ПЕТЪЧНИ ИЗДАНИЯ

1. Настроението на приветствие
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 06.01.2011, сутрин, София)

За западняците е по-трудно да изразяват емоции. Да ви разкажа ли две истории за
това? Къде се случиха? Познайте!
Отговор: В Унгария?
Тиртха Махарадж: Сълзи в Унгария?! Шегувате се! Няма начин, единствено ако
футболният отбор загуби. Други предположения? Не е толкова трудно.
Коментар: В Индия?
Тиртха Махарадж: Да! Но на практика това не беше Индия, защото беше във
Вриндавана. Вриндавана не е Индия. И Джая знае това. Джая казва: “Харесва ми да
живея във Вриндавана, харесва ми да живея в София, обаче не искам да живея в
Индия.” Това доказва, че Вриндавана не е Индия. Тя не е физическо място, а нещо
друго.
И така, веднъж посетихме храма на Санатана Госвами – помните, онзи със
стълбите. Това е практически полу-изоставен храм, едва неколцина посетители има там
на ден. Въпреки това точно тогава имаше някаква служба. Млад бенгалски момък
извършваше арати и нямаше никой там освен него. Ние гледахме отзад, наблюдавахме
как го прави. Знаете, запалва благовония, поднася гхи лампа; и докато правеше това,
той плачеше. Извършваше своята пуджа със сълзи. А ние просто стояхме там и си
мислехме: “Ето това е истинско приношение!” А вие колко пъти сте правили пуджа
или арати? Не искам да задавам следващия въпрос.
Другата случка беше… о, беше уникално! Миналата година, когато пристигнахме
с групата във Вриндавана, знаете, когато имате някакво желание и усещате как някои
места ви зоват, просто хуквате натам. Точно както в храма Радха-Говиндаджи в
Джайпур. Когато пристигнахме там в пет без десет сутринта, тъкмо преди арати,
можеше да се види – колкото повече се доближавахме към храма, толкова по-бързо и
по-бързо тичаха хората. Защото има такава магнетична сила, че колкото по-близо
идваш, те всмуква.
По същия начин, когато пристигнахме аз също почувствах някаква магнетична
сила и бързо попитах някои от бхактите: “Искате ли да дойдете с мен?” И какво
отвърнаха те? „Да!” Измъкнахме се, почти избягахме от ашрама на Садху Махарадж.
Разбира се, за някои това беше първото преживяване във Вриндавана. Знаете, улички
нагоре и надолу, ъгли, кьошета тук и там, навсякъде храмове, навсякъде бхакти,
навсякъде крави. Най-напред отидохме при Гопешвара Махадев. Беше много екзотично
– много камбани висят навред и всичко под стъпалата ти е мокро, понеже хората носят
вода, за да къпят Шива. Горят благовония, възрастни бабаджи са насядали отвън,
старици продават гирлянди. Много е екзотично, особено ако за пръв път го виждаш,
просто ти взема ума.
И тогава отидохме зад ъгъла при дървото Вамши-вата. Какво представлява
дървото Вамши-вата? Това е мястото, където Кришна свири на Своята флейта, за да
покани душите да се присъединят към Неговия танц. И така, влязохме – знаете, това е
един много красив двор, с малки олтари в ъглите, а също и в средата. Обикаляхме
наоколо, стремейки се да попием чувството, което се излъчва от това място. Това е
мястото на поканата, така че Кришна призовава и самите нас. Там имаше и една друга
група поклонници – пет-шест човека, може да бяха и осем. Една жена ги водеше и им

разказваше: това е това, онова е онова, и междувременно поспираха пред някой олтар,
пееха известно време заедно. Проявиха голям интерес и дълбоки емоции пред средния
олтар, където имаше много красива картина на маха-раса, раса-танцът на Кришна и
гопите. След като свършиха, наистина преливаха от чувства. Най-възрастният дойде
при нас и каза: “Ние сме поклонници на Бог Чайтаня и идваме от еди кое си място в
Бенгал”. Но бяха малко резервирани, просто ни поздравиха отдалеч. Какво можех да им
кажа? Можех да им кажа само едно: бхаджа гоуранга каха гоуранга лаха гоурангера
нама ре – и тогава започна чудото! Те запяха с нас и сърцата им се разтопиха на мига.
После веднага започнаха да прегръщат всички ни: скачаха, прегръщаха ни, плачеха,
докосваха нозете ни и с прахта намазваха телата си. Всеки трябваше да прегърне всеки,
напълно бяха потънали в екстаз. Беше невероятно! Там бяха някои от нашите много
сериозни и сдържани преданоотдадени, които бяха леко объркани: “Какво става?” След
това тези поклонници си тръгнаха, а ние стояхме там като зашеметени. След подобно
преживяване всъщност не си тук. Опитвахме се да дойдем на себе си, всички бяхме
изгубили дар слово. Но докато вървяхме обратно към храма си възвърнахме мъничко
самообладанието. Тогава заключихме, че по милостта на Махапрабху не само ни бе
дадено да надзърнем, но получихме и сърдечно посрещане, истинско топло
приветствие.
Не е нужно да имитирате плач докато извършвате пуджата си, не е нужно
сбогуването да се удължава, но ако носим в сърцата си, в най-дълбоката сърцевина на
съзнанието си това настроение на приветствие към другите, заради това, че
принадлежим към все същото семейство на Върховния Бог, това е, което е нужно да
правим. Така че без значение дали става дума за единение или раздяла, практиката ни е
една и съща.
2. Прегърнете женския принцип
(из лекция на Свами Тиртха, 07.01.2011, сутрин, София)
Ще продължим да четем от „Чайтаня Чаритамрита”, биографията на нашия
Махапрабху:
“Предишната година Джагадананда Пандита, следвайки заръката на Бога, се
завърна в град Надия, за да посети Сачи Мата.” (Това е майката на Чайтаня
Махапрабху). Когато пристигна, той отдаде молитви в нейните лотосови нозе, а
сетне ѝ поднесе парче плат и прасадам от Бог Джаганнатх. Предаде почитания на
Сачи Мата от името на Шри Чайтаня Махапрабху, както и покорните молитви на
Бога към нея. Пристигането на Джагадананда много зарадва майка Сачи. Тя ден и
нощ го слушаше как разказва за Бог Чайтаня Махапрабху. Джагадананда Пандита
каза: “Моя скъпа майко, понякога Богът идва тук и приема храната, която поднасяш.
След като я изяде, Богът казва: Днес майка Ме нахрани до насита. Аз отивам и
изяждам храната, която майка Ми Ми предлага, но тя не може да разбере, че я
приемам пряко. Мисли си, че това е сън.” Сачи Мата каза: “Бих желала Нимай да
изяжда всичките вкусни зеленчуци, които готвя. Такова е моето желание. Понякога
си мисля, че Нимай ги е изял, ала сетне си казвам, че е било само сън.” По този начин
Джагадананда Пандита и майка Сачи разговаряха ден и нощ за щастието на Шри
Чайтаня Махапрабху. Джагадананда Пандита се срещна с всички останали бхакти в
Надия. Те бяха много щастливи, че той е сред тях. След това Джагадананда Пандита
отиде да посети Адвейта Ачария, който също бе много щастлив да го приеме.
Васудева Датта и Мурари Гупта толкова много се зарадваха, виждайки

Джагадананда, че го задържаха в домовете си и не искаха да го пуснат да си тръгне.
Те слушаха поверителните разкази за Шри Чайтаня Махапрабху от устата на
Джагадананда Пандита и се самозабравиха в голямото щастие да научат нещо за
Бога. Когато и Джагадананда да посетеше дома на някой предан, този предан начаса
забравяше за себе си в голямо щастие. Вечна слава на Джагадананда Пандита! Той е
толкова облагодетелстван от Шри Чайтаня Махапрабху, че всеки, който го види, си
мисли: “Сега общувах пряко със самия Шри Чайтаня Махапрабху.”1
Изглежда като че нищо специално не се случва в Надия. Някакъв човек от далечно
място посещава една майка. Посетителят е Джагадананда; какво означава името му?
Щастието на цялата вселена. А майката – тя е изоставен човек, понеже синът ѝ си е
тръгнал. Такава е съдбата на майките. Синовете им ги напускат. А майките остават у
дома с разбити сърца. Какво да се прави? Майка Сачи също била съсипана когато
разбрала, е синът ѝ си е отишъл, защото какво си мисли една майка? Тя иска да се
грижи за децата през целия им живот. Понякога като готви, друг път като им плете
чорапи. Такава е природата на майките – те винаги се грижат. Няма значение, че синът
им междувременно може да е станал цар. Те пак ще питат: “Закуси ли вече?” Можем да
попитаме дали разбирането на майката, виждането на майката е изкривено или не? Да,
изкривено е – изкривено от любов. Защото какво виждат те в порасналите си синове –
своето мъничко момче.
Майка Сачи също трябвало да преживее това, когато синът ѝ си тръгнал. И то не за
да стане цар, не за да създаде семейство, а напускайки дома завинаги. Защо? Защото
Махапрабху решил да приеме санняс. Санняс означава никога да не се връща. Ако
изоставите нещо, не бива никога да се завръщате там. И има някои специфични
правила, касаещи ордена санняс. Например, поне пет години санняси не трябва да се
завръща в родното си място. Не трябва да остава на едно място за дълго време. Ако е
село – три дни, ако е град – пет дни. О, един момент… Мисля, че сме в грешка, пет дни
вече изтекоха. И много други правила. Понеже за ордена санняс има доста строги
предписания. Както чухте преди, една от заръките е никога дори да не чуваш име на
жена. Така че орденът санняс не е за феминисткото движение, тъй като дамите ще се
оскърбят, че санняси не бива даже да чува имената им. Но защо е това? Защото
обикновените жени са забранени; обаче името на специални дами са препоръчителни за
слушане от саннясите. Казва се, че без благословиите на Радхарани няма санняс. Така
че ако не слушате името на Шримати Радхарани като санняси, сте в голяма беда. Един
съпруг трябва да прегръща жена си. Защо? Защото следващите санняси също искат да
дойдат на този свят. Но какво тогава да прегръща един саннаси? Не бива да прегръща
жена. Разбира се, не бива да прегръща и мъж. Какво може да прегръща? Естествено е
човек да иска да прегръща. Санняси трябва да прегърне женския принцип – нежността,
грижата, майчинските качества, каквито са проявени в Сачи Мата. Въпреки че един
санняси трябва да е много стриктен аскет, при все това понякога трябва да прегърнем
женските принципи и да ги прилагаме. Защото в действителност целта на санняс не е да
се отречеш от света, тъй като това е негативна цел, а да постигнеш върховна милост и
да станеш любящ слуга, любящ партньор на върховната Божествена Двойка. Това е
невъзможно да се постигне без помощта на женския принцип. Кришна е като огромна
планина, вие живеете в равнината, а Шримати Радхарани е реката, спускаща се от
планината, която ви донася нектара. Затова да се достигне върха на планината е
невъзможно без да следвате реката. А вълните на тази река донасят всички планински
съкровища.
(следва продължение)
1

„Чайтаня Чаритамрита”, Антя Лила, 12. 86-101

3. За да компенсира горчивината
(из лекция на Свами Тиртха, 07.01.2011, сутрин, София)
(продължава от предишния петък)
Какво лошо, какво плашещо има в санняс? Че там липсват удобството и
сигурността на семейството. Затова Майка Сачи била съсипана като разбрала, че синът
ѝ приема санняс. В Индия всички почитат ордена санняс, но ако някой от вашето
семейство иска да го приеме – о, тогава всички са потресени и се стремят да го спрат по
всякакви начини. При това Махапрабху бил млад мъж, красив, привлекателен. Ако си
грозен старец, няма проблем, можеш да приемеш санняс, никой няма и да те погледне.
„Безполезен човек, бездруго няма какво да се очаква от него.” Но ако си млад,
перспективен, прекрасен момък, тогава всички ще хукнат да те спират.
И така, когато Майка Сачи разбрала, че тази нощ синът ѝ си е тръгнал, тя просто
седяла на прага и вече дори не плачела. Защото най-вероятно си представяла какво се
случва в този момент. Как синът ѝ тича и се хвърля да преплува Ганг, как стига до
мястото и моли един садху да му стане учител, да го посвети в санняс. Как бръснарят
отрязва косите Му. Казва се, че този бръснар отначало не искал да поеме това
задължение: “Не, не. Ти си толкова млад, толкова красив. Не мога да отрежа косите
Ти!” Понеже да си санняс означава да си отрежеш косата. Защо? Какво символизира
това? Отричане от света. Така че не забравяйте: когато си режете косата, това означава,
че обръщате гръб на света.
И така, този бръснар бил поразен като видял дългата, прекрасна коса на
Махапрабху: “Нима трябва да я отрежа? Невъзможно!” Но Махапрабху настоявал и
бръснарят в крайна сметка трябвало да го направи. Обаче бил толкова шокиран, че
решил да смени професията си. Оттогава насетне започнал да продава сладкиши. “Не
мога да понеса какво оскърбление нанесох, отрязвайки косата на Махапрабху! Аз Му
помогнах да стане санняси! О, злощастна съдба! Някак трябва да компенсирам тази
горчивина.” И как да компенсира горчивината? Чрез продаване на сладкиши. Това е
единственият начин да се компенсира горчивината – продаването на сладкиши.
Когато Махапрабху приел санняс, майка Му разбрала: “Аз изгубих сина си! Бях
изгубила и другия си син преди Него! А сега и този син си отиде.” Тя била много
натъжена. Но знаете, друга характерна черта на жените е, че те са тъжни известно
време, но след това започват да измислят разни начини. И какво решение намерила тя?
Ако искате да постигнете компанията на някого, какво ще направите? Ако сте сигурни,
че той няма да дойде при вас?
Тя измислила: “Не мога да имам пряката компания на моя син, затова ще Му
поднасям храна, ще готвя за Него!” И посветеността ѝ била толкова силна, че
Махапрабху не могъл да устои. Какво се споменава тук? Че когато и Майка Сачи да
предлага храна, Той идва и я изяжда Това доказва, че силата на майчината любов е над
строгите правила на ордена санняс. Защото Махапрабху не можел да посещава дома си,
ала тя била толкова посветена в своето служене, че Той постоянно бил там. Кои са
местата, които Махапрабху никога не напуска? Това е киртанът на Шриваса,
приношенията на Майка Сачи и сърцето на Нрисимхананда Брахмачари. Това са трите
места, на които Махапрабху винаги присъства – когато и Майка Сачи да поднася храна,
когато и да има киртан в Шривас-ангам и сърцето на Нрисимхананда Брахмачари. Така
че избирайте! Ако искате да срещнете Махапрабху, имате три възможности: да
поднесете храна, да направите голям киртан или да имате чисто сърце. Изберете!

Разбира се, едното помага на другото. Ако сте щастливи в киртана, това ще пречисти
сърцето ви. Ако готвите храната с чисто сърце, ще можете да я поднесете красиво и
Той ще дойде. Така едната духовна практика ще подпомогне другата и по този начин
винаги ще можем да се радваме на компанията на обичните си.
И така, изглежда, че нищо специално не се случва – посещение на някакъв пътник
отдалеч – но все пак в тези сладостни разговори за божествените забавления на
Махапрабху е скрита цялата история, а също и напътствие за нас.

4. Информацията е мъртво знание ако не е активирана от садху
(из лекция на Свами Тиртха, 07.01.2011, сутрин, София)
Въпрос на Сарвабхаума: Махарадж, казахте, че един санняси трябва да слуша
името на Радха, иначе е загазил. Но в „Шримад Бхагаватам” Шукадева Госвами
специално избягва да спомене Нейното име, макар че е санняси. Какво бихте казали за
това?
Свами Тиртха: О, ако Шукадева Госвами директно бе изрекъл името на Шримати
Радхарани, тогава би загазил. Защото той е съвършен светец. А няма как да станеш
съвършен светец ако не си тествал себе си. Вие някога тествали ли сте се? “Какво ще
стане ако премантрувам?” Трябва да проверите това. А Шукадева бил проверил. Знаел,
че когато спомене името на Шримати Радхарани, той губи съзнание за две седмици. А
какво било задължението му? Да обучи Парикшит, а пък те разполагали само с една
седмица, тъй като на Парикшит му било писано да умре след седем дни. Само си
представете лекторът да падне в несвяст за две седмици още на първия ден! Какво щял
да прави Парикшит тогава? Нима да си умре неук? Затова той трябвало да се овладее. И
аз ви предлагам – тествайте себе си. Ако при споменаването на Радхарани припаднете
за две седмици, тогава внимавайте, защото семействата ви се нуждаят от вас. Трябва да
сте много предпазливи с това.
Също мога да ви кажа, че обожанието на Божествената Двойка по този специфичен
начин е много поверително учение. Въпреки че срещата и лилата на Радха и Кришна са
епицентърът на вселената. Както е споменато в „Брахма Самхита” че в космическия
лотос, в самата му тичинка, в абсолютния център Радха и Кришна танцуват заедно.
Макар това да съществува, то все пак е тайна. А „Шримад Бхагаватам” намеква за тази
тайна, ала при все това е резервиран по тази тема. Къде може да се намери есенцията на
„Шримад Бхагаватам”?
Сарвабхаума: В Десета Песен.
Свами Тиртха: Да. Всъщност това е раса отговорът. Таттва отговорът е: в
чатур-шлоките на „Бхагаватам”, четирите основни стиха, намиращи се във Втора
Песен. Но онова е философската есенция, а раса есенцията е в Десета Песен на
„Шримад Бхагаватам”. Дори не в цялата Десета Песен, а само в пет глави. И даже в
тези пет глави името на Шримати Радхарани не се споменава пряко. По скрит начин ще
го намерите – например в арадханам, настроението на служене – но не и специално и
директно упоменато. „Най-добрата сред гопите” или нещо подобно се споменава, но не
е ясно посочено.
Можем да кажем, че тези тайни намеци по-късно са били доразвити от ачариите.
Затова се казва, че Ведите напътстват като сериозен и строг баща. Пураните насочват
като любяща майка, а ачариите говорят като любовник. Те представят различни
пластове на ученията. Ведите, оригиналните шрути, трябва да класифицират

принципите, таттва. След това Пураните трябва да ги обяснят и да пренесат тази
божествена наука в настоящата епоха, а сетне ачариите изравят и извеждат на
повърхността самата есенция. Затова милиони пъти сме чували, че думите на гуру са
живата Веда. Именно по тази причина – защото той може да активира вашето знание.
Ние можем да натрупваме информация, обаче тя е мъртво знание ако не бъде
активирана от садху. Затова е препоръчано в „Бхагавад Гита”: тад виддхи пранипатена
парипрашнена севая упадекшянти те гянам гянинас таттва-даршинах”2 Таттвадаршинах – тези, които вече са видели истината могат да ви помогнат. Но всъщност и
това е един много дълбок и много скрит стих, понеже започва с “тат”. Тат-виддхи –
“Онова” трябва да познаеш, посредством такъв и такъв метод, а след това иди при
светците и те ще активират твоето познание. Защото този стих не може да бъде разбран
без предишния, където се описва божественото познание, божествената истина. И
затова в този стих се казва: тат - “към това знание трябва да подходиш по такъв и
такъв начин, а след това иди при учител и нека той активира твоето знание”. По тази
причина се казва, че без гуру-бхакти няма кришна-бхакти. Без да се доближим до
духовния учител, да медитираме върху него и да му служим, как бихме могли да
постигнем божествена връзка?
И това не е някакъв номер и нещо, с което да дразните онези, които все още нямат
духовен учител. Това е истината. Споменавам го, защото много хора използват това,
тяхното проповядване се състои единствено в това да агитират да приемеш духовен
учител. Обаче не ти обясняват защо това е необходимо. И ако някой няма духовен
учител, ако все още не е срещнал онзи, който го вдъхновява, той ще се почувства много
зле: „О, аз пропускам нещо”. Но това не е хубаво. Философията не служи за това да
дразним другите, а да им помогнем да достигнат до светлината.
Ала Шукадева бил трезвомислещ човек и знаел какво е неговото служене. И за да
изпълни служенето си бил готов да се откаже дори от любимата си медитация. Тук
виждаме, че дългът стои над собствените чувства. Такава е славата на служенето. За
служенето трябва да пожертваме себе си. Би искал да се наслаждаваш на най-дълбоката
си медитация, нектарът да не капе от гърлото ти, но се налага да разпръснеш своя
нектар наоколо. Ако искаш да запазиш нектара си, не можеш да го сториш, трябва да го
раздадеш. Това е жертва. Но е красива жертва, любяща и щастлива жертва. И ако
даваш, ще ти бъде дадено.

5. „Хамлет” винаги е на сцената
(из лекция на Свами Тиртха, 07.01.2011, сутрин, София)
Въпрос на Рукмини: Въпросът ми има две части. Първата е как да се подготвим
да бъдем такива майки като Сачи Мата? Защото ние винаги очакваме тази раздяла…
Свами Тиртха: Нима? Аз мислех, че живеем в раздяла и очакваме единението?
Може би ти си различна. Живееш в единение и очакваш раздяла?
Рукмини: Не, не. Аз нямам синове, така че…
Свами Тиртха: Може би именно това е начинът да се подготвиш да бъдеш такава
майка. Защото ако имаш дъщери, ще имаш и зетьове, но ако имаш синове, ще ги
изгубиш! О, това е болката на майките! По тази причина да бъдеш снаха е толкова
трудна роля. Защото трябва да отнемеш сина на майката. Затова и този архетипен
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проблем между свекърва и снаха произтича оттам – кой притежава сина. Понеже
жените винаги искат да притежават, да доминират над мъжете. Едната иска да
доминира над него като над син, другата като над съпруг, но тъй или инак желаят да
властват над момчетата. Горките момчета, те са под женски чехъл. А ако избягат от
това: “О, до гуша ми дойде от всички тези проблеми, причинени от жените наоколо!
Искам да стана санняси!” тогава получават напътствието: “Прегърнете женския
принцип.” Отново! Покажете ми друга религия, в която дори мъжете да искат да се
родят като жени следващия път! Защото нашата амбиция е да станем…
Яшода: Гопи?
Свами Тиртха: Няма да конкретизирам, но нещо такова. Ала както и да е,
възможно е ако имаме такъв идеал, да израстваме. А втората част?
Рукмини: Втората част е как да се свържем отново с някого? Ако сме майка на
син, който напуска дома, или ако любимият ни принадлежи някъде другаде? Как да се
свържем наново?
Свами Тиртха: Готви хубаво.
Рукмини: Ние непрекъснато се опитваме да възпрем някого да не си тръгва. Би
трябвало да не се опитваме да го спираме, но… това е невъзможно.
Свами Тиртха: Такова е разпределението на ролите – вие трябва да ги спирате,
но те все пак ще си тръгнат.
Рукмини: Да. Но как да се справим с тези чувства, които са опустошителни? За
жена, съпруга или майка, която преживява подобна раздяла… Как да се справим с тези
чувства на раздяла от обичния, който си тръгва независимо колко се опитваме да го
спираме?
Свами Тиртха: Казва се, че човешкият характер е митична роля. Това означава,
че докато минаваме през живота си, ние влизаме в различни архетипни ситуации.
Например ти: най-напред си дъщеря на майка си, след това ставаш жена на съпруга си,
по-късно ставаш майка на децата си, а сетне - възрастна уважавана дама, истинска глава
на семейството. Това са различни роли, които ние трябва да изпълним добре. „Хамлет”
винаги е на сцената, но от време на време различни актьори изиграват ролята. По
същия начин, някой трябва да бъде майка, някой трябва да бъде любима, някой трябва
да бъде жена, мъж, герой, окаяник, Юда, Исус – някой трябва да запълни тези роли.
Ние сме поставени в своите мънички, частни вселени, където следва да изиграем
дадените си от Бога роли. Винаги трябва да действаме според тези роли. Затова майката
ще пита дори порасналия вече син: “Добре ли си, всичко наред ли е?” Въпреки че синът
би следвало да се грижи за майката, при все това майката се грижи за сина. Защото
такава е нейната архетипна роля. А каква е архетипната роля на сина? Нима да се
бунтува: “Стига, майко! Вече съм голям. Престани с тая закуска”? Не. Неговата роля е
да приеме грижата. Това е раса. Ако приемете тази роля в божествена перспектива, ако
я играете в божествена перспектива, тогава това е въпрос на раса, отражение на раса.
Но междувременно трябва да търсим окончателната роля, изначалната
архетипна роля – а тя е дасо-хам (аз съм слуга). Тази божествена архетипна роля можем
да изпитваме и в самия си живот – като ученици, като практикуващи, като учители,
като служещи, като пуджари, като проповедници, като слушатели, като какви ли не.
Това означава, че вървим напред заедно и каквато и роля да имаме, трябва да я
изпълним тук според както ни е дадена. Трябва да го направим, защото си
принадлежим едни на други. Без слушатели каква полза от лектор, но и без лектор няма
слушатели. И двете страни са необходими – и тези, които водят, и тези, които следват.
Така че отвъд всички тези, така да се каже, материални ангажименти и роли, винаги
трябва да помним своята изначална, оригинална роля и да се фокусираме върху нея.
Ако сте млади майки или бащи не можете да се фокусирате върху нея, защото фокусът

ви е вашето бебе. Това е толкова ново преживяване, нали? То изтрива всичко друго,
ангажира ви толкова много. Но не забравяйте, Кришна винаги присъства в сърцата на
новородените ви синове и дъщери. Така че Той си прави различни шегички с вас.
И така, как да станете добри майки? Станете добри бхакти, тогава ще сте
съвършени майки. Ще бъдете и съвършени синове, дъщери, бащи, приятели, любими,
ученици и гуру – ако станете добри бхакти. Това е решението. Ключът е в собствените
ни ръце. Той ни е даден от учителите ни, ние единствено трябва да приложим метода.
Рукмини: Значи, за да се свържем отново, да станем добри бхакти?
Свами Тиртха: Да. Защо? Защото кой е в сърцето на Кришна? Чистите бхакти,
а кой е в сърцето на чистите бхакти? Другите бхакти. Още един въпрос?
Въпрос на Крипадхам: Казахте, че за общуване са нужни и двете страни: и
този, който слуша, и този, който говори. Защо става така в света, че ние не желаем да
приемем своята роля, а искаме другата роля.
Свами Тиртха: Не знам! Това е глупост и води до неудовлетворение. Мисля, че
то показва липса на по-дълбоко разбиране. Имаме поговорката, че „Тревата у съседите
е по-зелена”. Човешките същества винаги са такива – това, което имат, не им стига, не
ги удовлетворява. “Моето служене е толкова сложно; виж, неговото служене бих го
вършил с лекота.”
Но ако забележим този модел в начина си на мислене, трябва сериозно да
захванем да го променим. Нека научим изкуството да се удовлетворяваме с това, което
ни е дадено от Върховния Бог. Защото след като веднъж сте посветили живота си, Той
ще се погрижи – без значение дали ви осигурява щастие и лесен живот или ви дава
трудности и недостатъци. Щом сте отдали живота си, Той има грижата да ви даде
точната доза от това, от което имате нужда. Ала човешките същества имат тази
вторична, придобита природа да са все недоволни. Трябва да се върнем обратно към
духовното съзнание сат-чит-ананда – вие сте вечни, вие сте осъзнати, вие сте
щастливи. Нима ви е необходимо още нещо? Така че просто трябва да се завърнем към
духовната си идентичност. Това е изкуството на щастието, изкуството да се живее.

