но аз мога. Какво да направя за 
Теб?” “Ами, ето тук тази чаша с вода. Можеш ли да я носиш около град Матхура?” “Да, 
разбира се, че мога да го направя!” “Но, моля те, внимавай – нито една капка не бива 
да се разлее!” “Остави го на мен! Ще се справя.” Тръгнал той, а знаете, когато чашата е 
пълна до ръба, дори най-малкото движение ще изплиска половината вода навън. Нарада 
трябвало сериозно да се съсредоточи върху тази чаша и, разбира се, да обиколи града 
било доста сложно. Така той поел на път и се фокусирал все повече и повече върху 
чашата с вода, а пътят бил дълъг. На вечерта се върнал и Кришна и казал: “О, добре 
дошъл, Нарада! Добре дошъл обратно у дома, при Бога!” Цял облян в пот, Нарада 
отвърнал: “Най-сетне съм тук.” Кришна попитал: “Справи ли се?” “О, беше много 
трудно, но успях – нито капчица не се разля.” Кришна казал: “А мисли ли за Мен 



междувременно?” “Да мисля за Теб ли? Та нали трябваше да вложа цялата си грижа и 
внимание в чашата с вода, защото беше толкова трудно да не я разплискам!”   

Онова, което можете да свършите с лекота, ще ви донесе съвсем малки 
резултати. Съгласни ли сте? Така че ако Кришна ви каже: “Би ли Ми помогнал моля? 
Ето тази чаша с вода.” Недейте да се радвате прекалено: “Кришна ми обръща 
внимание!” Може това да е Неговият изпит: колко можете да мислите за Него докато 
носите водата. И обикновено не Той е този, който ви моли да носите водата. Но може 
би вашият учител ще ви каже: “Можеш ли да ми помогнеш мъничко?” Тогава той ще 
провери и ще види, а и самите вие също ще видите, какво е вашето настроение в 
служенето.  
 

 
 
 

40.Подслонът на ашрама (из среща с Б.К.Тиртха Махарадж, 17.10.2010, Лудащо) 
 
 
Нека най-напред започнем с идеала на ашрама – за какво е ашрамът? Ние 

познаваме вътрешната страна на ашрама – трудностите и слабостите – но трябва 
винаги да имаме предвид усещането на хората, когато идват в ашрама. Защото знаем 
колко трудности има по поддържането, ала когато хората дойдат, те казват: “О, това е 
остров на спокойствието! Това е небесният свят!” Хората чувстват подслона. И 
всъщност това е основното предназначение на ашрама – да осигурява подслон. 
Понякога преданите наричат ашрама „храм”. Но моето усещане е по-скоро за подслон. 
Храмът има една функция, ашрамът има друга функция.  

Веднъж Гурудев обясни трите нива на функциониране на ашрама. Най-общата 
функция за най-широкия кръг е да предоставя на хората основна информация как да 
подобрят живота си, приближавайки се към саттвичните стандарти. Понякога тези 
функции не се случват в самия ашрам, защото ние имаме готварски курс, имаме йога, 
имаме бхаджани – това е като мрежа, достигаща до хората. Така че това е най-общият 
кръг, всеки е поканен; ако иска да подобри жизнените стандарти и да дойде по-близо до 
нивото на саттва, ние осигуряваме някаква информация в тази връзка.  

Втората функция, която е за по-ограничен кръг, е да се преподава дхарма, да се 
изучава истината, да се предават ученията. С тази цел трябва да предоставяме лекции, 
програми, срещи, обучения. Ако някой иска да научи за нашата вяра, тези неща трябва 
да ги има. Чувствате, че това касае по-малък кръг от хора, защото по-малко хора 
проявяват по-задълбочен интерес.  

И третата функция е да осигурява истински подслон за онези, които искат да се 
присъединят. Досущ като дом.  

И така, това са трите нива на функциониране на ашрама и повече са 
изискванията към онези, които са там. Защото ние трябва да свършим работата. Разбира 
се и останалите могат да помагат, но ние се стремим да служим на хората. Затова 
генерираме вътре енергия, която да раздадем. Така че това е структурата на сферата на 
действие на ашрама – да достига общата маса от хора, да предоставя знание и да 
осигурява подслон.  

Нашето мото е „бавно, но стабилно”. Не каним много хора да се присъединят 
към мисията, но аз искам да осигуря на всички тези, които са се присъединили, едно 
постоянно място, за да могат да открият своето бъдеще всред общността на преданите.  



Веднъж чух един коментар и се чудя какво е вашето мнение. Един храмов 
президент каза: “Ние сме толкова стриктни, че в рамките на една година 70% от хората, 
които се присъединиха към храма, ще си тръгнат.”  

Коментар: Това е като в мениджмънта – щом толкова много хора си тръгват, 
значи нещо с мениджмънта не е наред. 

Тиртха Махарадж: От това можете да видите как понякога сме склонни да 
представяме грешките си за постижения. Ако 70% от хората, които идват при теб, за 
една година си отидат, замисли се какви ги вършиш! Затова ние не каним стотици, 
каним неколцина, обаче искаме да останат. Тъй като това е доживотен ангажимент – за 
мен. Моето разбиране е, че това е посвещаване за цял живот. И моето мото когато 
някой посети ашрама или храма е никога да не може да го забрави. Това трябва да бъде 
толкова умиротворено, толкова извисяващо, толкова духовно преживяване, че винаги 
да остава в сърцата им. И това не е работа само на тези, които живеят в ашрама, но е 
всеобща задача. Който и да влезе в досег с вас, моля ви, бъдете такива свестни хора, 
такива добри ваишнави, че всеки да оцени това. Такова е моето очакване към 
преданите.  

Ашрамът е много важен център на служенето и на вниманието. Знаете, че в Печ 
имаме ашрам от ’92 на практика без прекъсване. Само за половин година нямахме 
ашрам в Печ, но беше толкова ужасно, че всички усетиха липсата му. Разбира се, 
служенето продължаваше по някакви начини, но този фокус, тази пресечна точка 
просто липсваше. И на практика всички видове служене бяха наполовина съсипани. 
Оттогава всички работят много сериозно за ашрама в Печ, не искат повече да се 
отказват от него.  

Ние действаме в дългосрочен план – не да постигнем непосредствен успех и 
след това нищо. Стабилно служене. Затова искаме да поддържаме това място и да 
осигуряваме служене към Махапрабху. Защото всъщност какво е ашрамът? Той е 
нашият център – центърът на нашата вяра, центърът на нашето общуване, центърът на 
нашето служене. Ако имаме фокус, имаме структура; нямаме ли фокус, всичко просто 
изтича. Затова умолявам всички: моля ви, помагайте и служете на този ашрам много 
добре!  

 
 
 
 

41.Детайлите и настроението (из среща с Б.К.Тиртха Махарадж, 17.10.2010, Лудащо) 
 
 
Ако сме готови да посветим нещичко от живота си на ашрама, на общото 

служене, и ако всички искаме това да се случи, тогава всичко ще се развива много 
добре. От време на време ни е необходима известна настройка, защото един иска да 
бута от тази страна, друг от онази… Но ако присъства желанието, тогава е просто 
въпрос на хармонизиране. А аз определено съм убеден, че у всички вас има желание да 
помагате за успеха на това начинание. Разбира се, ние не търсим успех, търсим 
шансовете за служене. Успехът зависи от желанието на Кришна: ако Той дава - добре; 
ако не дава – това също е добре. Така че недейте да действате с материална мотивация. 
Дори да стане трудно, при все това трябва да продължаваме да вършим служенето си  

Гиридхари: Изпитвах съмнения относно своите качества да служа на муртите, 
да правя пуджа и т.н. Обаче реших, че е по-добре да правя служенето, без значение 
колко неквалифицирано може да  го върша, отколкото въобще да не го върша. 