6. Истинският въпрос съдържа желание да чуеш отговора
(из лекция на Свами Тиртха, 07.01.2011, сутрин, София)
Въпрос на Нели: Бих искала да се върна на първата част на въпроса си от вчера.
Съществуват ли провокиращи въпроси и трябва ли да премисляме преди да зададем
някой въпрос дали не е провокиращ или неудобен?
Свами Тиртха: Да. Бхактивинода Тхакура казва: “Всички въпроси са добри.”
Но един истински въпрос съдържа желание да чуеш отговора. Така че ако някой пита
просто заради самото питане, но без желание да изслушва, тогава е безсмислено. Никой
не може да отвърне на такъв въпрос, в който липсва готовност да се чуе отговора. Това
смятам аз за провокиращо – когато не си готов да изслушаш отговора. И не казвам да
приемеш отговора, просто да го изслушаш.
А знаете, понякога темата и настроението достигат до определена вибрация. И
да не нахълтаме в тази вибрация с нещо неуместно – това е, което трябва да премислим.
Ако въпросът ни и новата тема ще обогатят настроението, това е напълно подходящо.
Но ако смущаваме настроението, тогава може би можем да зададем въпроса си
следващия път. Обаче иначе всички въпроси са добри, тъй като именно това се

споменава в „Бхагаватам”: “O светци, вие запитвате правилно, понеже въпросите ви
касаят съдбините на човечеството.” Така че няма лоши въпроси. Този отговор
удовлетворява ли те?
Нели: За мен си остава притеснението дали трябва да питам. Аз не питам, за да
се правя на интересна, а искам да узная истината.
Свами Тиртха: Добре, именно това е важното. Трябва да питаме за истината. Та
нали в това е смисълът на един въпрос! В нашите кръгове, в нашата сангха,
съществуват три основни принципа – встрани от лекцията. Защото на лекция ние се
стремим да служим на истината, да служим на шастрите, да служим на цялото това
настроение. Така че това е един специфичен тип общуване. Но като цяло има три
принципа: няма табута, можете да питате за всичко и има открита дискусия. Открита в
смисъл на искрени и чисти запитвания. Това са трите права на всеки участник. Но с
правата вървят и някои изисквания. Щом имате три права, има и три изисквания.
Трябва да отдаваме нужното уважение на темата и на участниците; запитванията трябва
да са позитивни – това означава да няма безкрайни и безполезни въпроси – и третото е
онова, което споменах: готовност за приемане на отговора. Вчера разговаряхме за това
как да поддържаме и увеличаваме чистотата и единството на групата. Това са шестте
метода. Придържайте се към тези три изисквания и тогава можете да упражнявате и
трите си права. Уважавайте се, без безкрайни и безполезни разговори, и бъдете готови
да приемете отговора. Тогава можем да питаме за всичко, защото няма табута и можем
да имаме съвсем открита дискусия. Това е тайната – в трите права и трите изисквания.
Ако която и да е група човешки същества изпълни тези три изисквания, по-добро от
това няма. То не означава, че няма да имате конфликти или проблеми, но ще можете да
ги разрешавате.
Затова, моля ви, прилагайте това, и аз много ти благодаря за въпроса. Без закони,
без изисквания, няма права. Така че ако не сте готови да приемете отговора, ако не сте
готови да допринесете, нямате право да искате нищо. Картината трябва да е пълна,
нали? Мисля, че това е нормално. За да се радвам на правата си, трябва и аз да имам
някакъв принос.

7. За вярата се съди по постъпките
(из лекция на Свами Тиртха, 08.01.2011, сутрин, София)

“Вечна слава на Джагадананда Пандита! Той е толкова облагодетелстван от
Шри Чайтаня Махапрабху, че всеки, който го срещне, си мисли: “Сега общувах пряко с
Шри Чайтаня Махапрабху.”3
Всъщност това е стихът, на който спряхме предишния път. Но тук има нещо много
важно: че отдаденият последовател попива до такава степен качествата на своя учител,
че става като негов представител, досущ като отражение на оригинала. Точно както в
случая с Джагадананда Пандита. Той бил толкова отдаден на Шри Чайтаня
Махапрабху, че хората, с които се виждал, имали чувството: “О, да го срещнем е като
да срещнем Бога”.
Тази идентификация се основава на дълбока връзка. Понякога се основава на
повърхностна връзка. Когато е просто имитация на жестовете, на думите или на
навиците на по-старшия, тогава не е истинско олицетворяване. Много е важно да се
3
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разграничи правилното следване и представяне от неправилното подражаване и
копиране. Долавяте ли разликата? Едното е нещо авторитетно, а другото, не бих казал,
че е грешка, но е едно много начално ниво на следване. Например, ако учителят ви
посещава определени места и вие също се стремите да отидете на тези места, същите
места ли ще посетите всъщност или не? Или дори и да посетите същите места, нима ще
станете като него? Най-вероятно не, защото едното си е неговият живот и неговият
интензитет, а другото е вашият живот и вашият интензитет. Или пък, ние всички
мантруваме светите имена, но какво е моето мантруване и какво е вашето? Вашето
мантруване носи щастие на Бога и увеличава радостта на душата. Не искам да навлизам
в подробности относно другата страна...
Така че дори определени хора да извършват едни и същи дейности, резултатът ще
бъде различен. Онова, което е нектар за извисените, може да бъде отрова за
начинаещите, а което е нектар за начинаещия може да е много тежка отрова за
възвишения.
Как да избегнем грешката на престореното следване или неправилното
подражаване? Съвсем лесно е: трябва да живеем със същата интензивност живота си,
както го е правил нашият пример. Не да повтаряме същите дейности, които той е
вършел, a да живеем и да вървим към Бога със същата дълбока посветеност и
ентусиазъм. Трябва да живеем собствения си живот и същевременно да представяме
своя учител, своята вяра, своя Бог. Защото хората ще съдят за вярата ви по вашето
поведение.

8. За отречението и удовлетворението
(из лекция на Свами Тиртха, 08.01.2011, сутрин, София)

“Джагадананда Пандита остана известно време в дома на Шивананда Сена и
двамата приготвиха около 15 кг. ароматно сандалово масло. Напълниха с него голяма
глинена делва и Джагадананда Пандита с голямо внимание я пренесе до Нилачала,
Джаганнатха Пури.”4
Сандаловото масло е много скъпа субстанция. Много дълго време се чака маслото,
или ароматът, да се образуват в дървото. Да речем, чака се двадесет години, за да се
долови леко ухание в дървото. Да се приготвят 15 кг. от това масло е цяло състояние,
толкова е скъпоценно. Истинското сандалово масло гони цената на златото, или дори я
надвишава. Представете си да носите 15 кг. злато в божествено служене. Отговорна
задача е, но си има и добра причина. И ще разберем каква.
“Това масло бе поверено под грижите на Говинда5 и Джагадананда го помоли:
“Моля те, масажирай с това масло тялото на Бога.” Тогава Говинда каза на Шри
Чайтаня Махапрабху: “Джагадананда Пандит е донесъл благоуханно сандалово
масло. Желанието му е да нанасяш по мъничко от него на главата си, за да понижиш
кръвното си налягане, вдигнало се вследствие на дошите кафа и вата.”
Чух, че Аюрведа е много популярна, а пък много хора имат проблеми с кръвното
налягане – ето лекарство: донесете 15 кг сандалово масло от Индия и нанасяйте по
малко на челата им всеки ден.

4
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„Той е приготвил голяма делва от него в Бенгал и много грижливо я е донесъл
тук.” Богът отвърна: “На един санняси не му трябва масло, още повече пък ароматно
като това. Махни го веднага.”6
Пояснение от Шрила Прабхупада: “Рагхунандан Бхаттачария, който представя
предписаните принципи на смарта брахманите, казва: ”Онзи, който нанася масло по
тялото си докато съблюдава обет по време на ритуал, докато се къпе сутрин, докато
извършва церемонията шраддха или на деня на двадаши, все едно облива тялото си с
вино. Затова маслото трябва да бъде отхвърлено”.
За вас да облеете тялото си с вино не означава нищо, може да си речете: “О, това е
хубаво, винена баня”. Но за един традиционен индийски брахмана виното, и въобще
алкохолът, е нещо изключително противно и отблъскващо. По тази причина това е
сравнено с тази отвратителна практика. По-нататък същият този Рагхунандан
Бхаттачария казва: “Пречистеното масло, синапеното масло, маслото от цветя или
превареното масло могат да се използват само от грихастхи, или семейни”.
След това “Махапрабху каза: “Занеси това масло в храма на Джаганнатха,
където може да бъде изгорено в кандилата.”
Да изгори това скъпо колкото злато масло в храма – това показва отречеността на
Махапрабху и Неговата непривързаност. Той казал: “Така трудът, който
Джагадананда е вложил, за да приготви маслото, ще бъде оползотворен по съвършен
начин.” Щом Говинда предаде на Джагадананда Пандит тази вест, Джагадананда
замълча, без да пророни и дума. Когато изминаха десетина дни, Говинда пак каза на
Махапрабху: “Джагадананда Пандита много би искал Твоя Светлост да приемеш
това масло.” Когато Богът чу това, Той гневно отвърна: “А защо не наемем и
масажист да Ме разтрива? Нима съм приел санняс заради подобни удоволствия? Ако
приема маслото, това ще бъде краят Ми, а всички вие ще се смеете. Ако някой
минувач на улицата долови уханието на масло да се носи от главата Ми, той ще Ме
помисли за дари-санняси, тантричен санняси, който се занимава с жени.” Чувайки
тези слова на Шри Чайтаня Махапрабху, Говинда замълча.”
Този пример показва, че орденът на отречението не е за сетивно наслаждение, не е
за удобства. Той е за осъзнаване на Върховния. Макар че в нашата школа, в нашата
традиция санняс не е основно за практикуване на отречение, а на посветеност. И защо
не бива да приемате твърде много удобства ако сте санняси? Защото трябва да зависите
от Божията милост. Да разчитате на помощта на другите не е пряка зависимост от
Божията милост. Разбира се, кой ще вдъхнови другите да ви помагат като санняси?
Отново Бог Кришна.
Орденът санняс има четири стъпала, четири нива. Едното е кутичака. Какво е
кутир? Колиба. Така че кутичака има само кутир, само една колиба. Този тип
отреченик живее малко извън селото, прислонява се в мъничка колиба и приема храна
от бившето си семейство. Следващият е бахудака – много помощници. Това означава,
че мнозина са оценили неговата отреченост и идват да му помагат. Не само предишното
му семейство му носи храна, но и много други идват. Третият е паривраджекачария
или хамса. Това значи скитащ отшелник, скитащ проповедник. Той не остава на едно
място, няма си ни колиба, ни къща. При все това се чувства у дома навсякъде по света.
Такъв е начинът на живот на отречениците. И накрая, четвъртото ниво е парамахамса –
възвишен като лебед, такъв, който е достигнал най-висока степен на духовна
реализация и не зависи от нищо, освен от божественото провидение.
Всички останали ордени имат тези четири категории. Искате ли да чуете четирите
категории на грихастха-ашрама? Да? Сигурни ли сте? Добре, измивам си ръцете. И
6
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така, единият е варта-вритти – той обработва земята, отглежда животни или е зает с
търговия и в продължение на сто години – това означава цял живот – извършва
отречения. Значи, такъв човек има определен доход и го използва за
жертвоприношения. Вторият е шалина-вритти – Самият той прави жертви, но не
извършва жертви от името на други. Следва някакви учения, обаче самият той не
обучава, А какво да кажем за даренията? Дава дарения, но не получава. И прави това
през целия си живот. Третият е яявара - извършва жертвоприношения и от свое име, и
от името на другите, обучава се и преподава, приема и раздава дарения и прави това в
продължение на сто години. И четвъртият е гхорасамнясика – който извършва
обожание с пречистена кладенчова вода и се прехранва като ден след ден събира
паднали житни класове, извършвайки тази жертва в продължение на сто години. И
така, какъв е първият? Първият е редови семеен – с нормален ангажимент, нормална
професия. Вторият е обикновен човек, който се грижи за семейството си, третият е
скитник и накрая четвъртият е радикален отреченик.
Представете си себе си в рамките на тези принципи. Скъпи мои братя, днес се
връщате вечерта у дома и казвате на жена си: “Ето няколко житни класа, които събрах
на пазара! Това е приносът ми за семейството ни за днес.” И скъпи матаджи, ако
съпругът ви си дойде у дома и ви подаде класовете, които е събрал този ден, не се
гневете, нито се изненадвайте. Радвайте се! Ако съпругът ви е толкова отречен, вие
трябва да следвате същия пример. Защото грихастха-ашрам означава, че работите
заедно и всеки цени приноса на другия, колкото и малък или незначителен да е. Така че
не само главата на семейството има задължението да събере достатъчно житни класове,
но и съпругата има задължението да е удовлетворена. Кое е по-трудно – да събираш
или да си доволен? Мисля, че и двете са много добри духовни практики. Но от всичко
това виждаме, че навремето хората са се стремели да не преусложняват живота си.
Разбира се, брахмачарите и ванапрастхите също имат по четири подразделения,
но сега няма да навлизаме в подробности. Все пак можем да заключим, че орденът
санняс не е за житейски удобства. Орденът грихастха е за удобства, в степента в която
са способни да съберат житни класове на пазара.
От това можем да разберем, че трябва да прилагаме идеала. Не да следваме
практиката отпреди стотици години, а да прилагаме принципа в собствените си
условия.

9. Какво е любов
(из лекция на Свами Тиртха, 08.01.2011, сутрин, София)

“На следващата сутрин Джагадананда отиде да види Бога и Махапрабху му
каза: "Скъпи ми Пандите, донесъл си Ми някакво масло от Бенгал, обаче понеже съм в
ордена на отречението, не мога да го приема. Занеси маслото в храма на
Джаганнатха, за да може да бъде изгорено в кандилата. Така усилието ти да го
приготвиш няма да е отишло напразно." Джагадананда Пандита отвърна: "Кой Ти е
наговорил всички тези измислици? Никога не съм донасял никакво масло от Бенгал."
Разбирате, той бил леко разстроен. “Като каза това Джагадананда донесе делвата с
маслото от стаята и пред очите на Шри Чайтаня Махапрабху я хвърли на двора,

като я строши. След като счупи делвата Джагадананда Пандит се прибра у дома си,
заключи вратата и се хвърли на леглото.”7
И така, той бил опустошен заради това, че Махапрабху не приел служенето му.
Освен това бил доста страстен преданоотдаден, може би е бил почетен българин,
толкова емоционален. До такава степен, че „щом не приемаш служенето ми, по
дяволите да върви това масло!” И просто съсипал 15 кг злато, щом не е прието от Бога.
А какво станало после? Прибрал се вкъщи и се скрил.
“Три дни по-късно Чайтаня Махапрабху отиде пред вратата му и каза: "Мой
скъпи Джагадананда Пандита, моля те, стани. Искам лично ти да сготвиш обяда Ми
днес. Сега отивам да видя Бога в храма. Ще се върна по пладне." След като Чайтаня
Махапрабху каза това и си тръгна, Джагадананда Пандита стана от леглото си,
изкъпа се и започна да готви различни зеленчуци. Като приключи с обедните си
ритуални задължения, Богът дойде за обяд. Джагадананда Пандита изми носете Му
и Го настани да седне. Той бе сготвил фин ориз с гхи и го бе струпал на висока купчина
върху един бананов лист. Имаше и най-разнообразни зеленчуци, наредени около
купчината в купички от бананова кора. Върху ориза и зеленчуците бяха поставени
цветчета туласи, а пред Бога имаше питки, сладък ориз и друг прасад от
Джаганнатх. Богът каза: "Постели още едно листо с ориз и зеленчуци, за да можем
днес ти и Аз да обядваме заедно." Шри Чайтаня Махапрабху държеше ръцете си
вдигнати и не искаше да приеме от прасада, докато Джагадананда Пандит, с голяма
нежност и обич, не Му каза следните думи: "Моля те, първо Ти приеми прасада, а аз
ще се нахраня по-късно. Няма да отхвърля молбата Ти." Тогава с голяма радост Шри
Чайтаня Махапрабху прие обяда. Когато опита зеленчуците, Той отново заговори:
"Дори когато готвиш в гневно настроение храната е толкова вкусна! Това показва
колко е удовлетворен Кришна от теб. Понеже Той лично ще яде храната, Кришна те е
накарал да готвиш така вкусно. Ти Му поднасяш такъв нектарен ориз! Кой може да
измери предела на добрата ти съдба?" Джагадананда Пандита отвърна: "Онзи,
който ще го яде, е сготвил това. Що се отнася до мен, аз просто събрах съставките."
Джагадананда Пандита не спираше да поднася на Бога различни зеленчуци. От страх
Богът не каза нищо, а продължи да яде щастливо. Джагадананда Пандита пламенно
канеше Бога да яде още и още, и Той прие десет пъти повече храна отколкото в други
дни. Всеки път, когато Богът искаше да стане, Джагадананда Пандита Му сипваше
още зеленчуци. Шри Чайтаня Махапрабх не смееше да му забрани да Му сипва. Той
просто продължаваше да яде от страх, че Джагадананда ще пости, ако му откаже.
Накрая Богът с уважение каза: "Мой скъпи Джагадананда, вече ме принуди да ям
десетократно повече отколкото съм свикнал. Моля те, вече спри." Шри Чайтаня
Махапрабху се изправи и изми ръцете и устата си, а в това време Джагадананда
донесе подправки, гирлянд и сандалова паста. Като прие сандаловата паста и
гирлянда, Богът седна и каза: "А сега седни и се нахрани пред Мен!" Джагадананда
отвърна: „Господарю мой, Ти иди да си починеш. Аз ще приема прасад след като
свърша някои неща. Рамай Пандита и Рагхунатха Бхатта готвиха с мен и искам да
им дам ориз и зеленчуци."8Виждате ли различните номера на ваишнавите и опитите им
да се измъкват? “Тогава Шри Чайтаня Махапрабху заръча на Говинда: "Ти остани
тук. Когато Пандитът се нахрани, ела да Ми съобщиш.” След като Шри Чайтаня
Махапрабху каза това и излезе, Джагадананда Пандита рече на Говинда: "Бързо
отивай да масажираш нозете на Бога! Можеш да Му кажеш: „Пандитът тъкмо
седна да се храни.” Ще запазя малко от остатъците от храната и за теб. Щом Той
заспи, ела и приеми своята порция." Така Джагадананда Пандита раздаде
7
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остатъците от храната на Бога на Рамай, Нандай, Говинда и Рагхунатха Бхатта.
Самият той също лично прие остатъци от храната на Шри Чайтаня Махапрабху.
Тогава Богът отново изпрати Говинда с думите: "Иди да видиш дали Джагадананда
Пандита яде. После бързо се върни и Ми кажи." Виждайки, че Джагадананда
наистина яде, Говинда съобщи това на Бога, който се успокои и легна да
поспи. Любящите взаимоотношения между Джагадананда и Шри Чайтаня
Махапрабху продължаваха по такъв начин, досущ като отношенията между
Сатябхама и Бог Кришна, описани в „Шримад Бхагаватам”. Кой може да оцени
пределите на щастието на Джагадананда Пандита? Той сам е пример за
собствената си добра съдба. Всеки, който слуша за любящите взаимоотношения
между Джагадананда Пандита и Шри Чайтаня Махапрабху, или чете книгата на
Джагадананда „Према Виварта”, може да разбере какво е любов. И още повече, той
достига екстатична любов към Кришна. Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и
Шри Рагхунатха, винаги жаден за милостта им, аз, Кришнадаса, разказвам „Чайтаня
Чаритамрита”, следвайки техните стъпки.”9
И така, винаги има разнообразие от раса. Множество различни начини да се
общува с Бога и с преданите. От тази история виждаме, че понякога, ако преданият е
оскърбен, има начини да бъде успокоен.

10. Да сгъстяваш сироп от захарна тръстика
(из лекция на Свами Тиртха, 08.01.2011, сутрин, София)

Въпрос на Драги: Бихте ли ни казали нещо моля за различните раси и поспециално за интимната любов в раздяла?
Свами Тиртха: Раса си е раса, независимо от различните категории, защото
каквато и да е личната ви връзка с Върховния, тя е напълно удовлетворяваща за вас. И
раса не винаги е хармонично чувство. Както тук, виждате, че Джагадананда имал доста
пламенен темперамент. Искал да наложи служенето си на Махапрабху: „Моля приеми
това масло! Приеми това масло!” Обаче Махапрабху е много резервиран и го
отхвърлил. Тогава Джагадананда се почувствал толкова оскърбен, че даже отричал:
“Не, не, не. Не съм донасял никакво масло. Не съм аз.” И в крайна сметка счупил
делвата. Така че това е като кавга, обаче основаваща се на настроение на служене,
основаваща се на обич.
По същия начин и в нашите човешки взаимоотношения ние понякога се караме.
Но ако се карате заради материалните си недостатъци, това няма да донесе никаква
раса на вашия партньор. Обаче ако свадата ни е част от преданото служене, ако това е
любящото ни приношение в лотосовите нозе на нашия Бог и ако правим бхактите край
нас щастливи, трябва да се вгледате в лицата на околните. Ако те са блажени, значи
разбират целта ви, ала ако не са, прекратете тази практика.
Темата за раса е като да сгъстяваш сироп от захарна тръстика. Ако смачкате
захарната тръстика, ще излезе сладък сок. Той е много вкусен сам по себе си. Когато го
сложите на огъня и започнете да го варите, става по-кондензиран. А ако по-късно от
тази кондензирана есенция направите захарни бонбони, например, тогава е дори още
9
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по-вкусно. Това са различните степени в раса – дори първата е много сладка, ала ако я
сгъстявате още и още, става все по-удовлетворяваща. И великите светци казват, че
интимната любов е много, много силно кондензирана същина на тази раса на
божествената обич. А ако добавите, да речем, плодова есенция към тази сгъстена захар,
тогава тя става като захарен бонбон с някакъв специфичен вкус. Не просто сладък, но
например с няколко горчиви нотки, или с нещо леко киселичко – просто за да се
разгърне още повече сладкият вкус, да стане още по-вкусно.
По същия начин и взаимоотношенията с Върховния Бог се основават на такава
интензивност на чувствата. А да се отнасяш към Бога като към любим се смята за найинтензивното чувство. Пък ако добавим и вкусът на раздялата, тогава е и още посладостно.
Но раса е много дълбока и много обширна тема, така че сега едва се докосваме
до нея с няколко думи.

11. Кармата като учител
(из лекция на Свами Тиртха, 08.01.2011, сутрин, София)

Въпрос на Драги: Това е личен въпрос, който имам от много, много години, а
все още нямам отговор. Дали човек може лично да предопределя какво ще е бъдещето
му или изпитва някакви влияния?
Свами Тиртха: И двете. Зависи от това доколко сме силни и решителни. Ако
сме начинаещи и не сме достатъчно силни, нашата карма ще има пълен контрол над
нас. Ако чрез духовна практика и божествена милост – и двата елемента присъстват –
станеш по-силен, тогава можеш да въздействаш на своята карма. Но ако си напълно
посветен на Кришна, ако си наистина отдадена душа, ще ти е все едно дали вятърът те
отвява насам или натам. Обаче това вече е съвсем различно ниво от първото, на което
нямаш никаква власт над кармата си. Това най-високо ниво е когато вече не се
интересуваш да влияеш върху кармата си.
Но можем да кажем, че съществуват както външни фактори, така и личен принос
към нашата съдба. И така, ако повтаряме маха-мантрата и извършваме някакво
служене, ние призоваваме все повече и повече божествени сили в живота си и тогава
можем да променим мащаба на нашата карма. Да речем, по карма трябва да те сполети
рак на стомаха, обаче ти променяш начина си на живот и от материалист ставаш
преданоотдаден, което означава, че сменяш и диетата си. Така че онова, което е
записано в кармата ти, ще се прояви, но в много по-малка степен. Може би няма да
развиеш рак, а язва. Нещо ще има, сигналът ще го има, защото нещо трябва да се случи,
обаче не тежкото наказание, така да се каже. Защо? Можем да кажем, че в това
отношение кармата е като учител. Защото живеем в свят на действия и последици.
Каквото и да правите, трябва да платите цената. Но както в една класна стая има найразлични ученици – един е кротък, друг е глупав или пък агресивен – и учителят трябва
да използва различни методи, за да ги контролира. За агресивните използва пръчка. За
послушните и няколко думи стигат, а на елита той ще даде единствено подкрепа и найдоброто от знанието си. По същия начин и нашата карма използва различни начини да
осъществи онова, което е необходимо, обаче ако ние проявим повече покорство към
Бога, към Кришна, тогава кармата ще има по-слаб ефект върху нас. Защото какво

означава отдаденост? „Готов съм да те слушам”. А когато някой е готов да слуша, това
значи е нужно по-малко усилие, за да го достигнеш. Нещо друго? Да!
Въпрос на Нели: Вярно ли е, че страхът е единственото нещо, от което трябва
да се страхуваме?
Свами Тиртха: Трябва да се страхуваме и от това да забравим Кришна. Но
всъщност, вместо да отглеждаме страх, нека по-добре да отглеждаме обич. Защото край
нямат причините защо да се боим, но по съшия начин няма край и списъкът защо да
сме любящи. Така че наш е изборът кой списък ще предпочетем – списъкът на
страховете или списъкът на любовта. С една и съща сила можем да сме недоволни или
удовлетворени, нали? По-добре да използваме енергията си правилно. Затова се казва,
че трябва да избереш дали искаш да си прав или искаш да си щастлив. Това е
уравнението.

12. За мира не може да се напише епос
(из лекция на Свами Тиртха, 08.01.2011, сутрин, София)

Въпрос на Манджари: Гурудев, правилно ли е било Джагадананда Пандит да
чупи делвата? В крайна сметка е можел да се вслуша в съвета и да занесе маслото в
храма!
Свами Тиртха: Тъй като той в тази лила представя Сатябхама в Дварака, знаете,
че Сатябхама била капризна съпруга. Една покорна съпруга винаги ще последва съвета
на мъжа си. Така че ако Махапрабху е съпругът, а Джагадананда Пандит е една
послушна съпруга, тогава той определено щеше да отиде в храма и да изгори маслото в
кандилата. Обаче, понеже е темпераментен, той чупи делвата. Скъпи мои братя, как ви
се струва, съпругите ви държат ли се понякога като Сатябхама? Или са винаги покорни
и слушат каквото им казвате? По мое разбиране жените също са чели дварака-лила,
където е описан стилът на Сатябхама за донасяне на щастие на партньора.
В крайна сметка, в една истинска връзка не стои въпросът за правилно и
погрешно, там няма правила. На най-висшето ниво няма правила. Правилата постоянно
се пренаписват от Бога и Неговия слуга. Защото това е жив процес, той не е нещо
застояло! И от тук можете да видите, ако Върховният Бог и някой предан са в
конфликт, кой е по-силният? Разбира се, преданият е по-силният! Тук Махапрабху се
държи като послушен съпруг. А не че Джагадананда постъпва като кротка съпруга.
Така че има много какво да научим от тези примери, но всичко трябва да е
поставено на основата на тази божествена, духовна обич. Тогава това е хармонична
раса. Дори „противопоставянето подсилва красотата” както казва Шрила Шридхара
Махарадж. Ако основата не е обич, тогава е отблъскващо. Обаче ако съпругът ви
винаги ви слуша, е скучно. Понякога е нужна някоя подправка, солта на живота. Да,
моля!
Въпрос на Камен: Обратният въпрос: щом е казано, че любовта е по-висша от
принципите, какво щеше да стане ако Махапрабху просто беше приел маслото?
Свами Тиртха: Нищо. Тогава нямаше да седим тук и да разговаряме за тази
история, защото тя щеше да бъде само в един стих: “Джагадананда Пандит донесе
маслото и Махапрабху го прие.” Няма какво да се обсъжда. Тъй като е нормално – “Аз
служа и това е прието.” Отново, противопоставянето увеличава красотата, нали? Имало
е някакъв конфликт и в продължение на петстотин години преданоотдадените

разговарят за този конфликт и се стремят да достигнат до някакви много красиви
заключения. Това ни дава повече възможност да се развиваме.
Но аз мисля, че същината е била приета. Фината, невидимата част на това
приношение е била приета от Махапрабху. Също, на други места се споменава, че
Махапрабху е използвал една възможност, за да покаже множество различни аспекти и
резултати. Ако просто беше приел маслото, тогава нямаше да може да демонстрира, че
преданият е по-силен от Бога. Нямаше да може да възхвалява Джагадананда, че “дори
когато готвиш разгневен, всичко, което правиш, е толкова прекрасно!” Така че по този
начин, с тази мъничка кавга, Махапрабху донася все повече и повече плодове и нектар.
За мира не може да се напише епос.

13. Нещо много по-висше от освобождението
(из лекция на Свами Тиртха, 08.05.2011, вечер, София)

Истинската религия е нещо много важно. И тъй като живеем в преходен период,
винаги трябва да търсим нови начини да изразяваме своите религиозни чувства. Ние
търсим съвършенство, така че трябва да намерим пътеката на съвършенството. Затова
ще се фокусираме върху една песен10, говореща за тази пътека на съвършенството. Тази
песен описва обичайното състояние на човешкото същество – ние сме в много паднала,
много низша позиция. Но не сме безнадежден случай, защото е дошъл спасител.
Всъщност, пътят на освобождението е очертан, показан е от Бога. Пътят на
съвършенството не е измислен от хората, той е даден от Върховния Бог. Но като хора,
ние слабо разбираме Божията воля, затова Му се налага да я изразява много ясно. И
затова избира специални личности - като спасители, проповедници, пророци и учители
- да разпространяват истината и да помагат на хората да намерят пътя обратно към
дома, обратно към Бога.
Първите стихове говорят за това – че някой е дошъл да спаси и нас. Защото
всички същества имат едно рождено право – вие също, всеки един от нас. Ние имаме
рожденото право да сме част от божествената хармония. А какво преживявате ден след
ден вместо тази божествена хармония? Понякога виждаме не точно слънчевата страна
на живота, ала при все това ние имаме правото по рождение да бъдем част от
божествената сфера. Някой трябва да ни покаже как да стигнем там, как да получим
своя дял от това божествено наследство. Някой, който знае тайната как се прави.
Обикновено хората си мислят, че плодът на религията е освобождение или
съвършенство. Но тук стихът описва нещо далеч по-висше. Тук се казва, че
“екстатичната любов към Бога се раздава безплатно”. Не просто съвършенство.
Опитайте се да разберете, “просто съвършенство” – та съвършенството е толкова
висше! При все това, в сравнение с предела, или по-скоро с безпределния предел на
божествената любов, то е просто незначително. Божественото блаженство, радостта на
душата е толкова далеч отвъд простото съвършенство. Някои от нашите божествени
учители са написали, че досега някак сме прекарвали дните си, оцелявали сме в живота
си по един или друг начин в търсене на съвършенство, вървейки по пътеката на
съвършенството. Но сега с това време е приключено. “Шримати Радхарани, без Твоята
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милост не мога да издържам да живея вече дори за миг.”11 И е съвсем очевидно, че вие,
българите, идвате от бреговете на Ганг, защото пазите спомена за тази прекрасна млада
девойка Радха.
Ямуна: В нашите песни грозна Рада няма.
Свами Тиртха: Разбира се! И ако видите тази прекрасна Радха, ще бъдете
щастливи. Така че блаженството идва от Нея. Значи ако срещнем тази красива
божествена партньорка на Върховния Бог Шри Кришна, тогава това вътрешно щастие,
тази съкровена хармония определено ще се проявят.
Съвсем накратко казано, това е версията какво има отвъд съвършенството.
Оттатък освобождението ни чака нещо далеч по-висше. И мисля, всички сме съгласни,
че искаме да вземем своята част от това божествено наследство, където екстатичната
любов към Бога се раздава безплатно. Да, ние жадуваме да бъдем там! Но по-бавно, побавно, скъпи мои, защото има и някои изисквания. А именно шаранагати – пътя на
отдаването, на посветеността. Пътят на посветеността ще ни отведе до тези
изключително интензивни божествени чувства и “тази отдаденост е самият живот
на истински предания”. А след това са описани шестте елемента на шаранагати:
смирение и посветеност; вярата, че Кришна е наш поддръжник и закрилник; и също
практикуване на благоприятните дейности и въздържане от неблагоприятните.
И защо тези шест процеса са толкова важни? Защото “Кришна ще се вслуша в
молитвите ви, ако се стремите да търсите подслона Му посредством тези шест
процеса.” Търсенето на Бога е смисълът на човешкия живот. Обаче как да го
извършваме? Това е главният въпрос. И също: как да израснем от ниво търсещ до ниво
намерил? Не сте ли срещали хора, които казват: “О, аз съм търсещ. Стоя на пътя и съм
открит.” Мнозина го казват, нали? Но съвсем малцина първо на първо действително го
имат предвид, а още по-малко са онези, които имат някакви истински духовни
постижения.

14. Най-добрият сред хората
(из лекция на Свами Тиртха, 08.05.2011, вечер, София)

Ако срещнете велики хора, духовни хора, те ще подложат на проверка вашата
посветеност. Имахме един приятел, беше студент в Университета в Унгария. Веднъж
той посети бхактите във фермата им в Нандафалва и предложи помощта си: “Мога ли
да направя нещо? С какво да помогна?” По онова време Гурудев също беше там и
веднага му каза: “Да! Можеш да ни помогнеш. Би ли изринал, моля те, тора под
кравите?” Само си представете себе си в ситуацията: вие идвате – великият новодошъл
– и изразявате своята готовност да служите с цялото си знание, натрупано в
университета. Предлагате служенето си на велик духовен учител и той казва: “О, скъпи
синко, иди да изринеш онази тор.” И какво се случва с този човек сега? Той все още е
много добър приятел на бхактите, в момента е директор на една гимназия. Така че аз
мисля, че той беше благословен от Гурудев чрез неговия пример да бъде честен, да
бъде смирен и ако има някаква проста работа – да я свърши добре, ако има сложна
работа – да я свърши добре.
И така, защо готовността ни бива поставяна на изпитание? Защото следвайки
този път на посветеността, можете да постигнете съвършенство и затова трябва да сте
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много сериозни. И “тези практики са истинският живот на предания.”12 Но какво е
истинският живот? Истинският живот започва когато приключи фалшивият живот. Със
смъртта на лъжливата ви идентичност, истинската ви самоличност може да се роди
наново, да излезе на повърхността. Така че това е истинският живот – той не е прост, но
е истински, истинският духовен живот.
А ако сме внимателни, от последната част на тази песен ще разберем метода как
да прилагаме елементите на този процес. Защото тук Бхактивинода, който е бил съдия,
много отговорен човек, а също и много уважавана личност в обществото в самото
начало на двадесети век в Индия, казва: “Ще взема сламка трева между зъбите си” –
това е начинът човек да изрази своето смирение. Разбира се, не е задължително да се
следват тези формалности, така че ако искате да изразите смирението и покорството си
пред своя духовен учител, няма нужда да тичате навън да търсите стръкчета трева. Но
начинът е да изразим своето смирение – да покажем, че чашата ни е празна, че сме
готови да бъде напълнена. И в това много смирено състояние на ума поднасяме своите
дандавати, в лотосовите нозе на Рупа и Санатана, двамата Госвами. Това значи да
изразим своята благодарност и смирение към висшестоящите. А след това ридаейки той
казва: “Без съмнение аз съм най-долният сред човеците, но моля те, направи ме найдобрият като ме научиш на тези шест процеса.” Това означава, че следвайки този
процес, ние, или вие, можете да станете най-добрите сред човешките същества. Коро хе
уттама – направи ме най-добрият! Кой е най-добрият сред хората? Какъв е вашият
критерий?
Премананда: Най-добрият е онзи, който проявява духовната природа на
човешките същества и показва примера си и на другите, като ги съживява.
Свами Тиртха: О, това не е просто най-добрият, това е най-добрият сред найдобрите! Отговорът ти е много красив и много дълбок. Защото това означава, че по
универсален начин, по всеобщ начин ние всички споделяме тази способност, че всички
ние можем да станем най-добрите. Защо? Защото като души от духа ние имаме тази
изначална, предвечна природа да бъдем съвършени. Единствено трябва да махнем
завесата на илюзията и тогава съвършенството ни ще се прояви отново. И така, първо е
съвършеният – онзи, който достига до нивото на своята духовна идентичност. А още
по-висше от това е второто, което ти спомена – онзи, който може да вдъхновява
другите също да стигнат до това ниво. И Кришна казва в „Гита”: “Мой най-скъп слуга е
този, който помага на другите да разберат това божествено знание.”13 Така че да бъдеш
най-добрият не значи просто да се квалифицираш, но означава също и да служиш на
другите, да помагаш на другите, да посветиш живота си.
Ямуна: Махарадж, преди няколко години една жена веднъж ви каза, че
„Бхагавад Гита” е много песимистична книга, а вие много изненадано я попитахте:
„Защо”? Тя отвърна: “Защото там се казва, че сред стотици хиляди хора, един ще
тръгне по пътя. Сред стотици хиляди тръгнали по пътя, един може да постигне нещо. А
сред стотици хиляди от онези, които са постигнали нещо, един може и да добие
съвършенство.” Вие казахте: „И какво?” а тя рече: „Ами това е много песимистично!”
Вие ѝ казахте: “Не, аз мисля, че „Бхагавад Гита” е много оптимистична книга,” а тя: „Е
как така?! Какво оптимистично виждате в тези стотици хиляди?” и вие отвърнахте:
“Много е оптимистично, защото има шанс някой да постигне и аз бих искал да бъда
този някой.”
Свами Тиртха: Вие да бъдете този някой?
Ямуна: Вие!
Свами Тиртха: Това трябва да се е случило преди много дълго време.
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Ямуна: Тогава каква е новата версия?
Свами Тиртха: Новата, подобрената версия е, че вие може да станете този
някой. Това е дребната промяна, настъпила за тези години. Въпреки това „Бхагавад
Гита” без съмнение е много песимистична. „Гита” е песимистична за каквито и да било
материални постижения, но по отношение на духовните постижения е изключително
оптимистична.

15. Решаващата значимост на сърцето
(из лекция на Свами Тиртха, 08.05.2011, вечер, София)

Има множество различни методи, множество различни начини да се стремим
към съвършенство. Кажете ми някои методи как да сторим това? Какво правят
обикновено хората за своя духовен напредък? Ти какво правеше преди двадесет
години?
Лилаватар: За духовния си напредък ли? Преди двадесет години си мислех, че
за две години ще стана най-духовния човек, който някога се е раждал на планетата. И
оттогава все отлагам…
Свами Тиртха: Скъпи мой, ще дойде някой да те научи на шестте процеса на
отдаването и тогава ще станеш най-добрият. Но миналия път ти спомена, че преди
двадесет години си правил своята садхана, за да постигнеш съвършенство, нали?
Защото в началото си мислим, че с усилие можем да постигнем всичко. И повечето от
бхактите започват така – спят на голия под, на отворен прозорец през зимата. Имах
приятел, който даже имаше легло от пирони, което беше покрил с одеяло, но майка му
не знаела и поискала да вземе някаква книга от рафта над леглото...
Ала по-късно, когато разбирането ни се шлифова малко повече, трябва да
намерим по-подходящи или по-практични методи. В началото подобен суров тренинг
може да е добър, защото ви разкрива каква сила можете да добиете от следването на
определени правила и предписания. Но докато малко по малко напредваме, нашето
разбиране за съвършенство също трябва да се променя, да се доближава все повече до
същността. Не е достатъчно само да опитомите дивото животно, себе си, но трябва да
култивирате и по-висши цели. Това е пътят на съвършенството. И в началото, с тези
насилствени методи можем да си мислим: “О, постигнал съм нещо!” Но по-късно ще
забележите, че онова, което сте постигнали със силата си е просто незначително. Или
пък друг метод за постигане на някакви цели е интелектуалната ви сила, вашето знание.
А знанието е сила, без съмнение. Но в друга своя песен Шрила Бхактивинода Тхакура
казва: “В началото си мислех, че знанието ще ме направи мъдър, но накрая се оказа, че
това огромно знание ме превърна просто в едно магаре. И когато ми е нужно, аз стоя
тук с празни ръце.”
Досега разгледахме две различни нива, две различни идентичности на
човешкото същество. Едната е телесната – да овладеем себе си, да надмогнем
физическите импулси. А втората е нашият интелектуален враг. Ако си представите
системата на чакрите, къде откривате тези нива – телесното и интелектуалното? Знаете
системата на чакрите; колко чакри има? Седем чакри, добре. Колко чакри спадат към
телесното ниво и колко към така нареченото интелектуално, или по-висше ниво?
Лилаватар: Не бих казал, че сърдечната чакра е интелектуална.
Свами Тиртха: Разбира се! И аз не бих го казал. И така, можем да кажем, че
трите основни чакри, или трите долни чакри, първите три, принадлежат на телесното

ниво – да поддържаш себе си, да продължиш рода и да си осигуриш здраве. А трите
горни чакри принадлежат на така нареченото интелектуално ниво – да казваш истината,
да имаш визия и да добиеш съвършенство. По средата между двете тройки остава само
една чакра; това е третата идентичност на човешкото същество – нашето емоционално
аз. И така, отначало започвате с долните чакри – да укротите дивия звяр. След това
започвате с горните чакри – изследвате, търсите, проумявате. Оставяте се да се
изгубите в лабиринта от знание, докато сърцето ви жадува за няколко капки нектар и се
чувства пренебрегнато: „Не тялото, не ума! Моля те, обърни внимание и на мен!”
С отминаването на времето ще разберем коя е най-важната идентичност на
човека. Ние сме емоционални същества. Въпреки че хората са наречени хомо сапиенс,
съзнателни същества. Но можем също така да кажем и че хората са хомо емоционалис,
ние сме емоционални същества. Затова практиката на шаранагати, практиката на
отдадеността докосва вашата истинска идентичност, сърдечната ви чакра. И затова
пречистването на сърцето е толкова важно. Всички силни, мистични, класически йога
практикуващи също се съгласяват, че пречистването на сърцето е от решаваща
значимост. Защото енергиите ви започват да се движат нагоре-надолу и която и от
енергиите ви да е активирана на което и да е от нивата, те така или иначе ще пресекат
това централно поле на вашата емоционална идентичност - сърцето.
Най-добрият начин за пречистване на това толкова важно ниво от нашата
идентичност е възпяването на святото име. Мисля, че във всички религии има познание
за силата на Божиите имена. В Стария Завет толкова почитат името на Бога, че дори не
го произнасят – това е забранено. Последователите на Новия Завет знаят колко е важно
то, затова в „Отче наш” се казва: “Да се свети името Ти”. В исляма колко имена има?
Пепи: Деветдесет и девет имена!
Свами Тиртха: Правилно, има деветдесет и девет имена, плюс едно. Има и
стотно, но то е запазено за рая – да бъде произнасяно там. В нашия процес, в нашата
традиция святото име е също много високо ценено. Знаем, че Богът има безброй имена.
Защото щом Той е безкраен, край нямат и Неговите имена, качества, характеристики и
богатства. Но има някои първостепенни имена и има някои второстепенни. Какъв е
резултатът от второстепенните имена?
Отговор: Второстепенен.
Свами Тиртха: Добре, резултатът е истина, просто освобождение. Но какъв е
резултатът от първостепенните имена? Това е най-висшият тип екстаз - према, или
божествената любов, екстатичната божествена любов. Това е резултатът от
първостепенните имена. И докато повтаряме имената на Бога, малко по малко
огледалото на сърцето и също ще се пречисти. Затова ние повтаряме тази Харе Кришна
маха-мантра: Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе
Рама, Рама Рама Харе Харе. Ако го правите достатъчно искрено и молитвите ви
достигат целта си, сърцето ви ще бъде пречистено.