Тиртха Махарадж: Какво да се прави? Веднъж, когато Шрила Прабхупада 
донесъл муртите в Австралия, той направил първата пуджа, а сетне казал: “О, мой 
Господи, доведох те тук, в Млечхадеша (земята на неквалифицираните хора). Зная, че 
те не могат да се грижат за Теб; моля Те, Ти се грижи за тях!” Трябва да се отнасяме 
към муртито много лично, досущ като към човешко същество. Личното служене 
изисква обучение. Но ние не се стремим към ритуали, защото се стремим към Бога. 
Отнасяйте се към муртито като към дете – в един смисъл. Отделяте ли внимание на 
децата си като се приберете у дома? Разбира се! Колкото и късно да се прибираме 
вкъщи, отиваме да видим какво става. Когато установим стандарт, той трябва да се 
поддържа. Не е нужно да е толкова висок, че да не можем да го изпълняваме, но нещо 
просто, малко повече от това да е съвсем лесно – обаче поддържайте стандарта. Това е 
принципът когато трябва да разпределяме служенето и вниманието си. 

Аз много подкрепям саттва – реда, чистотата и т.н. Но това е само 
второстепенно, защото ако настроението присъства – то е най-важното. Не е кой знае 
какво ако има малко смет тук-таме; общо взето трябва да е чисто. Но ако настроението 
е фино, тогава всеки с радост ще се включи да помага – да чисти, да бърше, да носи и 
т.н. Ако настроението го има, всичко има. Смятам, че това е центърът.  

Понякога виждаме само детайлите и дори можем да изгубим своя ентусиазъм. 
Но ако можехте да съзрете перспективата, никога не бихте губили ентусиазъм. Защото 
е толкова славно да помагате в служенето, да помагате в поддържането на място, 
където тече служене.  

Детайлите са второстепенни. Разбира се, те са много важни, но ако се стремим 
да уловим настроението, тогава ще намерим и начините да го изразим.  

И недейте да гледате само отговорностите, вижте възможностите.  
Моля ви, опитайте се дълбоко да разберете какъв е смисълът, каква е целта на 

всички наши дейности. Вие всички сте много добре квалифицирани хора. Един е добър 
в едно, друг в друго. И ако пазим служенето и божествените идеали в центъра, всичко 
останало ще се придаде. Не искам това да звучи като обещание; не, то е реалността. А 
когато имате тази висша визия, дребните малки нещица – да се организира това или да 
се свърши онова – са толкова незначителни.  

Затова поддържайте настроението, и ако можем да го споделяме с останалите, те 
също ще бъдат щастливи. А как да направим Кришна щастлив? Чрез пряко служене и 
чрез служене на другите същества. Едното не може да се случи без другото. 

 
 
 

42.Божествена ваксинация (из среща с Б.К.Тиртха Махарадж, 17.10.2010, Лудащо) 
 
 
Ако някой се нуждае от помощ е много болезнено да кажеш „не”. Затова ако 

можете по някакъв добър начин да организирате раздаване на храна, би било толкова 
хубаво – мъничко помощ, мъничко практическа помощ. Не просто красиви думи колко 
обичаме Бога, но някаква помощ на практика. Ако някой е гладен, думите не са 
достатъчни.  

Имаме само един шанс да покажем своите способности – ако правим нещо на 
практика. С тази цел можем да използваме талантите си: един може да готви, друг да 
организира, трети да раздава, следващият да събира средства за да се случва това. Така 
че имам усещането, че можем да поканим хората в това служене: „Моля ви, елате и 
помогнете на тези, които са в нужда.” Въпросът въобще не е в парите. Въпросът е в 



желанието. И ако работим заедно, единни, тогава сме много силни. Щом аз ям, значи и 
друг също може да яде. Щом аз имам обяд, мога да го споделя с още някого. Ако 
двадесет човека могат да се хранят, могат и минимум още двадесет.  

Разбира се, можем да кажем, че това е едва на ниво саттва, че не е 
трансценденталното ниво, което е вярно. Защото да се хранят хората е саттвична, 
благочестива дейност. Обаче ако раздавате маха-прасадам, тогава това е 
трансцендентално.  

Тъй или инак, бих се радвал ако някой може да направи това. И не по причина, 
че е добре прието в обществото, че е добър имидж да се помага, че ще ни е полезно, за 
да изградим имиджа си. Не по тази причина. Но това е едно хубаво служене. И казвам 
ви, то ще действа като много ползотворен принцип, приканващ хората да се 
присъединят към нашата мисия – не онези, които се хранят, а тези, които идват и 
помагат в това служене. Защото те ще разберат какво правим.  

Въпрос: В случая с раздаването на храна за бедните, това ще става, да речем, 
веднъж седмично. Аз виждам, че то помага на хората. Обаче не мога да се справя с 
цялото страдание, което ме обгражда. Можеш да помогнеш на един, можеш да 
помогнеш на втори, но не можеш да помогнеш на всички.  

Тиртха Махарадж: Направи поне нещичко. Да служиш наполовина е по-добре 
отколкото да не служиш въобще.  

Въпрос: Можем да помогнем на един, можем да помогнем на друг, но какво се 
случва с всички останали, на които не можем да дадем нищо? 

Тиртха Махарадж: Откъде знаеш? Оценявам готовността ти и мащаба, за който 
говориш, но започни с мъничко и ще видиш накрая. “Скромно начало, велик 
завършек.” 

Въпрос: Искам да попитам за страданието. Ако можете да ми помогнете да се 
успокоя, да разбера, че каквото и страдание да спохожда някое живо същество, то е 
добро за самата душа, че е изкупление, нещо като катарзис.  

Тиртха Махарадж: Да, това е така. На средното ниво всичко се ръководи от 
кармата. Обаче да кажеш: „Такава ти е кармата,” не е достатъчно, не е добър отговор, 
нито забележка. Макар това да е резултат от кармата, нашето виждане трябва да е 
различно.  

Ако дадем мъничко помощ, тогава намаляваме страданията на хората. Ако им 
осигурим познание върху философията, тогава даваме ключа в ръцете им. Някои хора 
не могат да боравят с ключа, толкова са слаби, толкова глупави. На тях им трябва пряка 
помощ – дайте храна. Защото нивото, на което се намират, е толкова трудно, че не 
могат да се променят, имат нужда просто да оцелеят. Разбира се, не говоря просто за 
храна, а за тази съвсем, съвсем базисна информация.  

Онези, които са повече готови да се променят, да работят върху себе си – понеже 
по-голямата част от хората не са готови да работят върху себе си, искат облаги без 
усилия, такава е човешката природа – на тези, които са готови да работят върху себе си, 
можем да дадем ключа: „Това е философията, това е решението на всички проблеми в 
живота ви – изучавайте я и я прилагайте!” Така че ние действаме на различни нива.  

Колкото повече се пречиствате, толкова повече болка ще виждате и чувствате, 
защото ще сте по-податливи на всички тези емоционални въздействия. При все това, в 
един смисъл трябва да се имунизирате. Защото дефиницията за сантиментализъм е 
когато искате да дадете повече помощ и състрадание на хората, отколкото им дава 
Господ. Премислете какво означава това. Дори да искате да помогнете, вие просто се 
намесвате в кармичната мрежа на човека. И ако например предпазите някого от даден 
вид страдание, то се отлага за следващия живот. Може би той трябва да изпие горчивия 



хап сега и просто да приключи с това. Ако отложите едно страдание за другия живот, 
добро ли правите или зло? 

Така че е сложно, много оплетено. Затова ако раздаваме прасадам, това е 
божествена ваксинация. Кармичният поток ще продължи, кармата ще изтече, обаче 
ще имат и бонус.  

Също така трябва да гледаме компетентността си, какви са нашите способности. 
Ако сте на нивото на Исус, можете да спасите целия свят. Ала за да го сторите, трябва 
да идете на кръста. Не забравяйте за това. Голямо състрадание, голямо сърце – обаче 
какво е нивото на посветеността, какво е нивото на жертвоготовността? 
 
 

 
 

43.Експериментът (от среща с Б.К.Тиртха Махарадж, 17.10.2010, Лудащо) 
 
 
Ако си спомням правилно, Джаядев Госвами беше този, който гледал навън през 

прозореца и, наблюдавайки страданията на хората наоколо, казал: “О, така болезнено е 
да виждам страданията на другите, че сълзите ми текат толкова много, та измокрят 
цялото ми тяло и разкалват пръстта. Толкова много сълзи текат, докато вървя към Теб, 
мой Господи! Но от сълзите ми има поне някаква мъничка полза, понеже като 
размекват пръстта, людете ще видят по отпечатъците от стъпките ми коя е посоката 
към Теб.”  