16. Развивайте процеса, а резултатите оставете на Кришна
(из лекция на Свами Тиртха, 08.05.2011, вечер, София)

Въпрос: Споменахте, че чрез възпяване на святото име, бавно сърцето се
пречиства. Колко бавно се случва това?
Свами Тиртха: Зависи от практикуващия. Но още едно доказателство, че идвате
от бреговете на Ганг е това, че имате същия израз, същата дума – „бхавно”14. През
вековете е настъпило леко изкривяване и сега това означава „бавно”. Но преди то е
имало друго значение, а именно „пълно с чувства, бхава” – бхавно. Изпълнени с
чувства трябва да възпявате светите имена! Така от „чувства” в Кали Юга се е стигнало
до „бавно”.
Както и да е; доколко бавен или бърз е процесът? Аз мисля, че процесът е много
бърз, ако го практикуваме правилно. Ако не го правим както трябва, резултатите ще
бъдат съвсем мижави. Въпреки това, процесът сам по себе си е много могъщ. И може да
се види дали някой прилага процеса или не. Ако някой го следва, той е много добър
човек, характерът и навиците му веднага се подобряват. Ако изостави практиката, ще
падне обратно на същото ниво, откъдето е започнал. От това можете да видите, че
процесът, следването на процеса е много мощно, то ви помага. Бързото
усъвършенстване, което постигате за две години, всъщност не е ваше постижение, то е
резултат от практиката ви. Така че докато следвате практиката, ще се радвате на
резултатите. Изоставите ли практиката, ще изгубите резултатите – имам предвид на
проявеното ниво. Разбирате ли какво имам предвид? Затова се препоръчва „този процес
да се следва постоянно и без корист, защото тогава той напълно ще удовлетвори
сърцето и душата.”15 Така че аз мисля, че процесът на съвършенството е много мощен и
много бърз.
Крипадхам: Казахте „без корист” – какво значи това? Какво означава да се
следва процеса по несебичен начин?
Свами Тиртха: Обикновено хората искат да постигнат резултат или успех
много бързо; повечето от тях искат да се наслаждават на плодовете. Нашата версия е,
че ние искаме да развиваме процеса, а резултатите да оставим на Кришна. Така в добри
времена или в несгоди, в слава или позор ние просто следваме процеса. Независимо
дали постигаме успех или не, трябва да култивираме процеса по хубав начин и да
оставим плодовете на Кришна.
Започнахме да се срещаме тук с бхактите преди десет години. Десет години –
това много време ли е или малко? Аз мисля, че е много. За десет години децата ви
порастват. Началото, първите стъпки са практически незабележими, толкова
незначителни. Но не забравяйте, дори най-дългото пътуване започва с първите крачки.
И ето ни, след десет години всички седим тук, славим Бога, възпявайки Неговите свети
имена и се срещаме помежду си. Така че ако съблюдавате процеса, който се опитвате
да следвате, който се стремите да култивирате в съответствие с принципите, тогава и
нататък трябва да следвате това култивиране. Опитайте се да разберете какво имам
предвид. За много години работа сте постигнали нещо – че седите тук. Понякога може
да си мислите, че това не е кой знае какво постижение, но то е велико. Защото какво би
се случило, ако не бяхте се занимавали с това през всички тези дълги години? Едно е
сигурно – нямаше да седите тук. Така че това е плодът на усилията ви от последните
няколко години. Недейте да спирате! Продължавайте да практикувате и като изминат
„бавно” на български звучи много подобно на “бхаавно”, което означава “с бхава”, с чувства (от
санскрит)
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още десет години, отново ще седим заедно и ще споделяме какво сме видели, какво сме
забелязали през този период. Не се подмамвайте по очевидните резултати, тайните са
скрити по-надълбоко.
Въпрос: Бих искала да се върна на цитата от „Бхагавад Гита” – защо се казва, че
един на стотици хиляди може да се върне обратно у дома при Бога? Какво означава
това – че само един е достатъчно сериозен ли? Защото доколкото знам зависи от
милостта на Кришна дали някой ще се върне или не.
Свами Тиртха: Мнозина са призвани, но малцина са избрани.
Коментар: Тогава от какво зависи?
Свами Тиртха: Стремете се да навлезете по-надълбоко в раса и тогава ще
разберете. Може би сега сте във властта на интелектуалния капан. Не се опитвайте да
проумеете думите на Бога или да ги анализирате. Достатъчно е да ги почитаме и
обожаваме.
Коментар: Нима Той не ги е дал, за да може някой в крайна сметка да ги
разбере?
Свами Тиртха: Мнозина могат да ги разберат. Но как ние ги разбираме? Това е
въпросът – как да разберем? Изглежда аз съм много далеч от разбирането на тези думи.
Този въпрос много наподобява един въпрос към Шрила Гурудева. Обикновено
бхактите желаят да подобрят мантруването си – тяхната духовна практика с молитвата
на святото име – така че някой попита: “Как мога да усъвършенствам мантруването
си?” Добър въпрос, нали? И какъв беше отговорът на Гурудев? Той отвърна: “За да
усъвършенстваш мантруването си трябва да служиш на онези, които мантруват чисто.
Защото чрез твоето настроение на служене тяхната сила и благословии ще те споходят
и тогава ще можеш да мантруваш правилно”. Така че ако искаш да „разбереш” словата
на Бога, тогава по-добре служи на онези, които ги разбират вярно. Тогава, заради
настроението ти на служене това знание, това разбиране ще дойдат при теб.
Съгласна ли си? Всички ли са съгласни? Всички? Толкова ли сте начинаещи?!
Без критики, без съмнения, без въпроси? Нима вярното разбиране ще дойде при вас
благодарение на вашето служене или по някаква друга причина?
Према: Благодарение на Тяхната милост.
Свами Тиртха: Очевидно. Нашето служене, нашето настроение на служене
изразяват единствено готовността ни. Но резултатите ще дойдат от Кришна, от
висшестоящите. Това е истинското настроение, което трябва да добием, а то се постига
рядко. Сред хиляди един наистина може да разбере.

17. Апарадха – пропуск да добием вярното настроение
(из лекция на Свами Тиртха, 09.05.2011, вечер, София)
Някои души са големи късметлии, защото могат да държат скъпоценни камъни в
дланите си – могат да започнат да служат на преданите още в съвсем ранна възраст.
Помислете си колко години, колко животи сме пропилели! Но ако започнем да служим
на по-старшите и сме свързани с преданите, тогава започва нова глава в живота ни.
Всичко отминава, ала някои неща остават. Кое ще остане? Това, което е постоянно.
Всичко непостоянно ще отмине, ще изтлее, но всичко онова, което е на неизменното,
духовно ниво ще пребъде с нас завинаги.
Започнахме да обсъждаме как следва да практикуваме процеса на отдадеността,
шаранагати. Има шест елемента: смирение и посветеност от душа; практикуване на

благоприятните за предаността неща и избягване на неблагоприятните; и след това
приемане на Кришна за поддръжник и закрилник. Тези шест практики са
категоризирани по двойки – първите две са като входа, вторите две са вашият
субективен принос, а третите две са обективни характеристики на Кришна, отношение
към Върховния. И така, откъде да започнем?
Отговор: От началото.
Свами Тиртха: От началото, добре. Значи искате най-напред горчивите
хапчета. Защото тогава трябва да разберем какво е благоприятно и какво
неблагоприятно в нашите духовни практики. Вие практикувахте едно много
благоприятно служене – събрахте се заедно и се присъединихте към възпяването на
светите имена. Без съмнение, това ще усили общността на преданите и е едно от найблагоприятните, най-любими служения, които Кришна приема – то е нещо, което Му е
много скъпо. Защото Той обича да бъде споменаван, обича да бъде викан, точно както
всички ние обичаме някой да назовава името ни.
Но нека започнем от началото, да. Какво е благоприятно и какво
неблагоприятно. От двете версии коя искате да чуете първо?
Отговор: Неблагоприятното.
Свами Тиртха: Сигурни ли сте?
Коментар: Би трябвало да е едно и също, просто наобратно.
Свами Тиртха: Това е добра мисъл, но тъй като неблагоприятното са по-скоро
ограничения, а благоприятното – препоръки, те все пак са малко различни. И така, нека
започнем с първото. От Шрила Рупа Госвами имаме един списък, където той посочва
64 различни практики в духовния живот. Интересното е, че има и такива списъци с по
64 съвършени качества на Кришна и Шримати Радхарани. Така че има някакъв паралел,
има някаква връзка между всички тези 64 видове или съвършенства. Както говорихме,
някои считат „Бхагавад Гита” за песимистична, други за оптимистична, но на практика
тя е реалистична. Рупа Госвами е оптимист, той започва с позитивното – какво трябва
да се прави в духовната практика. Виждам, че все още не сме на нивото на Рупа
Госвами, защото вие сте повече заинтересувани от неблагоприятното – обаче това е
реалистично. Защо? Защото първото, което следва да се избягва, са оскърбленията
докато служим и мантруваме. Ако сте с искрена душа, нима можете да извършите
оскърбления? Грешки можем да правим, но оскърбления - не. Защото грешка
допускаме когато не знаем нещо, но това не е преднамерено. Не бих казал, че е
оскърблението подразбира лошо намерение, но въпреки това може да означава, че
макар да знаете правилото, при все това не го следвате. Но коя е санскритската дума за
оскърбление? Апарадха. Откъде идва?
Отговор: Против Радха.
Свами Тиртха: Да, апа-радха. Апа означава „против”, а Радха в този контекст
значи арадханам – обожание, служене. Ардханам е истинското служене. Ако нямате
това настроение, това любящо настроение на позитивно култивиране – тогава това е
апарадха. Така че не става въпрос за дългия списък с грешки, а за пропуска да добием
вярното настроение. Защото в различните Пурани ще намерите списък с апарадхи. И
списъкът е дълъг. Например, забранено е да се сяда на олтара – това е един вид
апарадха. Идвате в храма и просто сядате на олтара. Не бихте сторили това, не бихте си
го и помислили, но щом го има в списъка с апарадхите – нека бъдем реалисти – значи
някой има такава идея. Или пък друго – не трябва да влизате в храма на паланкин.
Обикновено не бихте го направили; и много, много други безкрайни правила и забрани.
Но каква е есенцията? Стремете се да добиете настроението, да доловите настроението
– кое е вярното настроение на служене.

Веднъж в храма имаше лекция, а децата отвън беряха цветя. Едно малко
момиченце в мъничката си ръчичка донесе няколко цветчета. Тя искаше да ги поднесе
на олтара, но изведнъж влезе някой, който знаеше всички правила и забрани, целия
списък с апарадхи и ѝ каза: “Не, не, не! Не можеш да ги поднесеш! Ръцете ти не са
чисти, пък това, пък онова.” Аз смятам, че именно това беше апарадха! Защото ако
някой дойде по детски с открито сърце: „Набрах малко цветя за Кришна и искам да ги
поднеса,” вместо да насърча това чувство: „Да, каквото и да имаш, просто го донеси в
храма, подари го на Бог, бъди свързан, имай това настроение на служене,” аз го
смачквам със списъка на апарадхите – за да „спася” детето да не гние във вечен ад.
Така че трябва да разберем същината, а каква е същината? Ако някой иска да
извърши някакво служене, нека подпомогнем това служене да се случи. Това е
истинското настроение на арадханам – обожание или служене. По-късно можете да
говорите за правилата и предписанията, няма проблем. Но по мое скромно мнение, тази
случка ще остави много лош отпечатък върху това дете. И така, апарадха е обратното
на арадханам. Апарадха е обратното на любящото настроение на служене. А както
знаем от писанията: арадханам сарвешам вишнор арадханам парам - “От всички
различни видове служене, обожанието на Шри Вишну е най-висше."
Така че съществуват безкрайно много правила в служенето и за щастие има една
магическа мантра за тези, които служат – това е „мантрата за прошка”: мантрахинам видхи-хинам джат кинчид упападитам - “Каквото съм сгрешил без правилно
познаване на мантрите, без правилно познаване на правилата, моля Те, извини го, мой
Господи, защото исках да го поднеса с искрено сърце в служене на Теб.” Защо? Защото
според правилата на видхи, според строгите правила на традицията, би трябвало да
следвате предписания за чистота, и ритуали, и толкова много сложни неща. Шрила
Прабхупада рекъл на своите ученици: “Ако ви кажа всички правила за чистота, няма да
излизате от банята по цял ден.” Затова по-добре да научим тази мантра за опрощение.
(следва продължение)

18. Формалността не е достатъчна
(из лекция на Свами Тиртха, 09.05.2011, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Свами Тиртха: А какво ще кажете за апарадхите, за грешките при мантруване?
Какво е вашето виждане?
Крипадхам: Не е добре. Защото няма резултат.
Свами Тиртха: Защото няма резултат - правилно! Може да продължавате да
мантрувате светите имена хиляди години, но ако не влагате вниманието си, няма да
постигнете плода на мантруването. А какъв е плодът на мантруването?
Хаягрива: Любов към Бога.
Свами Тиртха: Правилно. Обикновена любов или екстатична любов? Трябва да
бъдем много внимателни: за да постигнем целта си, трябва да се стараем да вършим
всичко правилно. А как да избягваме оскърбленията? Понякога срещам някои хора,
обикновено християни, които много се боят от дявола – до такава степен, че развиват
дяволско съзнание. Навсякъде виждат дявола: “О, това е номер на дявола! О, това е
усмивката на Сатаната!” и забравят за своя любим Бог Исус. Така че нека по-добре

вместо съзнание за дявола, да развиваме съзнание за Бога. Ако приложим същото в
кръговете на преданите, много от бхактите развиват мая съзнание. “О, това е мая, това
е илюзия, това е апарадха! Прабху, това, което вършиш е апарадха! Което аз правя е
абсолютната истина, но което ти правиш е апарадха!” Така че вместо да развиваме мая
съзнание, нека развиваме божествено, Кришна съзнание! Насочете ума, насочете
чувствата си към Бога, към позитивното. А не към тъмната страна.
Най-добрият начин да избегнете апарадхите при мантруване е да се фокусирате
върху мантруването. Защото ако сме свързани с източника, с позитивното, автоматично
негативното ще намалее. Съвсем просто е. Това е начинът да избегнем оскърбленията.
Разбира се, много е добре да знаем списъка с оскърбленията, но ако сме заети в
позитивно служене, по естествен начин, автоматично ще избягваме грубите грешки.
Второто в списъка на Шрила Рупа Госвами е да се избягва компанията на
невярващи: асат-санга-тяга, еи ваишнава-ачара16. И така, да се изостави общуването с
асат, т.е. с непостоянната, не-божествена компания – това е един признак за ваишнава.
Асат е илюзията, сат е реалността. Асато ма сат гамая – от неистинското води ме
към истинското. Трябва да го има този преход, от неистинското трябва да стигнем до
истинското. От неистинското общуване да дойдем до истинското. Но нека бъдем
внимателни: не е написано, че ваишнавата трябва да престане да общува с хора.
Защото ако някой беше разбрал този принцип по такъв начин, преди да дойде при вас и
да ви предаде посланието, вие нямаше да седите тук. Но какво означава да се изостави
общуването с невярващи? Не значи, че „добре, в понеделник сгрешихме, понеже
отидохме на работа, обаче от утре вече знаем, че трябва да изоставим фалшивото
общуване. Така че отивам на работа и казвам на шефа си: “Съжалявам, вие сте асатсанга, а аз съм ваишнава и асат-санга-тяга еи ваишнава-ачара”. Не, общуване
означава споделяне на идеали – както в позитивен, така и в негативен смисъл. Така че
ако общувате с глупци и споделяте техните идеали, това е асат-санга. Но ако общувате
със светци и споделяте техните идеали, това е сат-санга. Обаче ако общувате
физически със светците, ала при все това не споделяте идеалите им, това отново за вас
ще е асат-санга. Формалността не е достатъчна: “Седя тук, в храма, от двадесет
години, но не върша нищо” – това не е достатъчно. Направете нещо! Споделяйте
идеалите! Бъдете активни в служенето си. А какво е истинското значение на сат-санга?
Крипадхам: Разговори за истината.
Свами Тиртха: Близо си, да! Буквалното значение на сат-санга е “срещни
истината”. Да застанеш лице в лице с истината. Затова истинската сат-санга е
изискваща. Действително ли искате да застанете пред истината или искате евтина, лека
и мека версия? И така, сат-санга означава „да срещнеш истината”. А понеже Кришна е
най-висшата истина, сат-санга в крайна сметка значи “да срещнеш любящия аспект на
истината”. Така че недейте да избягвате хората, избягвайте лошите навици на хората.
Помагайте им да достигнат по-висше ниво на духовно разбиране.
(следва продължение)

16

“Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 22.87

19. Въпросът не е в бройката, а в качеството
(из лекция на Свами Тиртха, 09.05.2011, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Третата точка в списъка с неблагоприятни практики е: “Не приемайте твърде
много ученици.” Какво означава това? Представете си как се втурвате да се
присъедините към дадена мисия и изведнъж затварят вратата под носа ви:
“Съжаляваме, закъсня. Няма повече милост.” Това би било ужасна картина, нали? Все
пак, това е една защитна система за учителите, за гуру. И тя определено идва
непосредствено след истинската сат-санга. Защото ако някой е на нивото на
истинското общуване, той може да дойде по всяко време. Ако някой е на илюзорното
ниво, по-добре да си стои отвън. Какво донасяте в мисията? Своите проблеми, своите
илюзии, материалните си амбиции, обусловеното си битие? Или готовността си да
служите, своята посветеност, силата на съществуването си. Ако ще идват глупци, подобре да не идват. Затова на учителите се препоръчва да не приемат твърде много
ученици. Защо? Защото единството на духа е много важно. И каква била практиката
във времената на Чайтаня Махапрабху? Един учител и неколцина ученици, които на
практика живеят заедно, култивирайки преданото служене по много съкровен и
интензивен начин. Така че това е едно защитно напътствие към учителите: “Не
приемайте прекалено много ученици!” Но знаете, живеем в Кали Юга, а Кали Юга е
като карнавал, всичко е обърнато наопаки. И Рупа Госвами е забравил да добави още
една тока в своя списък: “Не колекционирайте прекалено много Ролс-Ройси”. Защото
имало един прочут велик гуру, който събирал Ролс-Ройси – колекционирал не само
ученици, но и коли. Бил събрал 64, така че е имал вкус.
Въобще събирането – понякога, живеейки в този материален свят ние си
мислим, че натрупването на блага ще е добре за нас. Ако имаш пари, всеки приема
думите ти за истина, нали? Няма значение, че може да са пълни глупости. Така че
живеем в много странна епоха, всичко е надолу с главата. Но добре, садху не натрупват
материални блага, обаче понякога трупат ученици. И тогава съревнованието се
осъществява на друго ниво – кой има повече ученици, чий храм е по-висок? Или кой е
повече расика – това е окончателното съревнование. Това е грешка, човешка грешка,
която трябва да бъде избягвана.
И така, когато станете велики ачарии, гуру и свами, и когато мнозина ви
последват – или дори и да са малцина, няма значение – ако някои новодошли, искайки
да проучат профила ви, попитат: “Бихте ли казали колко ученици имате?”, какъв ще
бъде вашият отговор?
Парамананда: “Аз нямам ученици, имам само учители.”
Свами Тиртха: Това е добър отговор. С него можете да разочаровате глупците.
Защото понякога хората са склонни да съдят за качеството ви според някакви
материални стандарти. И един ученик е достатъчен, стига да е на място. Не като
глупците и мързеливците, които просто се навъртат наоколо. Така че въпросът не е в
бройката, а в качеството. Един е достатъчен. Но от друга страна, един ваишнава трябва
да колекционира. И всъщност, понеже говорихме, че в крайна сметка всичко е въпрос
на вкус, трябва да бъдете най-добрите колекционери, най-запалените колекционери.
Защо? Защото тази ваша колекция е цветното приношение към Бога. Не можем да
поднасяме повехнали цветя на олтара. Но Кришна също е добър колекционер. Разбира
се, ние не можем да подражаваме на Неговата колекция, защото тя е извън представите
ни.

След това, четвъртото правило е: “Недейте да изучавате, цитирате и тълкувате
твърде много писания”.
Према: Това го следваме.
Свами Тиртха: Но защо е казано? Понеже хората обикновено много се гордеят
със своето знание. Така че ако събирате какви ли не видове смайваща, впечатляваща
информация от различните шастри и я използвате за източник на гордост, това е
просто безвкусно. Защото всъщност ние търсим онова единствено нещо, което добием
ли, сме постигнали всичко. Така че информация не стига; нужна е трансформация. Ако
погледнем най-съществените философски въпроси – те са записани в книгите, но още
по-точно са записани в сърцата на великите светци.
(следва продължение)

20. Любовта не е теоретична идея
(из лекция на Свами Тиртха, 09.05.2011, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Петата точка е “Гледай еднакво на печалба и загуба”. Това е много трудно,
защото по природа ние искаме да печелим и не искаме да губим. Но представете си,
нима е възможно в този свят всеки да печели и никой да не губи? Не мисля, че е
възможно. Както всички хора – имам предвид не всички, но всички онези, които имат
шофьорска книжка – имат усещането: “Добре де, аз шофирам малко по-добре от средно
статистическото”. Естествено всеки си мисли: “Аз съм малко по-добър от средното
ниво“, но тогава кой е под него, щом има усредняване? Хайде стига! По природа
човешките същества малко се самонадценяват: “Аз съм малко по-добър от средното!”
Или пък всички родители чувстват: “Да, моето дете е много интелигентно! Поинтелигентно е от обикновено.” Така че ние имаме тази втора природа, произтичаща от
материалната ни обусловеност, да надценяваме онова, което имаме. Затова ни е и много
трудно да губим нещо. Напротив, искаме да печелим, да бъдем по-добрите, да бъдем
първите. Затова бъдете независими. Това се нарича ваирагя на санскрит. Рага значи
привързаност а ви означава „без” – без привързаност. Ваирагя17 значи независимост, да
не зависиш от печалба или загуба. Това е балансът на йога.
Въпрос: Във връзка с това, което казахте, че ние държим да бъдем първите, найдобрите – не знам дали така сме научени, но доколкото разбирам, това е част от
фалшивото его…
Свами Тиртха: От материалната природа.
Въпрос: Когато човек открие истинската си природа, изпитва ли някакво
желание да бъде оценен, забелязан от Кришна, или прави всичко безкористно?
Свами Тиртха: Не съм на това ниво, така че не мога да кажа. Безкористното
действие е трудно постижимо. Защото ние се нуждаем от обратна връзка. Това не е
нещо грешно, такава е природата на душата. Душата жадува за отклик. Нуждаем се от
обмен; няма ли обмен, просто умираме. Духовното самоубийство е липсата на обмен.
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Ви-рага означава „без привързаност” (прилагателно) с ваирагя е глаголната форма.

Има една история, историята за Гопа Кумар. Когато Кришна се радвал на
забавленията си с гопалите и кравите, теленцата си пасяли, така че гопалите имали
време да общуват на воля. Разменяли си закуските, които майките им били дали, тичали
насам-натам и си играели в много весело настроение. Изведнъж на сцената се появило
едно ново лице. Дошло непознато, ново момче в градчето. И Кришна започнал да му
обръща изключително внимание, изоставяйки веселата компания на останалите и
втурвайки се към новодошлия. Всички се изненадали: “Кришна изостави приятелството
ни, за да се срещне с този, новия?” Не само, че му обръщал внимание, ами Кришна
направо отишъл и го прегърнал. И не само го прегърнал, но му и заговорил с много
сладки думи: “О, скъпи Мой, толкова се радвам, че дойде! Толкова дълго време те
нямаше! Знам с колко проблеми си се срещнал. Търсил си Ме толкова отчаяно! Толкова
съм щастлив, че дойде!” Така че тази история за Гопа Кумар показва, че Кришна е
готов да указва специално внимание на специални предани. Казва се също така, че
Кришна има такава природа – Той харесва новодошлите. Момчетата и момичетата,
които са отдавна наоколо – те бездруго са си там. Ала новопристъпилите внасят нов
вкус и привличат повече внимание от страна на Кришна. Така че трябва добре да
премислим дали искаме да бъдем старши бхакти или не. Други въпроси?
Въпрос: Обикновено започваме да служим с голямо желание, но по време на
служенето умът ни отива къде ли не и медитацията ни приключва. Какъв е начинът да
направим настроението си на служене съсредоточено и безкористно?
Свами Тиртха: Трябва да добавите нещо към служенето си и то е божествена
любов, то е вашето внимание. Любов означава служене. Любовта не е теоретична идея,
тя е нещо съвсем практично - служене. Майката не се и замисля дали детето има
някаква нужда. Това трябва да се упражнява, без съмнение. Но ако веднъж
действително сте се посветили, не можете да го промените. Един много прост отговор
на този проблем - опитайте се и утре да извършите някакво служене, и на следващия
ден също – мъничко по-добре. И така, или влагате сърцето и душата си, или се
стремите стъпка след стъпка служенето ви да става все по-надеждно.
(следва продължение)

21. Колкото повече се пречистваме, толкова по-малко вреда ще причиняваме
(из лекция на Свами Тиртха, 09.05.2011, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Следващата точка е „Не се поддавайте на тъга или отчаяние”. Не им се
оставяйте. Трябва да ги избягвате, те не са благоприятни за вашите практики. И така,
предишното беше: ”Недейте да се надценявате”, а сега “Не се подценявайте”. Това е
същият егоизъм в другата крайност. ‘”Аз съм най-добрият ти слуга” или „Аз съм найпропадналият слуга” – това е същият егоизъм: „Поне в нещо съм най-добър!” И това
наистина се е случило. Веднъж Шрила Прабхупада дошъл в един център и видял
някакъв предан, на когото не знаел нито името, нито с какво се занимава, затова го
попитал: “Кой си ти, скъпи мой?” а той отвърнал: “О, Прабхупад, аз съм твоят найнезначителен слуга”. Но Прабхупад го погледнал и казал: “Съжалявам, не си най в
никакво отношение”. Така че независимо дали се надценявате или подценявате, това не

е правилно. Не се поддавайте на тъга, не си мислете, че сте неспособни да достигнете
целта.
После следващата точка е “Недейте да обожавате, нито да подценявате
полубоговете”. Това означава да уважавате вярата и традицията на другите. И нещо
много важно е добавено тук: “Недейте да критикувате другите”. Това особено много
важи за Индия. Не критикувайте онова, което не разбирате. Ако отидете в Индия, това е
точка първа, която трябва да запомните: “Недейте да критикувате онова, което не
разбирате”. Тогава няма да извършвате апарадха. Защо следва да избягваме критиките
към другите? Защото умът ни има природата да прихваща всичко – по такъв начин,
когато вие дъвчете грешките на останалите, те проникват в собствената ви система. Пък
дори и да не обръщаме чак кой знае какво внимание на критицизма, грешките на
другите няма да ни помогнат. Затова недейте да критикувате. В същото време, една
съвсем практическа дефиниция за Кришна съзнание е да изолирате себе си от
глупостта. Да се отдръпнете от някаква глупост не е критицизъм. Разбирате ли?
Следващата точка гласи: “Не слушайте критики към Вишну или ваишнавите”.
Значи да не слушате злословия срещу Вишну и ваишнавите. Можете да избегнете това
по различни начини, няма да споменавам насилствените. Но има и ненасилствени
начини: просто си тръгнете! Кажете: „Съжалявам, зает съм. Имам още няколко кръга да
мантрувам. Извинявам се! Нямам време за това.” Да ви кажа ли какъв е мекият
насилствен начин? Винаги носете ладу в джоба си и веднага щом някой започне да
критикува, напълнете устата му с прасадам, че да спре да говори. По-насилствените
методи няма да ги споменавам тук.
Предпоследната точка е: „Недейте да слушате или да четете светски истории.”
Всичко това бива считано за грамя-катха. Това означава „селски приказки”, глупави
сплетни. През цялото време все едно и също – същите проблеми, същите лъжовни
решения, до които достигат хората – винаги едно и също. Нищо ново под слънцето.
Хората са ограничени от своите емоции, от своето знание, от практиките си. Някои
плачат, че нямат съпруг; други плачат, че имат съпруг. Някои се оплакват: „Нямам
работа!” други се оплакват: „Имам работа!” Няма край грамя-катха. Но не се
занимавайте с това. Вместо грамя-катха трябва да имаме кришна-катха. Вместо към
земните афери нека насочим погледа си към божествените дела. И каква е найпопулярната тема на земно ниво? Любовните истории. Повечето хора, на практика
всички смятат, че най-добрата история е „Ромео и Жулиета”. Не, най-добрата история е
„Радха и Шям”! Тяхната любовна история е вечна. Какво се случило с Ромео и
Жулиета? И двамата умрели! Но какво се случва с Радха и Шям? Тази история е
безкрайна. Така че трябва да заменим незначителното с нещо по-висше. Земните
истории са отражения на нещо по-висше, мними отражения. Всички неща неминуемо
отминават, не забравяйте. Затова не се занимавайте с непостоянното, съсредоточавайте
се все повече и повече върху духовното, върху божественото.
И накрая, десетата неблагоприятна практика, която трябва да се избягва, гласи:
“Недейте да създавате проблеми на никое живо същество, било то чрез думи, мисли
или действия”. И така, ако искаме да развиваме духовната си практика по благоприятен
начин, нека се стремим да избягваме всички тези грешки.
Въпрос на Манджари: Казахте, че десетата препоръка е да не създаваме
проблеми на никое живо същество с думи, мисли и дела. Но в материалната сфера това
се случва неволно. Има ли някакъв начин да го правим по-внимателно, или поне да не
го правим повече, отколкото ни се налага?
Свами Тиртха: Споделяйки живота на тази планета Земя, ние сме принудени да
общуваме с останалите, събрани сме заедно тук – с всичките му позитивни и негативни
аспекти. Но колкото повече се пречистваме, толкова по-малко вреда ще причиняваме.

Това е едно изключително високо очакване в „Гита”, където Кришна казва, че
“Напълно пречистената душа обича всички и всички го обичат” 18. Първата част съм я
виждал, но втората все още не съм. Виждал съм такива хора, които имат това много
позитивно, много любящо отношение към всичко наоколо си, но дори и те имат
опоненти и критици. Така че е много трудно да се стигне до това ниво. Но колкото
повече се пречистваме, толкова по-малко вреда би следвало да нанасяме. Така че
трябва да се заемем с позитивно служене и тогава автоматично грешките или
недостатъците ще намалеят.
И знаете, понякога системата е много фина. Има една история – уви, не си
спомням точно как беше – но някой, по време на съзерцанието си, си помислил за
Кришна по много весел начин. Докато Кришна си играел, Той проявил такава чудесна
характеристика, че този човек се разсмял. И тъкмо докато се смеел, навън по улицата
минал един сакат предан. Той си помислил: „Някой се присмива на мен и на моя
недъг.” Незабавно медитацията на другия се прекършила, защото някой бил оскърбен
от неговия изблик на смях. Той веднага започнал да търси: „О, допуснал съм някаква
грешка. Къде е грешката?” И не можел да открие обяснение за грешката, тъй като не
виждал в какво е сгрешил. Накрая се обърнал към този сакат човек и тогава разбрал, че
се е случило недоразумение. Сакатият си бил помислил, че му се присмиват заради
състоянието му, макар ситуацията да не била такава.
И така, за да бъдем сензитивни към такива фини чувства, трябва да сме много
пречистени. Какво друго можем да сторим? Нека да мантруваме кръговете си и да
извършваме служенето си, защото това ще ни пречисти до степен да извършваме все
по-малко грешки наоколо си. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура е казал:
“О, аз зная, че съм извършил толкова много грешки спрямо вас. Обиждал съм ви
толкова много пъти. Но имаше една-единствена причина да правя това – да ви помогна
да станете по-осъзнати за нашия Бог”. Така че ако нашите наставници ни създават, така
да се каже, някои проблеми, това си има добра причина.

22. Кой е автентичен гуру?
(из лекция на Свами Тиртха, 10.05.2011, вечер, София)

Ще поговорим за десетте препоръки, които следва да се практикуват – онова,
което е благотворно за предаността. Тези дни обсъждаме елементите на отдаването, на
посветеността, и това е начинът да поканите нова енергия в живота си. Ако се налага да
действате само от собствения си ресурс, тогава сте ограничени, но ако призовете
енергията на учителите, на по-висшите наставници, а също и на предшестващите
ачарии, можете да се сдобиете с безгранична сила. Говорихме за онези теми, където
трябва да сме много внимателни, да се погрижим да избягваме определени грешки. Но
сега трябва да разберем кои са и да изучим позитивните занимания в духовния процес.
Рупа Госвами е дал и тях в своя списък и всъщност тези десет заръки са началото на 64те съвършенства в преданото служене.
И така, първата заръка е „Приемете духовен учител”. Този списък не говори
завоалирано. Не, той цели право в десятката. “Приемете автентичен духовен учител!”
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Това е първата от 64-те различни практики в духовния живот. Защо? Защото сме
родени в мрака на невежеството и очакваме идването на истинския учител, който ще ни
озари с факела на божественото знание.
Но тук думите са много прецизирани: ”Приемете духовен учител!” Какво значи
да приемеш някого? Да приемеш някого не непременно означава някакви официални
формалности. Приемането е като любов от пръв поглед. Не се налага нищо да си
обяснявате, незабавно се чувствате свързани. Така и приемането на духовен учител е
като да предопределите бъдещето си. Ще видим и следващите елементи, но този
начален досег въздейства върху по-нататъшния ни живот. Бихте ли ми казали моля, на
какво ниво, или по какъв начин човек може да приеме друг човек?
Отговори: В сърцето си. Официално, интелектуално.
Свами Тиртха: О, много добре! Значи, можете да приемете учителя в ума си, а
можете да го приемете в сърцето си. Ако приемете гуру с ума, ще имате много
проблеми. Но ако приемете един истински духовен учител със сърцето си, няма да
имате никакви проблеми. Защо? Защото окончателните решения трябва да се вземат в
по-дълбокото разбиране за себе си. Окончателните решения не са игри на ума или
мозъчни упражнения; те трябва да се случват в по-дълбокото.
Има и друго изискване “Приемете автентичен духовен учител”. Как да отсъдим
кой е автентичен и кой не? Щом сме преди истинското знание, тогава как да преценим?
Нима ако срещнете един истински учител, той ще се представи: „Аз съм автентичен
духовен учител”? Не; вие трябва да търсите, трябва да разберете какви са качествата на
автентичния учител. Разбира се, има качества и изисквания за учителите, но трябва да
ви кажа, че списъкът с изискванията към учениците е много по-дълъг, отколкото този
към учителите. Но кое е това, което прави някого автентичен пред другите?
Отговор: Парампара…
Свами Тиртха: Да, едно от изискванията е той да принадлежи към парампара –
традиционна система от учители и ученици. Правилно, друго?
Коментар: Да живее според това, което проповядва.
Свами Тиртха: Да, накратко казано: практикувай това, което проповядваш.
Правилно, друго?
Лила Аватар: Трябва да го почувстваш със сърцето си.
Парамананда: Трябва да бъде строг, тежък.
Яшода: Тежък като дъждовен облак.
Свами Тиртха: Трябва да си помисля за това. Други изисквания?
Сарвабхаума: Хем те е страх от него, хем се чувстваш привлечен от него.
Искаш да бъдеш в неговата компания.
Свами Тиртха: Не може ли да пропуснем първата част?
Сарвабхаума: Тогава няма да е автентичен.
Свами Тиртха: Нещо такова е. Вие на практика споменахте всички изисквания:
че учителят трябва да принадлежи към определена школа, към традиционна
последователност от учители; че трябва да има както теоретично познание, така и
практически реализации; че трябва да живее според стандартите, които пропагандира;
и също че трябва да има някакво чувство, емоционална връзка, привличане. Така че не
просто официалните изисквания правят някой автентичен за вас, но по-скоро като
виждате живота му, като виждате неговата посветеност, като почувствате идеалите му,
тогава можете да разберете каква е мотивацията му. И ако тази мотивация да служи на
Бога именно по този специфичен начин, по който той го прави, ви вдъхновява, тогава е
много лесно да се установи тази връзка на признателност и обич.
(следва продължение)

23. Едно-единствено изискване
(из лекция на Свами Тиртха, 10.05.2011, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
И така, първа точка е да приемеш автентичен духовен учител. Втора точка е
„Помоли го за посвещение.” Най-напред го приеми, а сетне официално изрази
готовността си да се присъединиш – да получиш посвещение. Какво е посвещението?
Какво е дикша?
Парамананда: Това е непосредствената благословия на гуру и милостта на
цялата парампара под формата на святото име.
Свами Тиртха: Да, други мнения?
Кришна Преми: Както вие казахте, ние не можем да се справим само със
собствената си енергия и имаме нужда от по-висша връзка с източника.
Драги: Аз имам въпрос, свързан с първа точка. Казахте, че да приемеш духовен
учител предопределя бъдещето ти; означава ли това, че оставяш учителя да
предопределя бъдещето ти? Има ли еднозначен отговор на този въпрос?
Свами Тиртха: Да, да. Има отговор и отговорът е „да”. Всъщност въпросът ти е
много свързан с втора точка, защото дикша, или посвещение означава, че позволяваш
да бъдеш напътстван. Дикша е процесът, чрез който наставниците ти прехвърлят
божественото познание, като по този начин променят, усъвършенстват характера ти.
Това е официалното начало на промяната в твоя характер. Така че се осъществява
обмен. Посвещение означава, че получаваш благословиите, но ти също трябва да дадеш
нещо. Това не е еднопосочен път, и ти трябва да допринесеш, да дадеш нещичко. Какво
следва да дадем, за да получим тези божествени благословии?
Кришна Преми: Преданост. Живота и любовта.
Свами Тиртха: Да! В началото можем да си мислим, че може би трябва да
следваме официалните стандарти. В древни времена учениците трябвало да отиват при
учителя си, носейки дърва за огрев. Но представете си, посрещате своя духовен учител
с цепеница в ръка, особено ако ашрамът се отоплява на парно – не е особено
практично, нали? Но пък ако учителят ви живее в Лудащо и вие дойдете с дърва, той
навярно ще е много щастлив. Обаче какво символизират дървата за огрев? Че сте
готови да служите – това е, което донасяте. „Донасям своето настроение за служене,
смиреното състояние на ума си.” Това е, което даваме; а което получаваме са
благословии по много различни начини, под множество различни форми.
Разбира се, да помолиш за посвещение не означава да го получиш. Нашият
Гурудев беше много либерален по отношение на посвещението. Той имаше само едно
изискване – не много. Изискването му беше, че трябва да посветите живота си, целия си
живот в служене на Кришна – това е единственото изискване. Така че той беше с много
широки възгледи. Казваше: „О, това е за всеки, който е готов да посвети живота си.”
Но в крайна сметка ти си права – тези две неща, прана и према, трябва да
поднесем. Живота си, като посветено служене; и своята любов, своята емоционална
енергия трябва да отдадем на нашите духовни учители.
Трета точка е: „Служи на своя духовен учител”. В списъка не се казва: „Помоли
за посвещение и когато го получиш, тогава служи”. Не, помоли и следващата стъпка е служи! Без значение дали си приет или не - служи! Нали знаете красивата история как
Нароттама Даса Тхакура получил своето посвещение от Локанатх Дас Госвами? Такава
трябва да е нашата убеденост. За да бъде установена тази връзка, разбира се
приемането на учителя се случва в сърцето ни, но всичко останало зависи от него, от
неговата визия. Дали ще ни даде посвещение, дали няма да ни даде, дали ще ни отлага,

дали ще ни сложи в списъка с чакащите, дали ще ни пропъди със своята данда – това
зависи от него. А ние трябва да служим, защото чрез служенето можем да изразим
своята благодарност, чрез служенето можем да изразим своята вярност. Служенето не е
нещо теоретично, но служене означава да се включваме в разни практически дейности,
или да споделяме неговите практики. Ако моят учител медитира, и аз се присъединявам
към медитацията му; ако той възпява святото име, аз също възпявам святото име; ако
той чисти храма, аз също чистя храма, и т.н. Така че присъединете се към служенето,
служете!
(следва продължение)

24. Недейте само да питате, бъдете готови да следвате
(из лекция на Свами Тиртха, 10.05.2011, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Четвърта точка е „Задавайте въпроси на гуру и следвайте напътствията му”. И
така, не е достатъчно просто да питате, трябва и да следвате. Затова в нашата традиция
е казано: не е задължително да питаш, но ако питаш, трябва да приемеш и отговора.
Така че бъдете внимателни. Да попиташ садху означава, че трябва да последваш
отговора. Ако не си готов да приемеш отговора, по-добре не питай.
И така, запитвания – но на какво ниво? Ежедневно ниво, материална платформа,
житейски проблеми? Или някакви теоретични, философски въпроси? Или въпроси
касаещи раса? Раса са божествените чувства в сърцето към Бога. Има различни нива на
запитване и един истински учител може да ви даде отговори на всички тези различни
нива. Които идват с притесняващи въпроси, ще получат много бързи и лесни отговори,
за да се отърват от тях. Онези, които запитват по-задълбочено, по-сериозно, ще получат
различни отговори. А има и такива, които задават въпроси от най-висш тип; тогава това
не е просто запитване, а разговор, обмен.
Така че трябва да усъвършенстваме запитванията си. Но докато не знаете за
какво трябва да питате и за какво не, по-добре питайте. Защото най-напред трябва да
разберем какъв тип въпроси да задаваме, обаче не спирайте там – бъдете готови и да
следвате. И както споменахте, гуру трябва да е строг. Затова трябва да сме много
внимателни какво да питаме. Защото ако зададете въпроса: „О, Гурудев, какво да
направя?”, той ще ви даде окончателен отговор, обаче въпросът е дали ще можете да го
последвате или не? Представете си, отивате при духовния си учител и питате: „О,
Гурудев, би ли ми казал моля какво трябва да правя в живота си?” И той ще ти каже:
„Просто изостави всички материални привързаности и бъди щастлив в духовното
предано служене.” Тогава ще отвърнете: О, това е много хубаво, но имаш ли по-лесна
версия?“ Затова учителите са много внимателни с отговорите. Истинските учители ви
помагат да израствате в своята посветеност. Нашите учители виждат какво е
положението ни. Гуру разбира, че днес можем само да измием пода, не повече. Затова
той ще ни даде задачата: „Би ли измил пода моля?” Тогава ще започнете да изпълнявате
заръката. По-късно той ще ви дава все по-отговорни задачи. И когато действително

стигнете до нивото да зададете истински въпрос, ще ви даде и истинския отговор, щом
сте готови да го приемете. И така, запитвания и следване на наставленията.
После петата точка е „Следвайте предшестващите учители и собствения си
духовен водач”. Понякога се нуждаем и от духовни дядовци. Защото каква е позицията
на бащата? Налага му се да поправя всички грешки на синовете и дъщерите, защото на
него е отговорността. Но каква е позицията на дядото? Винаги е милващ и щастлив: „О,
няма страшно”. Понякога непосредственият ни наставник може и малко да ни сгълчи,
но духовният ни дядо никога не ни се кара, а казва: „О, мое скъпо момче, просто
продължавай, не го взимай присърце, не се обезсърчавай.” А да се радвате на
благословиите на предшествениците – учители, гуру, наставници, ачарии – това можете
да постигнете единствено чрез служене на прекия си учител. Дядото е много
удовлетворен когато внукът служи на бащата. Трябва да станем смирени синове на
традицията. Тогава ще можете да се радвате на пълната ѝ благословия.
Следващата стъпка е: „Бъдете готови да пожертвате всичко заради Бога”. Това е
шеста точка. Много висше изискване е, но такова е едно от качествата на учениците –
да са готови да пожертват всичко в името на божественото служене. Доста е изискващо,
нали? Обаче трябва да решим дали искаме да навлизаме все повече и повече в
лабиринта, или искаме да намерим пътя навън.
(следва продължение)

25. Интелигентният начин да бъдеш щастлив
(из лекция на Свами Тиртха, 10.05.2011, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Точка номер седем е: „Живей на свято място, където живее Богът”. Къде е
обителта на Бога?
Отговор: В сърцата ни.
Свами Тиртха: Много добре. И така, не храм навън трябва да построим, а
вътрешния храм. Защото по практически причини не е възможно всички да се
преместят да живеят в някой ашрам или храм. Но можете да превърнете дома си в
храм. Това е възможно. Възможно е също и да пречистите сърцето си до такава степен,
че Кришна да го приеме за Своя обител. Така че вътрешния храм трябва да зидаме.
Това отново означава да не сме на телесно, нито на интелектуално ниво, а да
пребиваваме в емоционалния дом на своето тяло. Кришна не живее в долните ви чакри,
не живее и в горните ви чакри, Той живее в централната ви чакра. Кришна-сурия-сама Кришна е като слънцето; долните чакри са елементът земя, средната чакра е елементът
слънце, а горните чакри са елементът луна. Така че Слънцето-Кришна може да дойде
само на слънчевото ниво на вашето съществуване, на вашето тяло. Затова и вие също не
бива да обитавате долните си чакри. Смисълът на живота не е да се тича по жени –
освен по гопите, разбира се. И смисълът на живота не е само в умозрителните
разсъждения. Но човешкият живот основно е в това да пречистим своите чувства,
защото именно тази е точката на пробив. Трябва да живеете в пречистения си сърдечен
център, центъра на слънцето, и тогава Кришна може да дойде в това сърце, ще можете

да се срещнете с Кришна там. Това означава „Живей на свято място, където живее
Богът”.
Въпрос на Хри Шакти: Какво е чувството когато постигнеш тази позиция? Как
да разпознаем, че сме постигнали позицията да живеем в сърцето?
Свами Тиртха: Ако срещнеш Кришна, значи си там.
Хри Шакти: Не съм го срещнала още.
Свами Тиртха: Той чака.
Хри Шакти: Аз също чакам.
Свами Тиртха: Тогава ще се случи.
Хри Шакти: Поне мога да направя някои стъпки.
Свами Тиртха: Със сигурност. Когато възпяваме маха-мантрата, това е като
да поставим приветствен лозунг на вратата на своя живот. Казваме: „Харе Кришна! О
мой Господи, добре дошъл!” Но когато Той дойде, моля ви, служете Му добре. Не е
достатъчно просто да поставим поканата; трябва също и когато Той дойде да Му
обърнем внимание. Но как можеш да разпознаеш, че си постигнала тази позиция? Как
разпознаваш дали си гладна?
Хри Шакти: Понякога ме боли коремът.
Свами Тиртха: А как разпознаваш, че вече не си гладна?
Хри Шакти: Единият вариант е да се нахраня; но ако времето за хранене е
преминало и все още не съм яла, няма вече да съм гладна, гладът ще премине.
Свами Тиртха: Същия метод можеш да приложиш, но единият вариант носи
удовлетворение, а другият е по-труден. Йога или самоконтрол, тапася, означава да не
даваш храна на душата си, но бхакти означава да дадем прасадам на сърцето си.
Дживе доя – „бъдете милостиви към дживите, живите същества.”. А вие също сте
дживи, така че трябва да сте милостиви към себе си. Трябва да си давате нектар, да
давате на сърцето си, на душата си нектара на безсмъртието. И когато се храним, ние
чувстваме някои симптоми. Първият симптом е, че нуждата и желанието ни да ядем
намалява. Ако съм гладен, искам много храна; като похапна, това желание намалява.
Получавам удовлетворение. Това удовлетворение е вторият симптом, който ще
доловите – негативното усещане намалява и навлиза позитивно усещане. А третият
признак е, че ще се сдобиете с енергия. И така, ако достигнете реализираната
платформа в своята духовна практика, тогава празнотата в сърцето ви намалява,
настъпва удовлетворението и ще почувствате едно ново ниво на енергия. Това са трите
признака, по които можете да отсъдите докъде сте.
Хри Шакти: Понякога съм по-удовлетворена когато другите ядат и когато те са
доволни от прасадама.
Свами Тиртха: Това е по-висше ниво на реализация, това е твоята гопи-бхава.
Защото гопите са повече удовлетворени когато могат да помогнат на другите да се
доближат до Кришна и да се срещнат с Него. Не си мислете, че гопи-бхава има само в
духовното небе, че е нещо, което „съм неспособен да постигна”. Не, това е вашата гопибхава – когато получавате повече щастие от щастието на другите, отколкото от
собственото си щастие. Това е интелигентният начин да си щастлив. Затова служете на
другите и ще бъдете щастливи, помагайте на другите да постигнат духовно
удовлетворение и сами ще бъдете духовно удовлетворени. Давайте и ще ви бъде
дадено.
Добре, но следващият въпрос е как да разпознаем, че друг човек е на такова
ниво? Как мога да разбера другият предан на какво ниво е? Веднъж задали този въпрос
на Шрила Шридхара Махарадж: „Как да разпознаем постигналия реализация предан?”
Не е лесно, нали? Но той казал: „Как можете да познаете дали някой е интелигентен
или не?” Какво бихте казали вие?