Има един друг свят човек в Индия, който казва: “Готов съм да приема 
ужилвания от скорпиони във всички пори на тялото си, ако можех да облекча 
страданията на живите същества.”   

Така че има различни нива на посветеност в това отношение. Ние трябва да 
разпознаем своето ниво и своето служене – какво се очаква от нас и какво ни е дадено 
като талант от Върховния. Защото не забравяйте, че сме част от един велик 
експеримент.  

Манджари: Експеримент? Не е ли лила? 
Тиртха Махарадж: Разбира се, в крайна сметка това е божествената лила, но 

има толкова много изкривявания, глупости и лоши неща в духовния живот, че трябва 
да установим един вид сносно Кришна съзнание, което е възможно да се практикува, да 
се върши по естествен начин.  

Може би не осъзнавате и може би не е ваша работа все още, но това е 
експериментът, който се опитваме да направим. Затова призовавам всички: моля ви, ако 
все още не разбирате, ако не виждате перспективата му, поне не го препятствайте. Това 
е смирената ми молба. Защото това е велика задача.  

И казвам ви, ние по някакъв начин сме скрити от Кришна в Източна Европа. Но 
ако, например, Абхай Чаран Прабху живееше в Калифорния, Америка, той щеше да 
бъде стандартът за ваишнава сиддханта. Разбира се, ако живееше в Калифорния, 
нямаше да бъде Абхай Чаран Прабху, така че това също е една малко сложна мрежа. Но 
това, което искам да кажа, е че имаме съкровища тук. Изключителни съкровища! 
Такива визии, такива реализации, такова дълбоко познание, такова човешко разбиране, 
че е отвъд пределите на ума. Вероятно вие нямате база за сравнение в международен 
план, но аз имам. Знам за какво говоря. Не казвам, че това, което имат другите, не е 
добро, но това, което имаме ние, е много добро. Моля ви, помогнете ми да го 
превърнем в успех. Таен успех.  



Крипадхам: Абхай Чаран Прабху даде много добър пример вчера, защото не 
искаше да пее, въпреки че пее божествено красиво, а през цялото време предлагаше на 
другите да пеят. Отказа да пее, докато не пяхме ние. 

Тиртха Махарадж: Виждате ли, именно това е културата. Затова общувайте в 
това настроение, израствайте в това настроение, а не в другото настроение. Мисля, че 
някои от вас имат известна представа и за различни настроения в живота на бхактите. 
Точно това е експериментът! Обикновено не споменаваме имена, но в този случай, 
мисля, можем да кажем: Абхай Чаран Прабху е приет от всички за несравним 
авторитет! А се държи по такъв скромен начин. Това е нашият стандарт. Искам така да 
се случват нещата. С това настроение трябва да продължавате! Това е истинският път. 
Когато някой е истински квалифициран и смирен, но по такъв завладяващ начин – това 
е наистина неустоимо. Незабавно можете да разпознаете и оцените и авторитета му, и 
неговата компетентност. 

 
 
 
 

44.Скрита в мъглата на мистерията 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2011, вечер, София) 

 
“Гяна-вигяна-триптатма кута-стхо виджитендриях юкта итй учяте йоги сама 

лострасма-канчанах – Казва се, че човек е установен в себереализацията и се нарича 
йоги (или мистик) когато е напълно удовлетворен по силата на придобитото познание 
и реализация. Такъв човек се намира в трансцендентността и е себеовладян. Той гледа 
на всичко – на чакъл, камъни или злато – по еднакъв начин.”71 

И така, защо четем писанията? Защото това ни помага да сме свързани с много 
високи идеали. В основни линии има два типа хора: едните ще кажат, че не 
съществуват съвършени човешки същества, а другите ще рекат, че има такива. Вие към 
коя група спадате? Вярвате ли, че има някои съвършени човешки същества?  

Хари Лила: Не, аз мисля че няма. 
Тиртха Махарадж: Няма? Малко съм изненадан. Ако сме реалисти, ще кажем: 

“Съвършенство? Хайде стига! Първо – сега е Кали Юга; второ – това е планетата Земя; 
трето – това са човешки същества, пълни с грешки. Така че съвършенството е 
невъзможно!” Но ако сме идеалисти – каквито сме! – трябва да вярваме, че 
съвършенството съществува, че е възможно.  

Ала съвършенството на човешките същества е многообразно, има различни 
съвършенства. Например, едно съвършенство на хората е както факирите. Те овладяват 
тялото – чрез себеизтезания, чрез себеумъртвяване, чрез различни практики – за да 
постигнат един вид покой, победа над себе си. Обаче в някои отношения това са много 
базови и елементарни практики.  

Сетне има друг тип стремящи се към съвършенство – това е монахът, който 
практикува разни правила и предписания, и следвайки установена структура се стреми 
да бъде свързан с Бога Това е по-скоро емоционално култивиране.  

И след това тук е споменат другия тип – йоги, или мистикът. Мистик означава 
който мълчи. А влюбен означава красноречив оратор. Какво да сторим тогава? Ако 
искаме да станем мистици, трябва да мълчим; ако искаме да сме влюбени в Бога, трябва 
да говорим.  
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А какво е определението за мистик, или йоги, дадено тук? “Той е установен в 
себереализацията”. Какво е себереализация? Не става въпрос за кариера, нито за пари, 
нито за семейство. Себереализация означава да разберете кои сте. Всъщност, ние 
търсим себе си. Как ще намерите? Мога да ви кажа: случайно. По добър късмет ще 
намерите. Защото нашата истинска идентичност е скрита в мъглата на мистерията. Но 
по добрия шанс на божественото провидение, ние търсим това и онова, и изведнъж – 
хоп! – в крайна сметка намираме себе си. Тогава, когато разберете кои сте в най-висш 
смисъл, ще можете да сте много удовлетворени и установени в себереализацията. Това 
не е някакво лъжовно въображение, а нещо реално, нещо постоянно. То не бива никога 
да се променя – независимо от никакви обстоятелства, които може да се променят 
около вас. Когато осъзнаем новата си самоличност, това е досущ като ново раждане. А 
раждането е нещо много важно в човешкия живот.  

Трябва да бъдем установени в своята себереализация, да разберем кои сме. Казва 
се, че хората имат три самоличности. Едната е това, което показват пред другите; 
втората е, което си мислят, че са; а третата – което действително са. Търсенето на 
самите себе си е дълго пътуване. И ако сме достатъчно откровени, трябва да се стремим 
да обединим тези три сфери на идентичност.  

Когато духовният ни учител присъства, много се стараем да се държим като 
преданоотдадени. Това е, което показваме на другите. Когато него го няма, показваме 
една по-реална идентичност – това, което си мислим, че сме. Смятаме, че ние сме 
единствените представители на своя духовен учител. Ние знаем по-добре от другите, 
разбира се – та те са начинаещи!  

Но когато сте в дълбока криза на личността, тогава сте най-близо до истинската си 
изначална идентичност. Затова е много добре от време на време да имате кризисни 
периоди. Защото тогава трябва да сте честни, тогава забравяте да показвате маски и 
фабрикувани самоличности. Така че, ако сте установени в истинска духовна 
реализация, в самите себе си, сте наречени йоги.  

И тук се споменава нещо много важно: че “по силата на придобитото познание и 
реализация, той е удовлетворен”. И така, изискването за удовлетворение е това 
духовно знание, както и прилагането му на практика. Ако сте в нужда в каквото и да 
било отношение, духовният процес може да ви помогне. Ако се нуждаете от повече 
физическа сила, извършете някаква тапася и тя ще ви бъде дадена. Ако се нуждаете от 
повече интелектуална мощ, правете медитацията си и тя ще ви бъде разкрита. А ако се 
нуждаете от повече чувства, направете пуджа на Върховния и емоционалният поток ще 
започне да нараства. Така че като цяло нашите духовни практики могат да ни помогнат 
във всяко едно отношение. Ако имате нужда от повече сила, ако имате нужда от повече 
интелект, ако имате нужда от повече чувства – можете да ги имате. А когато ги имаме, 
сме удовлетворени.  