Отговор: Зависи от собствената ни интелигентност.
Свами Тиртха: Правилно! Ако вие сте интелигентни, ще разберете кой е
интелигентен. Тогава как да разпознаем кой е постигнал реализация? Мисля, знаете
отговора. Затова трябва да сме много заети с израстването си. По този начин ще
разберете къде сте вие, ще разберете къде са и останалите. Но най-общо казано, ако се
чувствате най-смиреният и последният в редицата, ще видите как изведнъж всички ще
искат да застанат зад вас. Ако поставяте себе си на последно място, ще видите как
всички ще искат да ви поставят на първо. Такава е нашата философия. Ние не искаме да
сме първи, искаме да сме последни – по този начин всички искат да те поставят найотпред. Но бъдете внимателни – ако знаете, че става така и със скрит мотив отидете
най-отзад, за да бъдете поставени най-отпред – няма да се получи. Аз познавам
предани, които са много близо до този идеал. Когато присъстват, никой не ги забелязва,
но когато ги няма, липсват на всички. Това е нивото, което трябва да достигнем.
Понастоящем повечето от нас се държат по обратния начин. Когато присъстваме,
искаме да сме в центъра на вниманието, а когато ни няма, искаме пак всички да говорят
за нас. Но опитайте се да запомните, това е прекрасно постижение – когато си там
никой да не те забелязва, а когато те няма да липсваш на всички. Как можете да
постигнете това? Единствено чрез много смирено служене.
(следва продължение)

26. Обмен на енергия
(из лекция на Свами Тиртха, 10.05.2011, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Точка осма е съвсем практична: „Изкарвайте си прехраната по простичък
начин”. Стремете се да решавате материалната страна на живота си семпло и лесно.
Можем да приложим тук една много брутална материална идея – с малко вложения
големи постижения. Защото не бива твърде много да си губим времето с материални
занимания. И ако можете да получите нужните две шепи ориз на ден с минимални
усилия, без да губите време – това е достатъчно. Ако са ви нужни по два килограма на
ден, тогава трябва да работите по-здраво. А ако искате да вземете участие в служенето
в храма на Джаганнатх, например, където всеки ден се поднася по тон и половина ориз,
ще трябва да работите още повече. Но както и да е, заработвайте прехраната си по
прост и лесен начин. Това означава също и да не преусложнявате живота си.
Простотата е много близо до божествеността.
Точка номер девет: „Спазвайте поста Екадаши”. Кога е следващото Екадаши? В
събота; така че това е добра възможност да се заемете с тази практика, ако някой все
още не я практикува. Постенето е много здравословно, а постенето на Екадаши е и
много духовно. Това е ден, в който се чества победата на Вишну над илюзията. И така,
ако следвате тази практика, можете да пречистите тялото си и душата ви може да бъде
победоносна.
И точка номер десет: „Почитайте свещените дървета, кравите, брахманите и
ваишнавите.” Мисля, че това е очевидно – трябва да почитаме всички святи и свещени
обекти и живи същества наоколо си. И така, ако погледнете отново този списък с десет
заръки, първите пет коя тема засягат?

Отговор: Духовния учител.
Свами Тиртха: Правилно. А защо? Защото е важно. Затова е и най-отпред.
Добре, може би имате някакви въпроси?
Парамананда: Имам въпрос относно миенето на пода. Наскоро се натъкнах на
една интересна история: в Гаудия Матх имало преданоотдаден, който служел на
учителя си по съвършен начин, и след като всички приемели прасадам в храма,
бхактите не чакали за остатъците от прасадама на гуру, а искали да получат остатъци
именно от този предан. Този подход подобаващ и приемлив ли е във всички сфери на
служенето към Шри Гуру – да се търсят благословиите на онези, които са били
благословени от гуру?
Свами Тиртха: Това е системата парампара. Разбира се, сега говорим на
кодиран език. Защото въпросът ти е: „Ако приема прасадам от някой бхакта ще получа
ли крипа?” И отговорът е: „Да, това е системата парампара!” За странични хора е малко
странно: „За какво въобще си говорят?” Точно както веднъж една много добра наша
приятелка започнала работа в работилницата за свещи на преданите и те я попитали:
„Искаш ли да приемеш прасадам преди арати, или предпочиташ след арати?” А тя
казала: „Не знам какво е това, но нищо не искам!” Може би е било Екадаши, защото си
останала гладна.
Все пак, ако искаме да помогнем на хората да разберат нашите въпроси и
отговори – това, което ти спомена, е нещо много важно, защото с остатъците от храната
у вас преминават и качествата. Ако приемате остатъците на някой висшестоящ,
неговите качества ще се прехвърлят върху вас. Разбира се, ако приемате остатъците на
някой по-нисш или греховен човек, тези качества също ще ви споходят. Това е
трансфер на енергия. Получавайки остатъците от храната, има обмен на енергия. И
наистина, в златните времена на Гаудия Матх се е случвало бхактите да не чакат да
получат трохите, останали от Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, но от Бхакти
Виласа Тиртха Махарадж, ако не греша. Защо? Защото той служел толкова съвършено
на техния учител, че всички искали да следват неговия пример. Така че да, това се
случва. И ако следваме добрия пример на другите, това прехвърляне на енергия може
да ни споходи.
Въпрос: Какво означава „пречистени чувства”? Бе споменато, че трябва да
пречистим всичките си чувства.
Свами Тиртха: Да пречистиш чувствата си означава да пречистиш чувствата
си.
Въпрос: От какво?
Свами Тиртха: От себичност, от изкривявания, от материални наклонности. И
да се стремиш да посветиш и свържеш всичко с божественото. Кришна-сурия-сама;
мая хая адхикара – Кришна е като слънцето, илюзията е като тъмнината. И тази
тъмнина може да покрие с мрачината си чувствата ни. Така че да пречистим чувствата
си значи да ги фокусираме, давайки всичко на Върховния.
(следва продължение)

27. Сърдечните благословии на предаността
(из лекция на Свами Тиртха, 10.05.2011, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Въпрос на Сарвабхаума: Можем ли да се върнем на въпроса за остатъците от
прасадам? Веднъж исках да взема остатъците от един по-старши преданоотдаден.
Свами Тиртха: О, сигурно ти е било трудно да сполучиш в това.
Сарвабхаума: Успях. Но неговият коментар беше, че искам да напредна по
лесен начин. Бихте ли ми помогнали моля да разбера какво означава това?
Свами Тиртха: Разбира се, че искаме да напредваме по лесен начин! Защо да
вървим по дългия и тежък път, ако имаме пряк достъп? Мисля, че тази забележка е била
похвала за умната ти идея.
Сарвабхаума: Аз не го почувствах така.
Свами Тиртха: Така трябва да е било. Веднъж и аз имах същото преживяване.
Един много мил възрастен санняси от Индия посещаваше нашите програми, името му
беше пълно с нектар. Казваше се Бхакти - бхакти само по себе си е хубаво – втората
част на името му беше Хридой – сърце – а третата част беше Мангал - благословия.
Така че Сърдечните Благословии на Предаността – този свами дойде при нас! Обаче в
началото той беше доста резервиран: „Ново място, нови хора. Не ги познавам, те не ме
познават”. Първо започна да се разпорежда наляво-надясно: „Това не е добре така,
както го правите. Трябва да го правите по друг начин. Защо тази песен? Трябва да пеете
друга песен. Защо три пъти, а не четири пъти?” Така че той – както вие очаквате от
един садху или гуру - си беше тежичък. Но събирайки цялото си смирение се наложи да
отида при него и да му кажа „Махарадж, това е толкова мило, много ти благодарим за
напътствията! Обаче разбираш ли, нашият духовен учител ни е дал тази практика, така
че ние ще следваме именно нея.” И тогава той отвърна: „О, да, да! Добре, добре!” И
като възрастен индиец, той си имаше мнение за всичко. Индийците не обичат кучета. А
в стопанството ние имахме две малки кученца, от които той се боеше. Питаше
преданите: „Тези животни свирепи ли са?” Ей такива мънички кученца - свирепи! Ние
отвърнахме: „Не, не, Махарадж! Те са много любвеобилни, те са бхакти, не се
притеснявай!” И знаете какво правят кучетата – следват те навсякъде Излизаш навън,
те идват с теб; влизаш вътре, идват с теб – такова се естественото им държане. И така,
на следващата сутрин Мангал Махарадж излезе на разходка да помантрува. И разбира
се, свирепите кучета тръгнаха с него. Когато се върна, той беше много доволен и каза:
„Тези кучета са изключително интелигентни! Аз излязох да мантрувам, а те ме
последваха.” Беше толкова хубаво да гледаме как сърцето му се разтапя ден след ден.
До такава степен, че на следващата година, когато един от нашите бхакти го срещнал в
Индия, първият му въпрос бил: „Какво става с кучетата?”
Но да се върнем на остатъците… Когато приемахме прасадам, сервирахме
пресни плодове; а той не обичаше пресни плодове – нали са нещо различно от дал, ориз
и чапати. Така че остави в чинията си няколко ягоди и аз го попитах: „Махарадж, мога
ли да си взема малко маха-прасадам от вашата чиния?” Той беше смаян и отвърна:
„Не! Не мога да ти позволя да си вземеш! Обаче ако си откраднеш докато не гледам –
тогава може.” Разбирате ли, бхакти е любящ обмен. Не е уплашено треперене пред
духовните ни учители, а любящ обмен. От него научих толкова много.
Но той имаше и някои други страни. Например, някой искаше да излезе по време
на лекция, а индийските свами са свикнали да дават лекции минимум по три часа.
Дълго е, много дълго! Някой искаше да свърши някаква работа, така че се изправи и
каза: „Трябва да изляза!” Ала Мангал Махарадж веднага отсече: „Не! Сядай! Трябва да

стоиш тук! Не може да излизаш!” Понякога нежен като листенце от роза, друг път
силен като лъв.
И така, бхакти е любящ обмен. Шрила Бхакти Хридой Мангал Махарадж ки
джай! Той беше много смирен, един от най-смирените хора, които познавам. Защото
насаме ми каза: „Когато бяхме млади, спях в една стая с Шрила Прабхупада,
Бхактиведанта Свами.” И добави: „Аз не успях да разпозная неговото величие.” Това е
истинско смирение – да можеш да признаеш величието на другите, а също и да
разкриеш собствените си недостатъци. Нима губиш нещо, показвайки слабостта си?
Никога! Това е най-голямата победа – да можем да изобличим недостатъците си.
Въпрос на Хри Шакти: Не губим ли поне част от фалшивото си его когато
изобличаваме недостатъците си?
Свами Тиртха: Да, в това е въпросът. Затова практикуването на смирение е
естествена практика за преданите. Това е нещо добро.
Хри Шакти: Понякога е много болезнено да разкрием недостатъците си и това е
причината да не го правим. Как можем да надмогнем тази болка?
Свами Тиртха: С любов. Ако има доверие, не е болезнено. Ако общността на
бхактите притежава тези качества – атмосфера на доверие, откритост в общуването,
божествена любов един към друг, духовна свързаност и признателност един към друг,
като братя и сестри, обединени в служенето към Бога – какво лошо би могло да се
случи в такава общност? А дори и подобна атмосфера да липсва, ако практикувате тази
толкова важна духовна садхана, вие печелите! Нека не ви интересува реакцията на
останалите – това си е тяхна работа. Вие сте направили своята стъпка напред. Как те
реагират е тяхна работа. Но разбира се, ако някой злоупотребява с вас в това
отношение, следващия път трябва да намерите подходящата компания или подходящия
момент за подобно интимно споделяне. Ала онези, които губят, всъщност печелят.
(следва продължение)

28. Божествената закрила винаги е с отдадените души
(из лекция на Свами Тиртха, 10.05.2011, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Хаягрива: Махарадж, казахте, че бхава не е някъде в духовното небе…
Свами Тиртха: Не съм казал това. Казах, че вашата лична гопи-бхава не е само
някъде отвъд, а и тук – че имате практическо отражение. Ако имате настроението,
което е описано в „Чайтаня Чаритамрита” – да сте по-щастливи когато другите са
щастливи – това е гопи-бхава. Тя не е нещо, което ще ви споходи след смъртта или
след окончателното освобождение, не! Това е същото настроение. Разбира се, може да
не е пълната версия, да не е цялостното разгръщане на вашата гопи-бхава, но чувството
се отразява тук. То трябва да ни напомня пълната, оригиналната, чистата версия.
Слушам въпроса ти?
Въпрос на Хаягрива: Въпросът е: чувствата имат огромна власт над ума и ако
са правилно насочени могат много да помогнат. Но има ли и лош аспект на чувствата,
например сахаджия?

Свами Тиртха: „Падам падам яд випадам”19- има опасности на всяка стъпка,
но божествената закрила винаги е с отдадените души. Въпросът ти е доста сложен.
Мисля, че първата част успяхме да изясним – практическата гопи-бхава е, че когато
служим на другите, получаваме повече щастие отколкото ако сами постигаме нещо.
След това ти спомена случая, когато емоциите вземат власт над ума, нали? Какво
означава това? Означава сантименталност. Каква е дефиницията за сантименталност?
Когато сетивата надделяват над ума. Сетивата (сенти-) контролират менталната
система. Санти-ментален – сетивата завладяват ума. Би трябвало да е обратното –
сетивата са на по-ниското стъпало, а умът е на по-високото, сетивата са конете, а умът юздите. Умът би следвало да контролира сетивата, а не обратното.
Но ти всъщност спомена чувствата, а чувстването е една от функциите на ума.
Нашите чувства се случват в ума ни. И обикновено по самата си природа чувствата
идват и си отиват. Днес ми харесва, утре не ми харесва – чувствата идват и си отиват.
Но това не е достатъчно. Пречистени чувства означава визията ви като цяло,
отношението ви към съществуването да се основават на любов, на любящ подход. В
такъв смисъл нашата божествена или духовна любов не е чувство, а по-скоро
настроение, отношение, състояние на съзнанието. Защото чувствата са променливи, но
състоянието на съзнанието ви не бива да е променливо. Затова сме много щастливи ако
съзнанието ни намира основа в духовните чувства – такова състояние на съзнанието,
такъв любящ подход към творението, към живите същества и Бога, се основава на
любов, божествена любов. При все това, разбира се, съществуват опасности. Както
Нарада Муни казва в „Бхакти Сутрите”: „Докато не сме на пречистеното ниво, всички
правила и предписания трябва да се следват, инак пропадането е сигурно.” Ако гопите
бяха изпитвали само сантиментални емоции към Кришна, без знанието, че Той е
техният възлюбен Бог, това биха били просто някакви лъжовни чувства. Може би сега
вече е ясно каква е разликата между чувства и любов – имам предвид божествена
любов, духовна любов като състояние на съзнанието, като визия.
Но след това ти спомена и трето нещо – сахаджия. Какво означава сахаджия?
Хаягрива: „Лековатият начин”.
Свами Тиртха: Не! Дай ми буквален превод. Някой тук учи ли санскрит?
Сахаджия идва от саха-джа. Саха значи „заедно с”, джа – „раждам се”. Така че
сахаджа означава „роден с теб”, тоест „вроден, естествен”. Атман – вие, като души от
духа - сте родени с бхакти, това е естествената ви функция. Бхакти, предаността към
Бога, е естествена функция за душата. Това означава, че любовта към Бога се ражда с
нас – това е сахаджа. Така че ние по природа сме сахаджии, и искаме да сме сахаджии
– божествената любов е естествена функция за нас. Не е нещо, което ни е изкуствено
наложено; присъщо ни е. Но кое е опасността? Пракрита-сахаджия. Така че не
спирайте по средата. Сахаджия е позитивен термин, пракрита-сахаджия е
негативният термин. Защото пракрита-сахаджия означава материално ниво. Пракрити
значи „според материалната природа”, така че пракрита-сахаджия е материална
функция. Това е „лековатият начин”. Ясно ли е? Виждате ли разликата? Божествената
любов е естествена, вродена характеристика на душата, родена с вас, така че вие сте
сахаджии. Но трябва да избягвате да сте пракрита-сахаджии. Защото каква е
практиката на пракрита-сахаджиите? Понякога те използват някакви тантристки или
разни други лесни методи, или пък телесни преживявания като заместител на
духовната реализация. Добре, това си е техен избор, но нашата убеденост е друга. Ние
искаме да постигнем съвършенство посредством предписано предано служене. И
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когато някой ви казва, че бхакти-йога е любовен обмен – това не е пракритасахаджия.
29. Който губи, печели
(из лекция на Свами Тиртха, 11.05.2011, вечер, София)
Сигурен съм, че чувствате колко много съвместното възпяване на Божиите
имена ни помага да извисим съзнанието си. То автоматично ни довежда в духовно
състояние на съзнанието. Затова би било много хубаво ако можехме да повтаряме
светите имена постоянно, по двадесет и четири часа на ден, защото тогава бихме могли
да запазваме такова съзнание. Не знам как е при вас, но аз не мога да правя това. По
тази причина трябва да следваме съвета на философията и да се стремим да
поддържаме това пречистено състояние на ума чрез някои други практики. Бе
препоръчано, че практикувайки шаранагати, с други думи приемайки подслон у Бога,
можем да съхраним това настроение на посветеност. Тези дни изследваме различните
елементи или различните стъпала на този процес на посветеност, за да съумеем да
поддържаме постоянно това божествено съзнание. Разгледахме подготвителните
степени на отдадеността: да се избягва онова, което е неблагоприятно за духовните
практики и да се следва благоприятното за тях. Това е здрав разум – ако искате да
постигнете някакви цели, правете каквото е добро за тези цели и избягвайте недоброто.
Това е като входът към процеса шаранагати. После следващите две са изискванията
към практикуващите – какво трябва да правим. Тези две практики са смирение и
себепосветеност. От двете, днес ще разгледаме смирението. С цялото си смирение ще
се опитам да повторя онова, което съм чувал по тази тема.
Но най-напред, моля ви, помогнете ми да намеря някои синоними на смирение.
Или ми дайте значения – какво според вас мислите, че е смирението?
Гиридхари: Съзнанието, че сме безкрайно малки и незначителни и нищо не
зависи от нас.
Други коментари: Скромност. Умиротворение. Отговорност. Приемане.
Търпение. Любов към ближния.
Свами Тиртха: Това е съвсем практическо приложение. Дадохте толкова много
различни аспекти на смирението. В духовните практики то е много важна тема. Затова
в наши дни не чувате кой знае колко за него в ежедневието. Защото хората обикновено
искат да успеят или да направят кариера, а обичайно пътят към тези цели не минава
през смирението. Така че ако постъпвате смирено, може да очаквате, че с вас ще
злоупотребят. Но не се тревожете – тези, които губят, ще спечелят. Губещите са
победители. Понякога изглежда, че ако се държите смирено, другите ще ви победят, но
Кришна ви уверява в „Бхагавад Гита”: „Можеш дръзко да заявиш, че Моят предан
никога не погива”.20
Ако искаме да открием или анализираме какво е смирението, тогава трябва да
разберем, че то може да бъде практикувано в служене към преданите. Щом служим на
преданите, трябва да знаем, че упражняваме смирение. Смирението като практика е
свещенодействие. То е много близко до нашата изначална природа. Всъщност,
смирението по някакъв начин е отвъд материалните способности. Както споменахте, за
него са необходими приемане и толерантност, и търпение, и уважение към братята
човеци, и съзнаване на собствената ни незначителност.
(следва продължение)
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30. Като замръзнал ангел
(из лекция на Свами Тиртха, 11.05.2011, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
За да дадем пример какво означава смирено отношение към Върховния Бог
Кришна, ще прочетем малка част от „Нектара на предаността”.
„Да се отнасяш към Кришна като към висшестоящ се нарича почтително
отношение, а когато в добавка на това преданият чувства, че Кришна е негов
закрилник, трансценденталната му любов към Кришна нараства и съчетанието на
тези чувства се нарича почтителна преданост. Когато тази неотклонна почтителна
преданост нарасне още повече, тя се нарича любов към Бога в почтителна преданост.
Привличането и обичта са двата открояващи се симптома на тази степен. В подобно
почтително отношение на преданост Прадюмна никога не говорел на баща си на
висок глас...”
Той винаги разговарял с Кришна в много смирено състояние на ума. Имате ли
добра памет? Не? Въпреки всичко, опитайте се да запомните това: всеки път, когато
повишите глас, сте изгубили смирението си. Сега можем да продължим.
„Всъщност, той никога не отварял уста и дори не показвал лицето си, обляно в
сълзи. Винаги гледал само към лотосовите нозе на баща си.”
Виждате ли? Синовете в 21-ви век едва ли биха могли да изпълнят това – очите
им винаги да се просълзяват щом видят баща си. И да са толкова смирени, че постоянно
да държат погледа си върху лотосовите нозе на своя скъп баща. Драги братя, пробвали
ли сте някога това към своите бащи? Не? Имате ли добра памет? Запомнете това:
опитайте го поне веднъж в живота си. Защото и вие ще станете бащи, а е много хубаво,
когато синът каже на баща си: „Благодаря ти, татко! Ти свърши много добра работа!”
Това е като компенсация за всички глупости, които сме струпали на главите на бащите
си. Дайте им поне нещичко, поне няколко думи в замяна.
Сега говорим за смирението. И от тази връзка с Кришна като баща трябва да
научим това смирено смирение. Но често ние не разбираме какво е смирението и или го
имитираме, или – както много пъти сме обсъждали – вместо конструктивно смирение
имаме деструктивно смирение. Градивното смирение ще въздигне душата ви;
разрушителното смирение ви завлича надолу. Споменахте, че сме много незначителни.
В същото време вие сте уникални, досущ като скъпоценни камъни! Казва се, че
чувството за вина е съсипващо чувство, но когато се каете за греховете си – това е
въздигащо. Винаги се стремете да правите разграничение между двете. Чувството за
вина е разрушително, докато истинското разкаяние е градивно.
Само си представете някой да се опитва да се държи с вас по такъв начин – с
такова унизително смирение. Просто си представете приятеля си, или духовния си брат,
или сина си винаги в такова състояние на ума, каквото е дадено тук: никога не ви
поглежда в очите, постоянно е облян в сълзи, винаги стои със смирен ум. Неловко
усещане е. Следващият абзац ни казва нещичко за това:
„Кришна изразил обичта, която питае към Своите предани когато помолил
Прадюмна да не се чувства толкова срамежлив пред Него. Той се обърнал към
Прадюмна така: „Мое скъпо момче, остави това чувство за малоценност…”
Недей да се подценяваш! Разрушително смирение означава да се подценяваш.
Разбира се, не бива и да надценяваме себе си, защото това със сигурност не се нарича
смирение. Но ако се подценявате, това може да е изопачена форма на гордост. Затова
не го правете! И след това се казва: „…престани да стоиш с наведена глава.”