“Такъв човек е установен в трансцендентност и себеконтрол.” Какво означава да 
си установен в трансцендентност? Както сме говорили много пъти, има два аспекта на 
духовната ситуация – транс и танц. Така че това е нашата йога – да бъдем свързани с 
Бога, който танцува и свири на флейта.  

 
 

 
 

 



45. Да гледаш по еднакъв начин 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2011, вечер, София) 

 
 

“За онзи, който е установен в себереализацята, всичко е еднакво – било то камък 
или злато.”72 Вие имате ли такава сила? Има два начина да постигнете това. Единият е 
да гледате на златото като на камък. Другият е да виждате камъка като злато. Първият е 
за йогите, те трябва да се много отречени и да гледат на златото като на камък - толкова 
незначително. А вторият, когато виждате дори камъка като злато, е за тези, които 
обичат. Любовта ще изкриви виждането ви. За щастие. Какво означава това? Че ако 
имате тази божествена визия, това божествено вдъхновение, дори най-обикновеното, 
незначително нещо ще стане безценно, защото ще ви напомня за оригинала. Ако имате 
късче злато, то е много ценно за вас. Но ако всичко наоколо ви е от злато, то губи 
стойността си. Тогава, като се натъкнете на нещо дървено или каменно, то става ценно, 
понеже е уникално.  

Обаче трябва да сме много внимателни. Знаете, да се правят мурти, форми на Бог, 
от скъпоценни метали е напълно подобаващо. Когато поставиха божествата Панча 
Таттва в Маяпур, събраха тонове скъпоценни метали. А обичайно кранчетата на 
чешмите, които имаме, са или от пластмаса, или от обикновени метали. Това е 
нормално. Но когато започнете да си правите кранчетата от злато, а муртите от 
пластмаса, това е грешка. Виждам, че не ми вярвате, но това наистина се е случвало. 
По-добре златото да не е в банята, а на олтара. Защото най-вероятно не сте на нивото да 
гледате на златото и камъка по еднакъв начин.  

Имате ли някакви въпроси? Да, моля? 
Въпрос на Сарвабхаума: Ако не греша, в следващия текст се казва, че ако можеш 

да гледаш на приятели и врагове с еднакъв ум, си дори още по-напреднал. Въпросът е 
защо взаимоотношенията с другите хора са толкова трудни, та човек се счита за по-
напреднал ако е способен да общува подобаващо? 

Тиртха Махарадж: О, много е просто – камъните не отговарят. Затова е много 
лесно да си добър приятел с камъните. Обаче със съпругата…? Тя говори! Понякога е 
доволна, друг път… още по-доволна. Така че човешките същества отвръщат, затова е 
по-трудно да се хармонизира ситуацията. Ако направиш грешка спрямо някой камък, 
ответ няма. Най-много да си удариш главата, нали? Но ако допуснеш грешка спрямо 
човек или каквото и да било друго живо същество, ответ ще има. Не само те ще 
възроптаят, но и самият ти ще чувстваш някакво емоционално напрежение. Най-
голямото щастие извличаме в общуването с хората, но и най-големите проблеми 
възникват в общуването с хората.  

Ала както за предишния стих говорихме, че има решение как по два начина да 
съзерцаващ еднаквостта между камъка и златото – единият е да виждат всичко като 
каменно, а другият да виждаш всичко като златно – по същия начин и в човешките 
взаимоотношения има два начина да съзираш еднаквостта между приятели и врагове. 
Единият е да гледаш на всеки като на враг. Това би бил много тъжен свят! Другият е да 
виждаш всекиго като приятел. И по моето скромно разбиране, този вторият е духовният 
начин.  

Така че това е единият начин да се елиминира двойствеността – да виждате само 
доброто, да приемате само доброто. Защото светът, обкръжаващото, зависи от вашата 
способност да подбирате. Ако Кришна речеше да обърне внимание на всички грешки 
на човешките същества, мисля, че би имал всички права и всички причини да счита 
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всекиго за враг или за пропаднал грешник. Но какво било виждането на Чайтаня 
Махапрабху? Малко по-различно. Той не проверявал списъка с предимствата и 
недостатъците ви; Той казал: “Нека всеки дойде под знамената на святото име!” Така че 
един йоги, един истински мистик, има тази сила – да гледа по еднакъв начин. И ние не 
бива да сме такива скъперници да виждаме само лошото у другите, дори и да го има. 
Това не е наша работа. Нашата работа е да виждаме доброто, перспективата, бъдещето. 
Такива позитивни очаквания могат да помогнат на другия да се развива. Затова не 
бъдете толкова свидливи да имате това еднакво виждане според по-ниската преценка. 
Имайте великодушието да гледате по еднакъв начин според по-високата преценка. 
Тогава сте истински йоги, тогава сте истински мистици.  

На друго място Кришна казва, че „постигналият съвършенство вижда всекиго като 
приятел; той обича всички и всички го обичат”73. Което, казвам ви, е много трудно 
постижимо. Дори някой да обича всички – едната страна да е налице – не винаги от 
другата страна ще срещне същото отношение.  

Както и да е, да обобщим: нашето отношение и нашите връзки с хората зависят от 
духовната ни извисеност. Колкото по-високо ниво сте постигнали, толкова по-добри 
взаимоотношения ще имате. Така че това е един признак, едно мерило. Познавам 
такива хора, които всички харесват.  

 
(следва продължение) 

 
 
 
 

46. Най-висшите цветове 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2011, вечер, София) 

 
 (продължава от предишния понеделник) 
 “Казва се, че човек е установен в себереализацията и се нарича йоги (или мистик) 

когато е напълно удовлетворен по силата на придобитото познание и реализация. 
Такъв човек се намира в трансцендентността и е себеовладян. Той гледа на всичко – 
на чакъл, камъни или злато – по еднакъв начин.”74 

Въпрос на Камен: Когато говорехте за двата вида виждане да гледаме на камъка 
като на злато и на златото като на камък – си мислех, че нашата визия е такава, понеже 
понастоящем се намираме в мая. Ако човек мине отвъд мая, има ли друга визия и каква 
би била тя?  

Тиртха Махарадж: Да, златно и златно. Понякога виждаме Черно и Бяло. Друг 
път виждаме само Златно. А най-голямата мистерия е когато и трите са смесени.  

Но философски погледнато, съществуват пет нива на реалност според ваишнавския 
начин на мислене. Едното е онова, което долавяте посредством сетивата си – това е 
пратякша, каквото виждате с очите. Второто е колективното съзнание на всички 
останали, придобито чрез същите инструменти, сетивата, но по събирателен начин. 
Третото е някакъв мъгляв образ – впечатления, интуиция, чувства – нещо идващо отвъд 
материята. Четвъртото е трансценденталната реализация или визия – това е 
адхокшаджа, отвъд способностите на сетивата. Там не виждате никаква разлика – няма 
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златно, няма черно, няма бяло, няма нищо; само този уеднаквен пласт на битието. На 
практика това е нивото сат, съществуване, брахман. А отвъд него, казват, има и пето 
ниво, което много наподобява обстановката тук, на планетата Земя, обаче е напълно 
трансцендентално, и там отново има пъстрота, многообразие.  

Може би това не говори нищо на някои от вас днес. Но ако видите нещо 
необичайно и ако познавате тази градация, ще знаете къде да съвместите тези 
впечатления.  

Така че черно, бяло, златно… Това са в крайна сметка цветовете.  
 

 
 
 

47. Свещено и безопасно място за медитация (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 06.01.2011 вечерта, София) 
 
 
“За да практикува йога, човек трябва да иде на уединено място, да постели на 

земята трева куша, а след това да я покрие с еленова кожа и мек плат. Седалката не 
трябва да е нито твърде висока, нито твърде ниска и трябва да се намира на свято 
място. Сетне йоги трябва много стабилно да седне на нея и да практикува йога, за да 
пречисти сърцето си, овладявайки ума, сетивата и дейностите си и 
съсредоточавайки ума в една точка.”75 

Тази глава от „Гита” се нарича Дхяна Йога, или йога на медитацията. И така, тук 
откриваме някои напътствия, касаещи класическата йога. Чухме каква е една от целите 
на йога – да се овладеят ума и сетивата. И също от предишния стих разбрахме, че трите 
способности, които притежаваме – тялото, ума и самите себе си включително –  трябва 
да свържем с Всевишния. Но как да направим това? Това е следващият въпрос. 
Призивът е хубав, но дайте ми и метода.  

Затова тези два стиха дават някаква идея за тази класическа йога на медитацията 
и отречението от света. “За да практикува йога, човек трябва да отиде на уединено 
място.” Покажете ми уединено място тук, в София? Дори ашрамът е пълен сега. Така 
че да се намери истински уединено място е трудно. След това, “човек трябва да 
постели на земята трева куша.” Много хубаво, но откъде мога да си намеря трева 
куша? А дори и да си намеря трева куша, следващата стъпка е “да я покрие с еленова 
кожа” и после “с мек плат”. Добре, дори да имате трева куша, и еленова кожа, и 
уединено място, ако излезете вън на Витоша през декември или януари, ще замръзнете! 
А ако тялото ви замръзва, как ще тече медитацията ви?  

Би трябвало да има и някакъв общ йога метод, не само този специфичен. Разбира 
се, каква е целта разбираме по-късно: „Йоги трябва да седне много стабилно и да 
практикува йога, за да пречисти сърцето си, като овладее ума, сетивата и 
дейностите си, и да съсредоточи ума в една точка.” Значи това е целта! Именно с 
тази цел трябва да излезем вън и да намерим уединено място; именно с тази цел се 
нуждаем от трева куша, която е свещено растение, защото тя ще ни изолира от всички 
негативни влияния. Това се нарича асан. Каква е дефиницията за асан? Вясасан?  

Отговор: Мястото на Вяса. Тронът на Вяса. Това е мястото, където сяда 
духовният учител, за да проповядва. 

Тиртха Махарадж: Правилно, издигнатото място на учителя, който е 
представител на Вяса. А кой е Вяса? Вяса е архетипът на гуру. Това е асан. Такова 
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място трябва да намерим някъде в обкръжението си. Не е много лесно, не е и много 
трудно – трябва да го открием. Но защо трябва да седим на асан? За да си подсигурим 
свещено и безопасно място за медитация.  

Опитвали ли сте някога да седнете на вясасан? Това е много отговорна задача. 
Как можете да седнете на асана на Вяса? Единствено ако сте много смирени. Иначе 
няма да сте способни да изпълните това служене. Тъй като това е много отговорна 
задача, трябва да се отдадем на това задължение. Само си представете – ако имате три 
минути да кондензирате същината на своите учения и имате шанса да седнете на 
издигнато място и да учите другите – какво ще бъде вашето послание? За три минути 
да спасите човечеството… Един от нашите приятели има много кондензирано послание 
– не в три минути, а в три думи: да живееш, да обичаш и да си тръгнеш. Ако изречете 
това послание с нужната сила, всички ще бъдат облагодетелствани.  

Но защо е тази трева куша, защо е тази еленова кожа – каква е ползата? В някои 
писания се споменават резултатите от седенето върху различни асани. И така, седейки 
върху еленова кожа, ще добиете универсално познание. Ако седите върху памук, ще се 
пречистите. Ако седите върху камък, ще се разболеете. Ако седите върху земята, ще сте 
нещастни. Ако сетите върху дърво, няма да има никакъв резултат. Ако седите върху 
кожа от черен елен, ще постигнете индиректно познание. Ако седите върху кожа от 
тигър – както понякога правят смирените йоги – тогава ще постигнете освобождение. 
Ако седите върху трева куша, ще имате преки реализации. А ако седите върху вълна, 
всички благословии ще се спуснат над вас. Това е казано в шастрите. Така че изберете 
си каквото ви харесва. Ако искате освобождение, най-напред трябва да намерите кожа 
от тигър. Ако искате индиректно познание, тогава просто седнете на кожа от черен 
елен. Но внимавайте, ако седите на дърво, като маймуна, няма да има никакви 
резултати. И разбира се, тук не е споменато, ако седите на ламиниран паркет и 
изкуствен килим, какъв ще бъде резултатът – навярно ще се прояви някакъв Кали Юга 
ефект.  

Така че всичко си има значение, нищо не е случайно. Защо в „Гита” най-напред 
се препоръчва трева куша? Това беше прякото познание, пряката реализация. След това 
да се покрие с еленова кожа – универсалното познание. После да се застеле с мек 
памучен плат – за да се пречистите. Така че нищо не е случайно, това е инструкция. По 
този начин целта от седенето върху такъв асан ще бъде осъществена много бързо. А 
каква е тя? Пречистване на сърцето. Тази чистота се осигурява от мекия плат. След това 
овладяване на ума, сетивата и дейностите – което осигуряват останалите два пласта. 
Ако контролирате сетивата и дейностите си, това е индиректното познание. А 
директното познание, което можете да добиете, е посредством контролирането на ума; 
директно познание означава мистично откровение.  

И така, това е целта, заради която трябва да седим в медитация – да пречистим 
съществуването си, да добием универсално познание и божествена визия. И това си 
остава целта дори да нямате еленова кожа, дори да нямате трева куша, дори да нямате 
нищо! Това е целта, заради която трябва да се трудим усилено. Така че няма значение 
дали разполагате или не разполагате с тези неща – целта трябва да се следва.  

 
(следва продължение) 

 
 
 
 



48. Естествено възклицание (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 06.01.2011 вечер, София) 
 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
“За да практикува йога, човек трябва да иде на уединено място, да постели на 

земята трева куша, а след това да я покрие с еленова кожа и мек плат. Седалката не 
трябва да е нито твърде висока, нито твърде ниска и трябва да се намира на свято 
място. Сетне йоги трябва много стабилно да седне на нея и да практикува йога, за да 
пречисти сърцето си, овладявайки ума, сетивата и дейностите си и 
съсредоточавайки ума в една точка.”76 

Тъй като тези класически изисквания са доста трудни за изпълнение и постигане 
в един голям град, затова има някои други методи за овладяване на сетивата, на ума и 
мислите. Именно по тази причина в „Брихан Нарадия Пурана” се казва, че в Кали Юга, 
настоящата епоха, когато хората като цяло са с кратък живот, тромави са в духовното 
осъзнаване и винаги са притеснявани от разни тревоги, най-добрият метод за духовна 
реализация е възпяването на святото име на Бога. Харер нама харер нама харер 
намаива кевалам калау настй ева настй ева хастй ева гатир анятха - “В тази епоха 
на кавги и лицемерие единственото средство за избавление е възпяването на святото 
име на Бога. Няма друг начин. Няма друг начин. Няма друг начин.” Защо е повторено 
три пъти? Защото е важно. Ако чуете само веднъж, забравяте. Ако чуете два пъти, 
забравяте. Ако чуете три пъти, ще забравите посланието, но ще помните: “Ох! Имаше 
нещо, но какво беше …?” Не е ли така? Такива сме, толкова сме глупави. Затова се 
казва, че в Кали Юга хората са малко тъповати в разбирането, бавни в реализацията. 
Само си представете колко търпелив е нашият Бог! Изтърпява всичките ни глупости. 
Поне мъничко търпение, мъничко толерантност трябва и ние да отразим. Понякога 
спрямо себе си, по-често към другите. Това е много важно. 

Затова този начин да се доближим до Бога като извикваме имената му е толкова 
директен. И Махапрабху казва: няма строги и задължителни правила по отношение на 
мантруването. Ако си паднал, знаеш кой е пътят нагоре. Ако наистина си в беда, знаеш 
как да се молиш. Докато животът ни върви добре, ние лесно забравяме. Ала когато сме 
в неволя, знаем: “О, мой Господи, моля те, помогни ми!” – това е естествено 
възклицание.  

Веднъж група младежи разговаряли. Някои от тях обсъждали някакви 
божествени теми – за Бог, вяра, религия – а един друг приятел, слушайки разговора им, 
възкликнал: “Боже мой, вие вярвате в Господ?!” Така че каква била естествената 
реакция - “О, Боже мой!” А какъв бил интелектуалният въпрос - “Нима вярвате в 
Господ?!” От това можем да разберем, че в сърцето си дори атеистът е предан 
поклонник. Защото какъв е основният лозунг на атеиста? “Бог не съществува.” Първо 
те казват: „Бог…”, и чак след това „…не съществува”. Значи, за да се изразят им се 
налага да провъзгласят онова, което искат да изобличат.  