Понякога трябва да наведем глава. Ако погледнем недостатъците си, няма какво
да сторим освен да се разкаем. При все това трябва да се отнасяме позитивно дори към
грешките си. Шрила Прабхупада е казвал: „Провалът е колоната на успеха”. Все пак,
моля ви, недейте да си строите колонада у дома, но бъдете позитивни даже към
грешките си – те ви помагат да разберете какво не трябва да правите.
„Просто говори с Мен с ясен глас и престани да лееш сълзи.”
„О, стига си плакал през цялото време!” Понякога на Кришна Му идват до гуша
тези прекрасни изражения на смирение. „Стига, скъпи Мой! Искам да разговарям с теб.
Имам нужда от теб. Недей да стоиш там като замръзнал ангел.” И след това Той казва:
„Можеш да Ме гледаш право в лицето и да докосваш тялото Ми с ръце без никакво
колебание.”21
И така, какво можем да кажем? Ако получите такава покана от Бога, ако
получите такава покана от своя баща, ако получите такава покана от духовния си
учител, от брат си, от висшестоящите – какво можете да направите? Можем единствено
да кажем „да”. Защото предаността е обмен на любов. Мисля, че това е прекрасно,
прекрасно наставление в градивно смирение. Разбира се, трябва да си знаем мястото.
Но ако имаме покана да танцуваме, защо да не се включим? Ако има божествена
покана, трябва да се включим, независимо от недостатъците си.
Деструктивното смирение можем да кажем, че повече или по-малко идва от
Близкия изток. Но градивното смирение идва от Далечния Изток. Например Арджуна –
той бил боец. Можем ли да считаме неговата борба за израз на смирение? Как мислите?
И още как! Въпреки че не е смирено действие да се сражаваш, да побеждаваш, да
убиваш и т.н – това не е смирение в материален смисъл. Но тъй като той изцяло
изпълнявал заръка свише: „Бий се за истината!” с която се съгласил, това било пълен и
съвършен пример за смирение. Защото отначало Арджуна бил изпълнен с въпроси,
нещо повече – със съмнения. Но какво станало накрая? След като Кришна го убедил
нямало въпроси и нямало съмнения. Понякога се случва ние да имаме въпроси, но
никога не бива да имаме съмнения.
Затова моля ви, помнете тези примери и бъдете позитивни в своето смирение.
Бъдете градивни в своето смирение. Защо е нужно градивно смирение? Защото без да
изразим своето смирение, не можем да учим. Ако си мислиш, че знаеш всичко, кой
може да ти даде добър съвет? Така че, за да можем да възприемем нещо, трябва
смирено да покажем недостатъците си, смирено да изразим нуждата си да бъдем
напътствани. Готовността да се учиш – това е истинският плод на смирението. А как да
се сдобием с такова смирение? Чрез себевладеене, защото себевладеенето ще ви
направи силни, а ще ви направи и смирени, щастливи, удовлетворени.
(следва продължение)
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31. Шестте елемента на бхаава
(из лекция на Свами Тиртха, 11.05.2011, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Всъщност, смирението е част, елемент от бхаава – духовните чувства. Да
поговорим ли за елементите на бхаава? Нека видим кои са.
Първата стъпка в духовните чувства е „да си свободен от материални желания”.
И така, краят на материалното желание е началото на духовните емоции. Как можем да
се избавим от материалните си желания? Та хората на практика се състоят от желания!
Ако се откажеш от желанията си, това означава да унищожиш себе си, да изгубиш себе
си. Мнозина изпитват този страх: „Ако изоставя желанията си, какво ще ми остане?”
Но всъщност ние трябва да изоставим единствено материалните си желания. А умелият
метод да се откажеш от нещо е като придобиеш нещо по-добро. Вместо да имате
материални желания, започвате да изпитвате духовни желания – по този начин
автоматично ще се пречистите от цялото материално замърсяване. Така че преданият не
е лишен от желания, защото да нямаш желания – това е неутралното, нулево ниво.
Липсва живот. Трябва да имаме желания, но единствено пречистени духовни желания.
Вторият елемент е „да извършваш предано служене през цялото време”.
Постоянно, без прекъсване. „Това е доста трудно. Зает съм. Имам работа”. Или „Имам
семейство. Трябва да спя. Трябва да правя това и онова. Зает съм. Работя.” Защото ако
няма работа, няма пари. Понякога се случва да има работа и да няма пари. Виждате,
този материален живот е много сложен. И така, много сме заети, но поне си казваме:
”Добре, мога да отделя десет минутки сутринта за духовната си практика.” От това
можете да видите какъв е процентът на отдадеността ви. 10% вложение, а искате 100%
резултат. Скъпи мои, няма да стане. Съжалявам! Защото такава трябва да е нашата цел
– да сме постоянно заети в предано служене.
Но какво означава това? Означава каквото и да правите, то да бъде любящо
приношение за Бога. Така че не количеството трябва да промените, a качеството е това,
което можем да променим сега, днес. Преди 500 години Рагхунатх дас Госвами е можел
да даде и количество. Той бил зает в предано служене по двадесет и два часа и
половина на ден – мантрувал, служел, пеел, проповядвал, медитирал и т.н. Едва час и
половина на ден си оставял за спане, ядене и подобни занимания. Ако прочетете тази
глава от „Чайтаня Чаритамрита”, много ще се вдъхновите. Ще си кажете: „Да! Това е
моят път!” И първият ден ще го направите – двадесет и два часа предано служене, а
само час и половина сън. Но какво ще стане на следващия ден? Двадесет и два часа
спане и час и половина ядене. Недейте да се самозалъгвате! Ако не сте на нивото на
пълната отдаденост, ако не плувате в божествен екстаз, не бива да го имитирате. И
няма нищо лошо, че не можете да го направите. Защото ако обожаваме това като
прекрасен идеал, като най-висшата цел на живота си, в крайна сметка ще можем да
стигнем там. Затова трябва да се стремим да сме заети в предано служене през цялото
време – с дела, думи и мисли.
Мисля, можем да се съгласим, че това е трудно. Но третият елемент е дори още
по-труден. Защото той гласи: „трябва да си винаги ентусиазиран в служенето на
Кришна”. Как можем да постигнем това? Единствено ако вярата ви е жива вяра.
Единствено ако връзката ви с Кришна не е теоретична, а жива връзка. Защото всъщност
това е най-висшата дефиниция за вяра – всеки миг да извличате всенарастващ екстаз от
служенето към Кришна. Това е истинска вяра.

Четвъртото е „да си привлечен да живееш в земята на Бога”. Това е за което
говорихме онзи ден – че обителта на Бога са човешките същества и че найесенциалната част на човешките същества е емоционалната им сфера, тоест сърдечната
чакра. Така че ако пречистите сърцето си дотам, че Кришна да го приеме за Свое
жилище, тогава вие също можете да живеете в сърцето си.
Петият елемент е „да се отречеш от материалните наслаждения”. Отново трябва
да се приложи същото – ако вкусвате духовни наслади, незабавно ще забравите за
материалните. По-висшият вкус винаги ще ни помага да стигнем до по-високо ниво.
Това отново не означава, че преданият е един разочарован човек, в чийто живот няма
щастие. Не, някакво духовно блаженство се излъчва от него, някаква различна
вибрация – не материалното наслаждение, а нещо по-висше, нещо по-фино. Именно
тази тайнствена вибрация е това, което търсим!
Веднъж пътувахме в един влак в Индия, а разбира се, пътуване с влак в Индия
означава, че трябва да общуваш с хората. Те не те оставят просто да си седиш там;
идват и те заговарят. Този път беше един университетски студент, индиец. Той се
приближи към бхактите и каза: „О, най-сетне ви срещнах! Моля ви, кажете ми каква е
вашата тайна? Защото всеки път когато видя преданите да възпяват Харе Кришна,
чувствам от тях да се излъчва много специална вибрация. Кажете ми какво е това?
Каква тайна е скрита?” Така че препоръчвам на всички ви и двете – изпробвайте
тайната на възпяването на Харе Кришна, и идете да пътувате с влак в Индия. Това е
начинът да се отречете от материалното щастие.
И шестият елемент на бхаава, преданите чувства, е смирението. Тук самите
думи са много важни, защото санскритът гласи нама-шунята. Мана означава манас,
вашият ум; шуня значи „празно, пусто”. Така че празнотата на ума – разбира се умът
трябва да е изпразнен от материални наклонности, от материални мисли – това е
смирението. Когато нямате задна мисъл в ума си, когато нямате друга мотивация,
когато чашата ви е празна, за да може духовният ви учител да я напълни с нектара на
безсмъртието. Това е смирение – да сте готови да приемете това, което ви се дава. Това
градивно ли е? Мисля, че е много градивно.

32. Корабът трябва да има капитан
(из лекция на Свами Тиртха, 11.05.2011, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Бих искал да ви цитирам моя духовен учител относно смирението. Защото
веднъж някой му зададе въпрос, който беше много близо до нашата тема: „Какво е
смирение?” „Какво е истинско смирение? Истинско смирение е винаги да се
съобразяваш с напътствията на духовния учител, винаги да следваш всичките му думи
и учения, като по този начин служиш на ваишнавите и въобще на цялото човечество.
Когато не вършим нищо от себичен мотив, но сме готови да направим всичко за
щастието на другите без да очакваме слава или награда, нито каквато и да било
материална облага. Исус, Мохамед, Харидас и други велики светци са знаели, че
техните дела и поучения няма да бъдат оценени, дори напротив – ще трябва да страдат
заради тях. При все това те са били готови да сторят всичко, за да облекчат бремето и

страданието на човешките същества, проповядвайки за духовния живот. По същия
начин и преданият трябва да знае, че ще дойдат много трудности, много проблеми;
въпреки всичко той трябва да продължава да проповядва. Ако помагате на хората по
духовен начин, винаги ще се намерят такива, дори и сред бхактите, които без никакво
основание ще се оплакват от брамина, който ги учи; понякога се случва те да
критикуват духовния учител, или даже да тръгнат срещу него. Знаем за това
предварително, но подобни индивидуални проблеми не бива да възпират предания. Той
трябва да отдава уважение на всички и да вижда подредбата на Кришна във всичко,
което му се случва. С голяма решителност трябва да продължава със служенето си.” И
така, това е което съм научил за смирението.
Ямуна: Махарадж, много се радвам, че днес темата е смирението, защото
миналата седмица имах много сериозен изпит по смирение. Една моя ученичка по йога,
която посещава уроците ми от година и половина, не щеш ли в самия час по йога каза:
„Всъщност, ако не живеем в Хималаите, ако не се храним с корени, ако дишаме
въздуха, който дишаме тук и ядем зеленчуците с нитрати, които ядем, не можем
въобще да говорим, че правим някаква йога. И въпрос не може да става за това.” И каза
това по време на урок по йога! Обикновено смирението се свързва с това човек да не
повишава глас, все да отстъпва или нещо такова, но аз усетих, че не мога да сторя това
в онзи момент. Защото както Арджуна е трябвало да се бори за истината и аз мислех, че
нещо трябва да се направи.
Свами Тиртха: Да убиеш врага, а?!
Ямуна: Поне зададох въпрос на дамата: „Щом казваш, че йога не може да се
практикува тук и сега, защо от година и половина идваш на уроци при мен?” Може би
това не звучи смирено, но се налагаше да попитам. И тогава последва истинското
унижение, защото тя каза: „Идвам заради гимнастиката”. Отвърнах ѝ: „Съжалявам, аз
не преподавам гимнастика.” Има такива ситуации в писанията. Разбира се, всички
писания препоръчват истинско смирение, но както споменахте, понякога смирение
означава да се сражаваш за правилната кауза. И аз винаги си спомням, че Исус също е
трябвало да се бори и да повишава глас понякога, защото е неизбежно. Бихте ли
поговорили моля за тези различни аспекти на смирението, когато ни се налага да
водим битка за правилната кауза и това е истинският израз на нашето смирение?
Свами Тиртха: Смирението е въпрос също на интелигентност и култура. Така
че то зависи и от нивото ви на съзнание. Смирението на човека в тама-гуна се
различава от смирението на човека в саттва-гуна. Така че има множество, множество
вариации; ние обсъждахме основните точки, съществените контури. Но валидността на
всяка една теория си личи в практическото ѝ приложение. Казано е: докато има битка,
няма гопи-бхава. Въпреки това понякога трябва да направим стъпка назад – да се
сражаваме във философията, да се сражаваме за истината, да се сражаваме, за да
защитим нашия ашрам. Но никога не бива да изоставяме вътрешното си култивиране.
Защото едно от определенията за смирение беше мана-шунята, белият лист на
съзнанието ни – в смисъл, че няма антагонистични чувства, няма страх, няма гняв. Така
че ако винаги съхранявате своята вътрешна стабилност, можете да продължавате да се
борите и да дискутирате – това няма да ви причини вреда, няма да изгубите вътрешния
си покой. Корабът трябва да има капитан.
Чайтаня Махапрабху е казал: „В смирено състояние на ума, когато се
чувстваме по-смирени от стрък трева, по-търпеливи от дървета, когато сме готови
да отдаваме цялата почит на другите без да очакваме някаква почит към себе си,
можем да възпяваме светите имена постоянно.”22
22
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33. Славното съревнование на ваишнавите
(из лекция на Свами Тиртха, 11.05.2011, вечер, София)

Въпрос: Как можем да се борим срещу тамас със смирение и къде е границата
между смирение и унижение? Бих желал практически съвет.
Свами Тиртха: Ще ви дам. Ако срещнете някой, който действително ви
превъзхожда, какво е вашето отношение?
Отговор: Смирен съм.
Свами Тиртха: Правилно. А ако някой иска да докаже тъй нареченото си
превъзходство над вас, какво е отношението ви?
Отговор: Не съм смирен, но трябва ли да бъда?
Свами Тиртха: Смирено можете да си тръгнете, да речем. Или смирено можете
да кажете: „Съжалявам, вие не сте авторитет за мен. Не сте толкова велик за колкото се
мислите”. Затова трябва винаги да се срещаме с авторитети. А интелигентност означава
незабавно да разпознаваме и разбираме разликата в компетентността. Така че смирение
значи да имате правилно разбиране за своята компетентност и за тази на другите.
Но това е само теоретичен съвет. Вие искахте нещо практично. Може ли да ви
разкажа една практическа история от живота на бхактите? Веднъж, още преди години,
имахме един нов посетител във фермата. Случи се така, че през деня двама от
бхактите влязоха в конфликт, скараха се – което не е никак хубаво. Не е никак хубаво
особено, когато наоколо има новодошъл. Това беше малко объркващо за нашия нов
приятел: „Чакай малко, тези хора говорят за духовно смирение и за живот в преданост,
а пък се карат така? Какво е това?!” Но сетне, след няколко часа какво видя той? Видя
как между двамата пламва духовно съревнование. Защото единият отиде при другия и
каза: „Прабхуджи, аз допуснах грешка, съжалявам. Мисля, че извърших оскърбление
към теб.” А другият отвърна: „Не, не, не! Аз сгреших!” Но първият не можа да изтърпи
това и започна да поднася дандавати: „Не, моля те, извини ме!” Тогава и другият също
падна в пълен дандават: „Грешката не е твоя, а моя!” Тогава нашият новодошъл
приятел разбра: „Охо! Това са истински хора!” Този пример толкова дълбоко го убеди,
че той също стана бхакта.
Така че какво означава това? Понякога ние имаме такъв състезателен дух в
материален смисъл – кой е по-умен, кой е по-старши, кой е по-такъв или онакъв. Но
веднага щом дойдете в духовно съзнание, започва духовното състезание – кой е посмирен? Такова е славното съревнование на ваишнавите.
От вас не се иска да сте съвършени още на мига, така че никога да не допускате
никакви грешки. Но от всички ви се иска да практикувате смирение. Защото то е
решението. А трябва да решите дали искате да сте част от проблема, или от решението.
Този отговор удовлетворява ли ви?
Отговор: Да. Другият ми въпрос е как можем да съхраним силата и
решителността си да упражняваме смирение, когато има ситуации, в които губим
контрол?
Свами Тиртха: Трябва да помните това, което четохме: „Всеки път, когато
повишите глас, сте изгубили своето смирение”.
Коментар: Това е трудно, дори спрямо родителите ни.
Свами Тиртха: Невъзможно! Как така? Това не е хубаво. Насилието води до
насилие, докато смирението ще донесе смирение, поне във вас. В отсрещната страна то
може да липсва отначало, но по-късно също ще се случи. Насилствената победа е
загуба. Имате право да се защитите, няма проблем, но дори и това трябва да се прави по
вежлив и хубав начин. Трябва винаги да се замисляме каква е реалността на проблема,

пред който сме изправени. Къде е този проблем? Доколко е реален? Дали е на нивото
на ума, дали е номер на илюзията или е „усмивка на Сатаната”?
Но прави сте, понякога губим контрол. Садху Махарадж е дал много добър съвет
в това отношение. Мисля, че всички го знаете, но все пак е добре да повторим. Когато
сте ядосани, преди да отвърнете трябва да броите: 1,2,3 ….само до десет, обаче бавно.
Не е кой знае колко дълго – до 64 или до 108. Ако все още сте на нокти, трябва да идете
в кухнята и да изпиете чаша вода. Ако нервите ви продължават да са опънати, идете в
друга стая на дома си – банята – и се погледнете в огледалото. Тогава ще видите: „Хей,
този човек е изгубил самообладание!” Тогава можете да дойдете на себе си.

34. Като прозрачен посредник
(из лекция на Свами Тиртха, 12.05.2011, вечер, София)

Продължаваме нашето изследване на шестте елемента на отдаването. Дотук
преминахме през входа – да практикуваме това, което е благоприятно и да избягваме
неблагоприятното. Платихме и входната такса, която е смирението. Сега ще изучаваме
какво трябва да правим ако имаме тези качества. Защото следващата стъпка е да
посветим себе си. За да разберем какво означава да посветим себе си, трябва да
разгледаме тези две думи: какво е „посветеност” и какво е „себе си”? Докато не знаем
кои сме, как можем да се посветим? И докато не знаем какво е истинска посветеност,
как бихме могли да се отдадем? За да извършваме своите духовни практики ни е нужна
много сила. Кой е източникът на силата? Как мислите, кой е източникът на силата?
Яшода: Баларам.
Свами Тиртха: Баларам в обективен смисъл; а субективно това е тапася,
аскетичната практика, която правим. Казано е, че ако извършвате някакви отречения,
ще бъдете по-силни. Обаче по-силни не означава по-щастливи. Колко много силни хора
виждате в света, които са изключително неудовлетворени! Източникът на блаженство,
на духовно удовлетворение е друг – това е посветеността. И така, тапася носи сила,
посветеността носи блаженство. И както тапася, себеконтролът, така и посветеността
са един вид жертва. Жертва – това звучи ли ви добре? Нрави ли ви се този израз? Не
особено.
Коментар: Саможертва или жертва?
Свами Тиртха: Добър въпрос. Защото трябва да изследваме какво да жертваме.
Това наистина е нещо много важно. Кришна казва в „Гита”, че без жертва не можете да
сте щастливи нито в този живот, нито в следващия. Тогава какво трябва да жертваме?
Много пъти сме говорили за това. Четири елемента можете да пожертвате в служба на
Бога. Ако вървим отвън навътре, първото, което можете да вложите в служене към Бога
са материалните ви активи – вашето време, вашата енергия, вашето богатство. Второто,
което е малко по-близо до вас, са вашите думи; още една стъпка по-близо са мислите
ви. Но ако искате наистина да се доближите до окончателната жертва – това е да дадете
живота си, да дадете самите себе си. Тази е най-голямата жертва, която можем да дарим
на Бога - себе си. Това не са нечии чужди притежания, а ние, самите ние. Така че тези
четири типа инструменти за служене – материалните активи, думите, интелектуалните
способности и самите себе си – са най-големите жертвени обекти.

А каква е мантрата за жертване? Сваха. В „Гопала Тапани Упанишад” се казва,
че сваха прави света да се върти, тя помага светът да се движи гладко. Жертвата помага
на света да изпълни задължението си, да извърви своя път. Така че, за да постигнем
духовно блаженство трябва да правим някакви жертви. Понякога чувстваме жертвата
като нещо тягостно. При все това се казва, че Бог се трансформира в човека като
усилие. Това е мнението на Патанджали Муни, един от най-големите авторитети в йога:
Бог в човека се превръща в усилия. Това е потвърдено и в „Бхагавад Гита” от Кришна,
който казва: „Аз съм способността в човека”23. Това е нещо много важно. Защото значи,
че каквито и способности да имате, те са дадени от Върховния Бог. Затова дори
усилията си, жертвите си можем да поднасяме Нему. Те са ни дадени от Него и можем
да ги поднесем обратно пак на Него.
Но тъй като трябва да разберем какво е истинска себепосветеност, трябва да
проумеем, че сме податливи на влияние. Това влияние означава, че сме подвластни на
материалната енергия. А как човек може да се избави от едно влияние?
Отговор: Като променим нуждите, които имаме.
Свами Тиртха: Или, да го кажем съвсем просто, като се постави под друго
влияние. Така че ако сме под въздействието на илюзията, на нещо променливо, ако
искаме да избягаме от тази ситуация, трябва да се предоставим на неизменното,
божествено въздействие. Това е признакът на великите души – те се отдават на повисшето, божествено влияние. И ако наистина сте осъществили това отдаване, тогава
какво ще се случи с вас? Може и да не искате да говорите; въпреки това нещо ви
вдъхновява да говорите. Може да не искате да служите; при все това нещо ще ви
вдъхновява да служите. И кой е това вдъхновение? Моят учител. Моят учител говори
чрез мен и аз също слушам. Това не са мои думи. Ако има истинска отдаденост, това не
са моите думи. Това не са моите способности. Единствената ми способност е да посветя
себе си. Тогава мога да се превърна в прозрачен посредник, в покорен инструмент в
дланите на по-извисените.
Това е признак, че сме посветили себе си – да разберем, че не сме тялото, нито
сетивата, нито сетивните органи, не сме и умствените конструкции, а нещо по-дълбоко,
нещо неизменно. Всеки е духовна искра, споделяща вечните качества на съществуване,
съзнание и блаженство. Затова именно с тези качества трябва да отдадем себе си на
Върховния.

35. Ако имах още едно крило като тебе…
(из лекция на Свами Тиртха, 12.05.2011, вечер, София)

Как бихме могли да се доближим до разбирането, че сме духовни, а не
материални? Как бихме могли да усъвършенстваме живота си? Има три елемента за
усъвършенстване на живота. Единият е тяга, отречението; другият е сева, служенето; и
третият е према, божествената любов. Много е семпло - просто се отказвате от това,
което не е за вас. Вместо да се стремите да владеете, заменете този навик с желанието
да служите. Това е култивирането на служене, сева; и тогава ще постигнете према.
Тяга, сева, према – лесно е да се запомни, дори в тази пропаднала епоха, когато ни е
трудно да помним каквото и да било. И така, отречете се от онова, което не е за вас;
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служете на това, което заслужава да му се служи; и практикувайте божествена обич
към Бога. Това са начините да усъвършенствате своя живот.
Има една много красива история за природата на посветеността. Това е пример
от живота на Чайтаня Махапрабху. Той имал някои необикновени ученици,
последователи и съратници. Някои от тях били смятани за точни Негови копия. До
такава степен Му били отдадени, че на практика започнали да се идентифицират с
Него. Той бива считан за ствола на огромно дърво на духовна приемственост. От Него
са започнали множество големи клони – Неговите непосредствени ученици и
следовници. Сетне от големите клони тръгнали по-малки разклонения. После още
вейки и млади филизи, листа и пъпки. Като огромно разклонено дърво на духовна
система. Тази история идва именно от това дърво. „Вакрешвара Пандита, петият клон
от дървото на Чайтаня, бил много скъп слуга на Шри Чайтаня Махапрабху. Той
можел да танцува в несекващ екстаз в продължение на седемдесет и два часа.”24Да,
седемдесет и два часа! В коментара Шрила Прабхупада казва: „В „Гоура Ганоддеша
Дипика”, стих 71, се казва, че Вакрешвара Пандита бил въплъщение на Анируддха –
една от четворните експанзии на Вишну: Васудева, Санкаршана, Анируддха и
Прадюмна. Той можел да танцува прекрасно в продължение на седемдесет и два
часа. Когато Бог Чайтаня Махапрабху играел драматични представления в дома на
Шриваса Пандита, Вакрешвара Пандита бил един от главните танцьори и танцувал без
да спира именно толкова дълго време.”
От това можем да разберем също и че танцът не е шоу, а дълбока духовна
практика, израз на божествени чувства. Онова, което не можете да изразите с думи,
можете чрез бхаджан. Което не можете да изразите с бхаджан, можете чрез киртан.
Така че танцът е много кондензирана духовна практика. Не просто „Готино ми е!”
Нещо различно е. Моля ви, опитайте се да разберете раса, вътрешното значение на този
танц като изражение на божествени чувства.
Но нека се върнем на Вакрешвара Пандит: „Чайтаня Махапрабху лично пеел,
докато Вакрешвара Пандит танцувал. Тогава Вакрешвара Пандит паднал в
лотосовите нозе на Бога и казал следното. „О, Чандрамукха! (Луннолики – това било
името, с което той се обръщал към Махапрабху) Моля Те, дай ми десет хиляди
гандхарви. Нека те пеят докато танцувам – тогава ще съм толкова щастлив!”25
Гандхарвите са небесните музиканти. За такъв божествен танцьор, който може да
танцува седемдесет и два часа без прекъсване, са нужни и музиканти свръхчовеци,
способни да осигуряват толкова дълго време музика. Затова той се молел на
Махапрабху, самия Бог: „Моля Те, дай ми повече музиканти и певци, за да мога да
танцувам още.” Тогава „Бог Чайтаня отвърнал: „Имам само едно крило като тебе.
Ако имах второ, щях да полетя в небето!”26
Това е примерът за отдаденост. Каквото и да правите, Бог трябва да е толкова
доволен от вас, че ако би имал още един като вас, това би Го удовлетворило напълно.
Мисля, че това е много отговорна задача. Такава е интензивността и красотата на
отдаването и на себепосветеността. Но за да достигнем това ниво, наистина трябва да
усъвършенстваме живота си с тези три практики – тяга, отречение; служене - сева; и
развиване на божествена любов – према. Защо? Защото макар глупецът и мъдрецът да
гледат едно и също дърво, те не виждат едно и също дърво. Така че зависи от вашето
ниво на съзнание що за реалност ще виждате, що за красота ще виждате.