В сърцето си всяко човешко същество – и всяко живо същество – принадлежи на 
Бог. Това означава, че потенциално всеки е ваишнава, принадлежащ на Вишну, който е 
Богът на живота, на поддържането, на закрилата. Затова ние трябва да имаме такова 
виждане: “О, ето един потенциален ваишнава!”  

Въпрос: Веднъж чухме, че чрез медитация можем да придобием повече 
интелектуални способности или сили. Бихте ли коментирали това?  
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Тиртха Махарадж: Какво означава медитация? Да се въздържаме от негативни 
дейности и да сме свързани с Върховния. Затова трябва да седим на асан – за да 
контролираме ума, сетивата и дейностите и да пречистим сърцето. Ако сърцето е чисто, 
ако дейностите са чисти, тогава мозъкът и интелектът също ще бъдат чисти, съзнанието 
ще бъде чисто.  

Кришна казва: Тези, които не са съсредоточени, чието внимание е разпиляно, не 
могат да постигнат целта. Ако премахнете пречките, изкривяванията и заблудите от 
своето съзнание, то ще функционира по-добре. Просто като елиминирате негативното, 
по автоматичен начин позитивното ще набере повече мощ.  

Така че не че добиваме повече интелект, а намаляваме пропорцията, посветена 
на погрешното и по такъв начин увеличаваме положителното. Е, не казвам, че няма да 
станете по-умни. Това е възможно.  
 
 
 
 

49. Просто част от играта (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 06.01.2011 вечер, София) 
 
 

Въпрос на Нели: Имам един въпрос, който дъвча от дълго време и се колебая да 
задам, защото се чудя дали не е провокиращ и трябва ли да питам…?  

Тиртха Махарадж: Нека го чуем, пък ще преценим. 
Нели: В християнството има такава личност, която е носител на всички лоши 

характеристики. Сатаната. От ваишнавската литература знаем, че Кришна носи всички 
добри качества. Има ли личност във ваишнавската философия, носител на лошите 
качества, в паралел с християнството?  

Тиртха Махарадж: Не виждам нищо провокиращо тук. И така, откъде 
произлиза концепцията за Сатаната? От зороастризма. Идва от някаква персийска, 
близкоизточна концепция, от дуалистичния светоглед, че съществува светлина и 
тъмнина, че има добър Бог, както и, така да се каже, лош Бог – единият е представител 
на добрите сили, а другият на злите сили. Това разбиране е било привнесено в Стария 
Завет, а след това оттам чрез християнството се е разпространило из целия свят. Но ако 
отидете още по на изток, ще откриете различни обяснения на същото нещо. Например, 
Махапрабху казва, че няма зло и няма добро. В един смисъл това означава, че няма 
светлина и тъмнина. Защо? Защото единствено духовната истина съществува. 
Относителните концепции за добро и лошо важат само на материално ниво, на нивото 
на двойственостите. Ала отвъд това ниво не съществува противопоставяне. Например 
сферата на брахман е унифицирана сфера на битието, отвъд двойственостите на 
материалната природа, и е сияйна, там няма мрак. Ала оттатък тази божествена 
светлина, знаем, че съществува и нейният източник и това са забавленията на Кришна, 
самият Той.  

При все това трябва да зададем въпроса: тогава откъде започва илюзията? Ако 
съществува само Бог и светлината на Бога, как така има илюзия? Но илюзията, както 
знаем, действа по два начина – едната е божествената илюзия, а другата е материалната 
илюзия. В един смисъл можем да кажем, че най-грубото разширение на Божията 
енергия е маха-мая, или светската илюзия, която изкривява виждането. Благодарение 
на тази илюзия идва невежеството, от невежеството следват погрешните действия, а 
погрешните действия водят и своите последствия. Обаче трябва да знаем, че според 
нашето разбиране дори представителката на мая не е зла. Това е Дурга, Дурга Деви, тя 



е полубогиня, има си задължения, които изпълнява, и тя е бхакта. И дори богът на 
смъртта, Ямараджа, е слуга на Върховния, макар задължението му да е да наказва 
онези, които заслужават това.  

Нели: И така, има или няма такава личност – най-жестокият, най-
завистливият… 

Тиртха Махарадж: Много добър въпрос. Ами, виж ме мене…   
Можем да кажем, че няма. Но понякога в божествената лила, в ролите в 

историите откриваме и негативни герои. И знаем, че съществуват девите, съществуват 
и асурите. Обаче всъщност те са братя и сестри, произхождащи от един баща. Е, 
майките им може да са различни, но бащата е същият, така че те са братя, полу-братя. И 
някой трябва да играе негативната роля, за да могат тези, които играят позитивната 
роля да изпълнят мисията си. А какво е името на главния Сатана? Луцифер, правилно. 
Какво означава името му? “Който донася светлината”. О-хо! Нима това е сатанинско 
действие – да донасяш светлина? И каква била неговата позиция преди?  

Нели: Той е паднал ангел. 
Тиртха Махарадж: Преди не е бил паднал, бил е само главен ангел. Това 

отново означава, че произходът е божествен, не съществува негативното. Ала 
злоупотребявайки с тъй наречената свобода, той е трябвало да служи на негативните 
сили. Обаче онтологически погледнато можем да видим, че оригинално дори 
представителят на негативната страна идва откъм позитивната. И когато някой герой в 
нашата традиция е описан като много жесток или много негативен, това е просто част 
от играта.  

 
(следва продължение) 

 
 
 
 

50. Добрата история има много различни прочита (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 06.01.2011 вечер, София) 
 
 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Веднъж Шрила Шридхара Махарадж давал лекция. Било сесия с въпроси и 

отговори, и един предан попитал: “Махарадж, имам въпрос.” Казал: „Колкото повече 
упражнявам духовната си практика, толкова по-отворен ставам за страданията. Бихте 
ли коментирали това?” На това му се казва провокиращ въпрос. Въпреки това Шрила 
Шридхара Махарадж започнал да дава много умиротворителен отговор, така както той 
умее. Всички заплавали в божествените вълни на екстаза. И изведнъж той посочил с 
пръст същия този човек и попитал: “Знаеш ли го Юда?” Младежът бил леко объркан и 
казал: “От историята  на Исус? Да, да, чувал съм за него. Онзи лошият, който извършил 
толкова много глупости и накрая се самоубил – да, знам го.” Ала тогава Шридхара 
Махарадж започнал да тълкува историята по различен начин. Той казал, че за да 
можело Бог Исус да изпълни мисията си, някой е трябвало да го предаде, някой е 
трябвало да играе ролята на лошия. А кой би могъл да изиграе такава тежка роля? 
Единствено най-близкият, от отряда на самоубийците, който е готов като камикадзе да 
тръгне с еднопосочен билет.  

Ядунатх: Отряд камикадзе. 



Тиртха Махарадж: И един е достатъчен. Представете си да сте на негово място 
– след като изпълните служенето си, в продължение на две хиляди години ще 
продължавате да бъдете най-лошият човек, който някога е съществувал, предал 
учителя си за тридесет монети, изпращайки го на кръста. Всички ще ви заклеймяват с 
какви ли не имена в продължение на хиляди години, и въпреки това вие сте готови да 
извършите това служене. Защото без този принос, славата на учителя не би се разкрила 
в пълнота.  

Така че не забравяйте, една добра история има много различни прочита. Единият 
прочит е, че Юда е бил предател. Другият прочит е, че е бил толкова безкористен, че не 
е мислел за собственото си име, слава и репутация, а е бил готов да се пожертва за 
славата на учителя и на мисията.  

При все това, не ви препоръчвам от голяма преданост да станете като Юда. 
„Чухме на лекция, че трябва да пожертваме себе си, затова хайде да предадем мисията. 
Това наистина ще е славно дело!” Не! Както Шрила Прабхупад е казал, че провалът е 
колоната на успеха; но недейте да си строите храм в южно-индийски стил, със зала с 
хиляди колони.  

Така че негативните герои имат своята роля. Те помагат да се разкрие красотата 
на позитивната страна, на относителното ниво. Но в крайна сметка те са братя и в 
определени случаи приносът им е също нужен.  
 
 
 
 

51. Границата на апарадх (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 06.01.2011 вечер, София) 
 

 
Въпрос: Ако човек чуе открити обиди срещу ваишнавите, как трябва да реагира 

и къде е пределът, къде е границата на апарадх, оскърблението? Защото тъй или инак 
трябва да се реагира по някакъв начин...  

Тиртха Махарадж: Не мога да дам общ съвет, понеже зависи от ситуацията. Но 
като цяло нашите реакции зависят от виждането и от убежденията ни. И да наречеш 
крадеца „крадец” не е апарадх. Ако някой допуска грешка, ако върши някаква глупост 
и ти кажеш: „Ей, чакай малко, това е глупост!” – това не е апарадх. Винаги трябва да 
взимаме предвид мотивацията защо някой критикува друг човек? Ако е за да изтъкне 
себе си, това, разбира се, е тъпо; ако е за да поправи грешката на другия, тогава е 
служене.  

И така, къде е границата на апарадх? Мога да ви кажа, времената се променят. 
Така че тези граници са подвижни. Веднъж Гурудев се завръщаше от пътуване и някои 
предани го откарваха към Нандафалва, мястото, където живееше. А междувременно 
той реши да посети някои други места и ашрами. Обаче преданите му съобщиха, че 
този бхакта, който се грижи за онзи ашрам, вече не е там, а е отишъл за предстоящото 
празненство в Нандафалва. Гурудев остана леко изненадан. Той каза: “По наше време 
подобно поведение просто би било невероятно. Прабхупад да ми каже да стоя там, а аз 
да напусна това място – това беше просто невъзможно!”  

Това дава ли ти някаква идея за границите на апарадх?  
Въпрос: Да. В това отношение да, но аз питам за ситуация когато не говориш 

открито с човека, а някой говори за трети човек, и не само коментира грешките му, но 
го и нарича с обидни имена?  

Тиртха Махарадж: Глупец е онзи, който слуша.  



Въпрос: Значи веднага трябва да се прекрати такова общуване? 
Тиртха Махарадж: Дали веднага или по-късно, няма значение, но един 

безкраен разговор, изпълнен с хули, не води до никъде. Ако някой иска да се занимава с 
това, няма проблем, негова си работа, но защо ти трябва да участваш? Защо трябва да 
надаваш ухо за подобно послание? Предпази се! Кажи: “О, много хубаво, но извинявай, 
имам още няколко кръга да мантрувам,” и това е! Защо трябва да стоиш там? 
Проблемът не е в другия, а в теб, ако слушаш.  

Но тези дребнави глупави подробности край нямат. Историята е дълга и ако 
трябва да ѝ отделяме прекалено много внимание... аз лично не бих изтърпял това дълго 
време. Кучетата си лаят, керванът си върви.  

Други въпроси? Нещо истинско? 
Въпрос на Манджари: Аз се извинявам, че отново задавам въпрос, който вече 

съм поставяла. Много е лесно да съдим другите и да виждаме лошите им качества, но 
какъв е начинът да виждаме собствените си грешки и да поправяме себе си? Нуждая се 
от практичен съвет.  

Тиртха Махарадж: Понякога искрено питай другите. Обаче искрено. Веднъж 
някой ме запита много спокойно и интелектуално: “Кажи ми, какви са грешките и 
недостатъците ми?” И, разбирате, когато чуеш спокоен, интелектуален въпрос, 
започваш спокойно и интелектуално да обясняваш какви са грешките. След което 
получих много тежка емоционална реакция: “О, отново ме изтезаваш!” или нещо от 
сорта. Но ти попита, аз само отвърнах! Въпросът дойде от теб. Аз не съм искал да ти го 
казвам, знам докъде си, имам си мнение и съм готов да го пазя за себе си. Но ти попита! 
И когато ти казвам, ти си разстроен – хайде стига!  

Затова е казано: “Питай садху само ако си готов да приемеш отговора му.” 
Параграф номер едно. Параграф номер две: “Не е задължително да питаш.” Ако не си 
на това ниво, не бива да питаш, защото ще получиш отговор.  

Но тъй като винаги сме свързани с другите хора, да имаме обратна връзка, да 
питаме: “Какво е твоето мнение? Как виждаш нещата? Моля те, помогни ми да разбера 
своята позиция!” – това е благотворно.  

Обаче основното ни задължение не е да се фокусираме върху собствените си 
грешки. Основното ни задължение е да се фокусираме върху лотосовите нозе на 
Кришна. Защото свързвайки се с Онзи, който пречиства всичко, цялото ни 
съществуване ще бъде пречистено. Ако се съсредоточаваме върху грешките си, върху 
своята мая, ще имаме мая съзнание. Точно както много християни имат дяволско 
съзнание. Те винаги говорят за дявола, за това как дяволът се усмихва в определени 
случаи – обсебени са от тази идея. Не е ли така? Преданите също може да имат апарадх 
съзнание или мая съзнание. Но не бива да се фокусираме върху мая или върху 
грешките; нека се фокусираме върху Всевишния. Затова практичният отговор на твоя 
въпрос е: мантрувай повече. Защото това ни помага да пречистим сърцата си и да 
виждаме всичко по верния начин.  
 
 
 



52.Камера за посвещение (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 07.01.2011, вечер, София) 
 

“Човек трябва да държи тялото, шията и главата си вертикално в права линия и 
неотклонно да гледа във върха на носа. Така, с необезпокояван, овладян ум, избавен от страх, 
напълно свободен от сексуален живот, нека той медитира върху Мен вътре в сърцето си, 
превръщайки Ме в най-висшата цел на живота си.”77 

Говорихме защо да седим в медитация – за да бъдем свързани с Върховния. А методът 
беше да се контролират умът и сетивата, и да се пречисти сърцето. Как да се осъществи това 
пречистване е описано тук, в този стих.  

И така, човек най-напред трябва да се научи как да седи. Тялото трябва да оформя права 
линия. Йогите в древни времена не са имали ни мебели, ни удобства, ползвали са минимални 
улеснения в живота. Така че те са седели на земята. И как да си осигурят една стабилна поза? 
Именно затова е бил, така да се каже, измислен йогийският седеж. Разбира се, Шива го е описал 
и предал на хората, но нека пропуснем тази част. Защо? Защото ако седите по обичайния начин 
няма да можете да издържите много дълго – ще започнете да мърдате, да ви убива, понеже 
коленете ви не докосват земята. Онзи, на когото коленете стърчат във въздуха, не може да седи 
стабилно дълго време на едно място. Ето, сега всеки се опитва да си нагласи краката…  

Какво се случва ако седите с кръстосани крака в полу-лотос или лотос? Каква е 
формата, която заема тогава тялото ви? Правилно, пирамида. А знаем, че пирамидите са доста 
стабилни, стоят си там през последните няколко хилядолетия. Така че ако умеете да седите с 
кръстосани крака правилно, и вашата система също ще бъде много стабилна. И коя е най-
важната част от пирамидата? Там в златното сечение е скрита една мъничка стая. Някои казват, 
че това е място на смъртта, а други знаят, че то е място на живота, камера за посвещение. Но 
ако си представите тялото в триъгълна форма и потърсите златната стая – къде ще е тя? Тя е 
сърдечната чакра. Така че ако разгледате тялото си като пирамида, именно там се намира 
животът. Затова ако медитирате в много непоклатима поза, ще можете да насочите цялата си 
енергия там. Знаем, че тази сърдечна чакра свързва телесните и интелектуалните нива на 
системата от чакри, свързва дивото животно с хомо сапиенс. Така че центърът са нашите 
чувства, или емоционалното ни его. Затова един йоги трябва да седи в много стабилна поза – за 
да може да се концентрира в най-важния си център, а именно сърдечния център.  

Защо нашето сърце е толкова важно? Там живеят не само нежните чувства, но има и 
една загадъчна кухина. Тази пещерка, това мъничко вътрешно пространство се сравнява с 
обширния, безграничен всемир там навън. И ако медитацията ви е каквато трябва, ще можете 
да свържете своя вътрешен свят с външния свят. Това означава, че каквото съществува отвън 
можете да го поканите в своята вътрешна структура. Разбира се трябва да използваме 
способността си да избираме. Инак всички глупости също ще навлязат в сърдечната ви система. 
И така, чрез правилен подбор можем да поканим същината на вселената в сърцата си. А коя е 
същината на вселената? Това е източникът. Затова се казва, че тази скрита пещера в сърцето е 
толкова просторна, колкото целия свят. По този начин можем да свържем своя микрокосмос с 
макрокосмоса.  

И ако сте йоги, какво ще откриете в пещерата на сърцето си? Ще откриете там 
присъствието на Върховния. Защото точно както цялата тази вселена е оживотворена от 
присъствието на Върховния, който прониква цялата система, по същия начин и структурата, 
вселената на сърцето ви е проникната от Него, и този Негов аспект се нарича Параматма. Той 
живее във всички сърца – във вашето сърце и в сърцата на всички останали създания, не само 
на хората, но и на всички.  

Така че един йоги може да получи даршан, визия за Върховния, обитаващ сърцето му. А 
каква е разликата между един йоги и един бхакта? И бхактата иска да види, да се срещне с 
Бога, и йоги среща Бога в сърцето си. Каква е разликата? Има ли някаква разлика? Нашите 
учители казват, че разлика има. Защото на йоги му стига да види. Да видиш нещо се нарича 
даршан; затова виждането ви за света, вашата парадигма, вашата философия в Индия също се 
                                                
77 Бхагавад Гита 6.13-14 



наричат даршан. Окончателният даршан е даршанът на Бога – да Го срещнем, да Го съзрем. Та 
каква е разликата между йоги и бхактата? Йоги е удовлетворен с виждането; а един бхакта е 
готов да последва и съвета. Това е разликата; бхактата отчаяно очаква напътствията на 
божествения принцип, обитаващ сърцето.  

А какво напътствие ще ни нашепне Върховният Бог, живеещ в сърцето ни? Това се 
нарича вътрешно водачество. Всички ние го имаме. Дочували ли сте го? Можете ли да му 
обърнете внимание? Търсим, понякога долавяме нещичко, ала много пъти не можем да го 
идентифицираме. Но духовният процес означава да се научим как правилно да чуваме това 
вътрешно напътствие. Именно затова трябва да умиротворим останалите функции на тялото. 
Защото в „Гхеранда Самхита” е споменато как ще дочуете този съкровен глас. Най-напред ще 
го доловите като шумоленето на листа – много тихо, много меко. Но по-късно ще го чувате 
като биещи камбани. А след това като буря. Когато най-накрая го почувствате и чуете, цялата 
ви структура просто резонира. Ала понеже започва с много нежен звук, за да сте способни да го 
доловите трябва да успокоите другите си функции. Както е споменато тук: “С необезпокояван, 
овладян ум.” Да се овладее умът не е лесна задача. Но Богът е много очарователен, много 
привлекателен, затова ако мислим за Него, Той ще увлече умовете ни по различен начин.  

 
(следва продължение)  

 
 
 

53.Издигане на енергията (из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 07.01.2011, вечер, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 “Човек трябва да държи тялото, шията и главата си вертикално в права линия и 

неотклонно да гледа във върха на носа. Така, с необезпокояван, овладян ум, избавен от страх, 
напълно свободен от сексуален живот, нека той медитира върху Мен вътре в сърцето си, 
превръщайки Ме в най-висшата цел на живота си.”78 

“Избавен от страх.” Страхът е много стар приятел на човешките същества. Много 
пъти виждаме, че силата, която тласка хората, е страхът. Ако се вгледате в себе си, вие също ще 
откриете своите лични страхове. Те са много. Но като цяло всички тези страхове могат да бъдат 
проследени в крайна сметка до един – страхът от смъртта. Защо го има? Има го защото ние 
живеем, ние съществуваме – затова и несъществуването е нещо много плашещо, много странно 
за нас. То е толкова особено чувство, че ни кара да се боим. Но ако разберем, че сме вечни 
души, тогава този страх изчезва. Така че животът ни принадлежи. Ние живеем вечно. Няма 
причина за страх. Помнете това.  

И “напълно свободен от сексуален живот”. Докачлива тема. „Та сексът е целта на 
живота ми!” Не на моя живот, но това е целта на живота. „Толкова е интересно!” Въпреки че 
все същата стара история се повтаря стотици пъти, все пак е интересно. „Е добре, това може и 
да не е функция на сърдечната ми чакра, а на друга по-ниска, но все пак е чакра. Това си е 
моята система, Бог ми я е дал по някаква причина – или да я използвам, или да злоупотребявам 
с нея. Може би именно това е причината.” Или може би да я подчиним?  

Сексуалността е естествена функция, но тя на практика спада към придобитата ни, 
вторична, материална природа. Това е много мощен природен импулс за размножаване. И това 
размножаване произтича от божествената функция да се твори. Божествената творческа сила е 
изразена чрез човешкото желание за размножаване. Но защо тогава се казва, че трябва да бъдем 
свободни от нея? Защото ако се вгледаме в живота си, толкова много време и енергия се пилеят 
по тази биологична функция – която извършват дори гълъбите и цветята. Тя не е кой знае 
какво. Трябва да открием някаква по-висша цел на своя живот от тази чисто биологическа 
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функция на размножаването. Защото като бащи и майки вие знаете колко много ви ангажира 
това – имам предвид последиците, отглеждането на едно дете – това е много хубаво, ала и 
много изискващо задължение.  

Точният израз в стиха беше: брахмачари-врате стхитах; стхита означава 
„непоколебим” в брахмачари-врата, врата означава “обет” а брахмачари значи “да живееш 
според Брахман”. Брахма означава “божествен, набожен” а чари значи “действие”. Така че то 
не се ограничава до въздържане от сексуалност, но означава, че живееш като ученик, 
практикуващ божествената наука. А такъв един период на ученичество е много, много полезен. 
То не значи, че никога не можеш да имаш семейство или деца. Но подобен обучителен период, 
когато издигаш и прилагаш енергията си в най-висшия възможен смисъл, е много благотворен. 
И брахмачария, като целомъдрен ученически живот, се възвеличава навсякъде във Ведите. Там 
се казва, че брахмачарите са славата на света. Всички ангели и полубогове възхваляват 
брахмачарите, понеже те напълно са посветили живота си на Върховния Бог. Действията им са 
за Всевишния, в хармония с върховната, божествена воля.  

Така че е много славно да се научим как да контролираме тази естествена функция. А 
ако сме способи да овладеем всички тези функции – да покорим ума, да се отървем от страха и 
да възпрем мъничко сексуалния инстинкт - тогава “човек трябва да медитира върху Мен вътре 
в сърцето си”. Тогава вашата медитация ще бъде много плодотворна, тъй като вниманието ви 
няма да се отклонява от други фактори.  

И така, това е начинът да се практикува истински медитация. Вашата санкалпа, вашата 
решителност трябва да бъде насочена към пречистване на съществуването, а този е методът как 
това е да направи подобаващо. И дори знаещите класически йоги признават, че чистотата на 
сърцето е изключително важна в системата на чакрите. Защото когато енергията ви започне да 
се пробужда, когато кундалини-шакти надига качулките си, това означава, че системата ви е 
активирана. Мощта, обитаваща основните ви чакри, започва да се вдига нагоре. Тъй като 
основните чакри са долните три, а интелектуалните чакри са горните три, междинният 
предавател е сърдечната чакра. И дори тези йоги признават, че след като издигнете енергията 
си до коронната чакра, тя отново ще се спусне обратно до сърцето. Това означава, че ще бъдете 
много меко, нежно, добро човешко същество, с много топло сърце. Но ако сърцето не е чисто, 
тогава този трансфер на енергии нагоре и надолу се нарушава и може да си навлечете големи 
проблеми.  

А каква е практиката на бхактите? Те седят ли в медитация, за да пробудят своята 
кундалини? Медитират ли, та да се пречисти сърдечната им чакра пасивно? Не, ние възпяваме 
светите имена, защото Махапрабху е казал, че това е най-добрият начин да се пречисти 
сърцето. И вашата система от чакри автоматично ще бъде хармонизирана и активирана. Затова, 
ако следвате принципите на бхакти-йога, на практика можете да постигнете всичко, което 
искате.  
 