„Чайтаня Чаритамрита”, Ади Лила 10.17
„Чайтаня Чаритамрита”, Ади Лила 10.18-19
26
„Чайтаня Чаритамрита”, Ади Лила 10.20
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Въпрос на Крипадхам: Във връзка с историята за Вакрешвара Пандит, знаем,
че Радхарани е най-отдадената на Кришна и ако Тя е едното крило, има ли друго и кой
е?
Свами Тиртха: Недей да смесваш нещата. Това изречение: „Ако имах още едно
крило като тебе, бих полетял” е изречено от Гоу-Ра. Така че Те летят заедно. ГовиндаРадхе вече летят заедно. Но всъщност от това може да се види – и ти благодаря, че го
спомена – истинската себепосветеност. Защото какво се случва тук – слугата пада в
лотосовите нозе на своя Господар. Това е нормалната ситуация. Човешкото същество
започва да възславя Бога: „Ти си велик! Ти си прекрасен!” Но след това какво става?
Богът казва: „О, ти си Моето крило! Ако имах още едно крило като тебе, щях да
полетя!” И така, природата на Върховния Бог е да възхвалява Своите последователи,
Своите поклонници, Своите предани. По същия начин и Кришна става колесничар на
Арджуна. Щом Богът е готов да приеме смирената позиция на слуга, ние също трябва
да го сторим.

36. Онзи екстазен възторг – божествената любов
(из лекция на Свами Тиртха, 12.05.2011, вечер, София)

Свами Тиртха: За да станем отдадени души трябва да добием някои много
висши качества. Как се нарича духовният учител на санскрит?
Отговор: Гуру!
Свами Тиртха: Да, нарича се гуру. А как се нарича вечният гуру на санскрит?
Отговор: Сат-гуру.
Свами Тиртха: Сат-гуру, правилно – „учител от висока класа”. Така че можете
да си представите какви са качествата на сат-гуру. Просто разгърнете очакванията си
към вашия гуру и това е сат-гуру. А как се нарича ученикът на санскрит?
Отговор: Шишя.
Свами Тиртха: Шишя, да. Гуру означава „тежък”; ала ученик не бива да значи
„лек”, лагху – лековат, незначителен. Какво е значението на шишя? „Някой, който
позволява да бъде напътстван” – това е ученикът. Но ако искате сат-гуру, тогава трябва
да станете сат-шишя, истински ученик. Така че очакванията не са само към
висшестоящите; към практикуващите също има очаквания. Такъв сат-шишя е рядкост.
Такава рядкост, че Кришна лично поема грижата за подобен човек. Бог лично се грижи
и води тази душа обратно към дома – например като упълномощи някой местен садху
да наставлява този сат-шишя. И за да обучи подобен ученик, гуру ще му даде
определени неща. Най-напред той ще му даде таттва-гяна, или теоретичното знание
за истините в предаността. Можем да го наречем дивя-гяна, божествено познание, или
таттва-гяна, познаване на основните принципи, основните учения. Също така сатшишя ще получи дикша и шикша - дикша е посвещението, а шикша са напътствията. В
щастливия случай можете да получите всички тези различни видове благословии от
едного, от един източник. А ако сте още по-щастливи, можете да ги получите от
различни източници. Тогава ще можете да имате повече доброжелатели. Добре ли е да
имате един доброжелател? Много е добре. А ако имаме повече от един? Това е дори
още по-добре. По този начин, като ни се дава знание, напътствия и мистична
инициация, връзката с Бога е осигурена.

Добре, разбрахме, че трябва да посветим себе си, но в материалната сфера сме
навикнали на този бизнес начин на мислене: „Ако дам нещо, какво ще получа? „Каква
ще е ползата да давам каквото и да било?” Не е ли така? Логично е, искаме да видим
резултатите. И така, ако се отдадете, какво ще получите? По благословията на гуру, по
милостта на вашия духовен учител, авидя, незнанието, ще се разсее и истината ще се
разкрие. Така че първо ще се пречистите от своето невежество; второ вашата
самбандха, връзката ви с Бога ще ви бъде разкрита. И освен това милостта на вашия
духовен учител ще ви дари према, божествената любов. Това е, с което можете да се
сдобиете ако отдадете себе си – получавате просветление; узнавате природата на
връзката си с Бога; и също ви се дава шанс за онзи екстазен възторг – любовта към
Бога.

37. Шестте добродетели
(из лекция на Свами Тиртха, 12.05.2011, вечер, София)

Има четири опори на духовната практика. Първата е да разграничаваме вечното
от тленното – с други думи, кое е божествено и кое материално. Подобно е на
предишната практика, за която говорихме – да практикуваме това, което е
благоприятно и да избягваме неблагоприятното. Ние, хората, имаме тази способност да
разграничаваме доброто и лошото. Винаги трябва да избираме между правилно и
погрешно. Затова нека използваме тази си способност с най-добрата цел – да откриваме
кое ни води по-близо до Бога и кое не. Съществува такава разлика и между лесно и
полезно. Интелигентният човек ще избере полезното, докато нормалният човек ще
избере лесното. В този смисъл трябва да бъдем свръхчовеци. Избирайте онова, което е
благотворно, а не което е лесно. Така че това е първото: използвайте силата си да
разграничавате.
Второто е да се откажете от земните и райските си наслади. Не е нужно да
работите кой знае колко усилено по тази точка. Оставете да мине малко време и така
или иначе ще изгубите всички житейски удоволствия. И така, ако сте лениви, просто
оставете да мине време; ако сте по-интелигентни, изоставете привързаността още преди
това. Знаете как става – когато сте млади сте пълни с енергия, но ви липсва мозък; като
остареете поумнявате, но вече нямате енергия. Затова бъдете интелигентни.
Но как да се откажем? Ние не искаме да се отказваме, не искаме да жертваме, не
харесваме трудностите. Какво да правим? Чрез по-добра практика, вършейки нещо
позитивно можете лесно да се откажете. Това е третата опора в духовния живот –
трябва да придобиете шестте добродетели. Първата е умиротворение. Миналия път
говорихме за шанти – „нищо не се случва, просто си седя в ъгъла”. Но в сравнение с
това да сте заети с глупости е много по-добре да седите бездейно в ъгъла. Втората е
себевладеене. Себевладеене означава, че не просто сте пасивни, но знаете „Защо
подбирам правилните всред неправилните дейности”. Ако имате подобен себеконтрол,
ще достигнете третата стъпка, която е равновесие. Ако имате вътрешно равновесие,
тогава ще можете да понасяте – което е следващата стъпка – да изтърпявате всичко,
което ви се случва. Имате ли такова непоклатимо търпение, ще можете да се
концентрирате, да съсредоточавате вниманието си – това е следващата стъпка. А
последната стъпка е вярата. Вяра – тук, в този списък тя е последното стъпало. А в
списъка на Шрила Рупа Госвами вярата е първата стъпка. Адау шраддха татах садху-

санго27… - Най-първа е вярата, първоначалната вяра в процеса, във ваишнавите, в Бога.
Обаче какво е вяра? Спомняте ли си онази красива дефиниция за вяра?
Отговор: Убеденост, достигната чрез любов.
Ямуна: Махарадж, има и друга дефиниция: „Субективна достатъчност на
доказателства”.
Свами Тиртха: Е, това звучи малко таттва; първото звучеше по-раса. Разбира
се, има множество различни нива на разбиране за това какво представлява вярата. Но
мисля всички можем да се съгласим, че вярата е най-голямата сила в човека. Ако я
имате, пазете я много добре.
И така, за да се избавим от земните наслади трябва да практикуваме и да добием
тези шест добродетели. И освен това трябва да имаме дълбока жажда за съвършенство.
Това е общ съвет към всички духовно практикуващи. Понякога се говори за желание за
освобождение. Но знаем, че отдаденото служене е отвъд освобождението. Така че ако
искаме да сме по-точни, не става дума за желание за освобождение, а за съвършенство.
Себепосветеността като духовна практика това звучи много меко, много нежно и
много смирено. При все това, трябва да сме умни на какво се посвещаваме. Един мой
добър приятел даде много вярно определение какво е бхакти-йога: “Бхакти-йога
означава да се разграничите от глупостта.” Как можем да се разграничим от глупостта?
Ако влезем в досег с истината. Затова, недейте да се отдавате на какво да е, отдайте се
на нещо специфично. Посветете се на нещо съвсем конкретно. Ако приложите това тъй
красиво духовно качество на смирена посветеност спрямо нещо наистина глупаво или
грозно, на някакъв пагубен, опасен процес, тогава ще ви споходят много лоши
последици. Така че трябва внимателно да подбираме на какво се отдаваме.

38. Божествена искра
(из лекция на Свами Тиртха, 12.05.2011, вечер, София)

Ако изследвате себе си с въпроса: „Кой съм аз?”, ако сте достатъчно решителни
да намерите удовлетворителен отговор, накрая ще срещнете самите себе си, ще
разберете кои сте. И тогава ще можете да се посветите. И така, ако съвсем простичко
проучите: „Нима аз съм това тяло? В един смисъл то силно ме ограничава, а от друга
страна ми дава възможност да се изразявам. При все това чувствам, че струвам малко
повече от тези седемдесет кила материални елементи. Нима съм идентичен с колата
си?” Не знам как е тук, но понякога, когато направите катастрофа, имате чувството: „О,
някой ме удари!” Не са ударили вас, ударили са колата ви. Вие проектирате егото си в
това возило на четири колела. И можете да продължите с пълния списък: не сте вашата
къща, не сте вашите притежания - нищо материално, нищо външно. Не сте дори своя
ум, не сте дори своята интелигентност; нещо отвъд. Вие сте този, който пита: „Кой съм
аз?” Това сте вие. Когато можете да уловите себе си, тогава можете и да се отдадете.
Без най-напред да сте доловили кои сте – чрез изучаване, чрез овладяване, чрез
следване на духовна практика – няма как да посветите себе си. Затова, ако имате някой
спокоен миг, просто помислете много дълбоко „Кой съм аз?” Стремете се да намерите
себе си, постарайте се да определите кои сте, опитайте се да застанете лице в лице със
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себе си. А след това каквото сте открили, опитайте да го поднесете в лотосовите нозе на
Върховния Бог.
Себепосветеността като духовна практика не е нещо трудно. Вярвате ли ми? Не
е трудно. Защо? Защото ако не бяхте духовни, нямаше да търсите духовното. Но тъй
като сте духовни, затова и търсите истинската духовност. Тъй като нашата душа,
атма, е божествена енергия, затова тази енергия търси своя източник и жадува да се
завърне при него.
Да посветим себе си означава също така и да постъпваме като сат-шишя, както
описах преди28. А с тази цел трябва да разгледаме манталитета на ученика. Написано е:
аманй аматсаро дакшо нирмамо дридха-саухридах асатваро ‘ртха-джигясур анасуюр
амогха-вак29 - „Един ученик трябва да изостави всякакъв интерес към светски
телесни концепции,” – а ако търсите духовната си идентичност, това е лесно – „като
например привързаността към шестте врага: похот, гняв, алчност, илюзия, лудост и
завист. Такъв човек трябва да се интересува единствено от това да разбере науката
за Бога и да гледа на всичко във връзка с нея. Той не бива повече да се отъждествява с
тялото, нито да мисли, че притежава каквото и да било.” Добре, дотук това са общи
инструкции: бъдете независими, не се привързвайте, недейте да се отъждествявате
погрешно. Но след това идва по-специфичното, по-съкровеното напътствие: „Той
трябва да обича духовния си учител с дълбока посветеност, да бъде стабилен и силен
в духовните си усилия. Един истински ученик дълбоко се интересува от духовните
теми и не би следвало да намира недостатък сред добрите качества. Не трябва да
поддържа интерес към материални неща и следва да има само едно желание –
Кришна, Върховния Бог”.
Това бяха някои мисли, които исках да споделя с вас по тази тема,
себепосветеността. Търсете себе си, уловете себе си и доведете атман, душата си в
служба на Върховния. И не забравяйте: ако не бяхте от духа, нямаше да търсите Бога.
Може би имате въпроси или коментари?
Въпрос: Моят въпрос е за пътя. Казахте, че посветеността е лесен път, но за нас,
хората, той е най-трудният.
Свами Тиртха: Защо?
Коментар: Ако човек няма силна божествена искра, може би този път ще бъде
труден.
Свами Тиртха: Всеки има божествена искра. Ние всички принадлежим към
една и съща категория. Вие и аз, като души от духа, сме еднакви. Имаме едни и същи
качества. Всеки притежава тази духовна енергия. Ние сме духовна енергия. Така че в
крайна сметка всички можем да постигнем това. Не забравяйте, че ние сме духовни и
именно затова можем да търсим божественото; и пречиствайки сърцата си, като
възпяваме светите имена, можем да намерим своето съвършенство.
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39. До най-високото ниво на резонанс
(из лекция на Свами Тиртха, 12.05.2011, вечер, София)

Въпрос на Премананда: В началото на лекцията отново споменахте
божествения танц като най-висша духовна практика. За един танц ритъмът, или тактът,
е нещо много важно. Даже в материалния свят, когато например е нужно да се
произведе нещо, хората и машините се настройват на равни интервали, един вид ритъм.
Така че дори едно материално постижение няма как да го има без правилен ритъм,
правилен такт. Въпросът ми е: ако човек иска да постигне четирите житейски цели,
какви са аспектите на ритъма? А ако иска да добие най-висшето постижение, петата цел
в живота, какъв е ритъмът там и свързани ли са тези два ритъма или са различни?
Свами Тиртха: Казваш „ритъм”, което е много хубаво, то съответства на
нашата художествена, естетична Веданта. В наши дни хората казват „вибрация” –
енергийни нива, вибрации, това и онова. Малко е скучно, но нека го обсъдим. Тялото
има определена вибрация. Вашата телесна вибрация, или с други думи казано
енергийната ви система, може да вибрира на различни нива в съответствие с вашите
чакри. Например, сексуалният акт е вибрация, нали. След известно време, да кажем
девет месеца, ще се появи някакъв красив плод. И така, това е една доста базова
вибрация. Но ако издигнете енергията си, тогава херцът, ритъмът на вашата вибрация,
честотата може да бъде по-висша. Например, не сте обсебени от поддържането на себе
си и рода, което се случва на базовите чакри, а сте повече съсредоточени в духовните,
божествените теми. Една по-висша вибрация, например, има различен цвят. От червено
стигате до синьо. Всичко е свързано, разбира се.
Но освен тези базови вибрации, както ти спомена четирите цели на
материалното съществуване, всички телесни цикли имат определени вибрации. Цялата
продължителност на живота също има своя вибрация. Ала тези вибрации, тези честоти
започват и завършват. Ние трябва да търсим онази вибрация, която никога не свършва.
Която никога не е започвала, тече постоянно и никога не свършва. Това е божествената
вибрация. А тъй като сме духовни души, ние можем да се настроим на тази божествена
вибрация. Сега ритъмът ни е на материално ниво. Например, всеки ден огладнявате –
това е един ритъм. Понякога много болезнен ритъм, особено ако вечерята ви закъснява.
Какво пък да говорим да липсва! Всички разбирате различните ритми и цикли на нашия
живот, те са толкова много. Но като енергиен център на целия този телесен комплекс,
всеки един от вас е духовна искра. Вие сте способни да се хармонизирате с найвисшата вибрация, която е отвъд дори космичната вибрация. Можем да кажем, че тази
универсална космична вибрация е най-общодостъпната в духовното небе. Но духовната
вибрация е по-висша даже и от нея – знаете, нашата версия е много естетична – тази
най-висша вибрация е звукът от флейтата на Кришна. И така, докато Богът свири на
музикален инструмент, всичко Го следва. Това е омайната вибрация на божествеността.
Именно това възхваляват брахманите в техните гаятри-мантри, защото гаятримантрата е звукът от флейтата на Кришна. А кама-биджа е много специална, защото
от една флейта могат да се издадат множество звуци, но кама-биджа е като
специалната нота, петата нота от флейтата на Кришна.
Така че е възможно да се достигне до най-високото ниво на резонанс. Но за това
малко или повече трябва да преминем отвъд материалните вибрации и ритми. Как да
направим това? Непрестанно се молете. Киртаня сада хари30 - през цялото време
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възпявайте святото име. Как можете да постигнете това? Има две основни вибрации в
нашите тела.
Ямуна: Сърдечния ритъм и мигането.
Свами Тиртха: Мигането? Мигането е прокълнато от гопите, така че не можем
да говорим за това. То е грешка на Брахма. Препоръчано е: „Недейте да намирате
недостатъци всред списъка с добри качества”, затова няма да говорим за мигането. Но
докато сърцето ви бие, вие също и дишате. Съветът е с всеки дъх да славим Бога. Това
означава денем да сте заети изцяло с възхваляване на Бога. С всеки дъх трябва да Го
славим. Обикновено не можем да сторим това. Затова нека разделим деня на сто. Поне
сто и осем пъти, моля ви, повтаряйте вашите мантри. Казвайте по някоя молитва. По
този начин ще сте свързани не само с универсалната или космичната вибрация, но също
и с божествената вибрация. С всеки дъх трябва да славим Бога. Ако не можете да го
правите постоянно, по двадесет и четири часа на денонощие, правете го поне денем
делено на сто. Но не се удовлетворявайте с такова едно разрешително, а винаги се
старайте да бъде повече, да бъде по-високо. Винаги се стремете към нещо по-висше.
Това е един начин да издигнете нивото на своята вибрация.

40. Техният Говинда не е нашият Говинда
(из лекция на Свами Тиртха, 12.05.2011, вечер, София)

Въпрос на Ямуна: Махарадж, шаранагати същата отдаденост към Бога ишвара
пранидхана ли е, която Патанджали споменава като петия елемент на нияма? И как се
получава така, че тези класификации са доста различни: Патанджали споменава ишвара
пранидхана като петият елемент на втората стъпка в йога, докато от гледна точка на
предаността, отдадеността е най-висшето?
Свами Тиртха: Най-висшето? Това е началото. То е входът. В „Йога Сутрите”
точният цитат е ишвара пранидхана ва31 - „Или можете да постигнете съвършенство
чрез отдаване на Бога”. Защото там има един технически списък: „Можете да
постигнете така, можете да постигнете инак; или можете да се отдадете на Бога”. Така
че дори едно техническо класическо писание по мистична йога признава силата на
себепосветеността към Бога. Това означава, че дори в класическите йога системи
процесът бхакти, практиките на бхакти са приети. И то приети до такава степен, че в
наши дни практически всички велики йога школи – каквито са Хималайската традиция,
Бихарското училище по йога – приемат, че в тази Кали Юга най-добрият метод е
бхакти, култивирането, което ще даде най-добри резултати, е бхакти. И както
последния път се съгласихме, ние искаме да вървим по прекия път, затова се
фокусираме върху себепосветеността към Бога. Защото в „Гита” също е казано: „Чрез
отдаденост към Мен можете да постигнете всички останали резултати, които иначе
хората обикновено постигат посредством духовни практики.”
Ямуна: И така, ишвара пранидхана синоним ли е на шаранагати или има
разлика?
Свами Тиртха: Шрипад Шанкарачария казва: бхаджа говиндам, бхаджа
говиндам, бхаджа говиндам мудха мате32 - „О, глупци, просто обожавайте Говинда!”
Това е поема от този толкова сериозен и пламенен учител в школата адвейта-веданта.
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Той е завещал множество наставления и философия на своите последователи. А накрая
казва: „О, глупци!” Значи, след като е обучил учениците си, им казва: „О, глупци!
Просто обожавайте Говинда, обожавайте Говинда, обожавайте Говинда!” Помните ли
онзи въпрос на един от нашите старши приятели: „И той говори за Говинда, и ние
говорим за Говинда – как така? Каква е разликата тогава?” Какъв бил отговорът на
Шрила Шридхара Махарадж?
Ямуна: „Техният Говинда не е нашият Говинда.”
Свамии Тиртха: Да! Така че тяхното ишвара пранидхана ва не е нашето
шаранагати.

41. Творец, поддръжник и унищожител
(из лекция на Свами Тиртха, 14.05.2011, вечер, София)

В последните дни обсъждахме някои интересни елементи на един прекрасен
процес на установяване на любяща и жива връзка с Бога. Този процес се нарича
шаранагати, или себеотдаване. Първите две стъпки на този процес са да се избягва
онова, което е неблагоприятно и да се практикува това, което е благоприятно. Вторите
две стъпки са вашите човешки качества, като смирение и посветеност. И сега остават
още два елемента, за които да говорим – това е твърдата вяра, че Кришна е
поддръжникът; и че Той ще ни закриля от всичко. Как смятате, кое е първо?
Парамананда: Палана-шакти е първа - твърдата убеденост, че Кришна ще ни
закриля.
Свами Тиртха: Въпреки всичко, за това ще говорим утре. Тогава днес трябва да
обсъдим оставащата тема – че Кришна е поддръжникът на всичко. Днес бяхме в един
манастир, който е кръстен на птицата-носач на Бог Вишну – това е Гаруда в индийската
традиция, а тук местните го наричат сокол – Соколски Манастир. И какво пишеше горе
на купола на манастира?
Яшода: Господ вседържител.
Свами Тиртха: Правилно. Вседържител. Приех това като директна инструкция
днес да говорим за Бога като поддръжник, Кришна като поддръжник. Ако говорим за
Върховния Господ, общоприетото Му име е Бог (на английски God). Това е като код,
кодово название. Трите букви на това име описват трите главни характеристики на
Върховния. “G” или първата буква означава „генератор” (творец), втората “O”
означава…?
Отговор: Всемогъщ.
Свами Тиртха: Не. “O” означава „оператор” (действащ). А третата “D”
означава „деструктор” (унищожител). И така, трите функции са творец, поддръжник и
унищожител. Трите основни Негови функции са тези. Това означава, че Той е найвисшият източник на всичко като създател; Той е поддръжникът на всичко; и след
унищожението, Той е окончателното местоназначение на всичко. Неговите енергии се
излъчват, съхраняват се, а сетне се оттеглят – това е цикълът на битието. И ако трябва
да отсъдите кое е най-лесно – да унищожиш нещо, да поставиш началото на нещо, или
да поддържаш нещо – какво бихте посочили?
Отговор: Да унищожиш.
Свами Тиртха: Да, да унищожиш нещо е много лесно. Духовният ти учител
гради мисия години и години наред, а след това идваш ти и с лекота съсипваш всичко.
Нали, това става съвсем лесно, макар че за да се започне нещо са нужни много усилия.

Човек трябва усърдно да се труди, за да постави началото на нещо. Но мисля, можем да
се съгласим, че да поддържаш нещо – това е най-великото. Затова тази функция – Богът
като поддръжник, който оперира с цялата тази сътворена Вселена – е най-красивата
задача. И на много места разкритите писания подкрепят тази идея: че Бог се грижи,
подпира, поддържа. За да разберете това в дълбочина ви е нужна вяра. Ако имаме само
знание, или информация – това не е достатъчно да се види този прекрасен аспект на
Бога. Защото за да съзрете, че Кришна поддържа всичко, трябва да имате виждането, че
Той съществува. Т.е. - че Той не липсва от картинката, че присъства във всички
елементи на битието. Особено в онези, които са красиви.
(следва продължение)

42. Изпълнени с благодарност и вяра
(из лекция на Свами Тиртха, 14.05.2011, вечер, София)

(продължава от предишния петък)
Имало едно време един много учен брамин. Той много сериозно изучавал
писанията. Любимият му обект на изучаване била „Бхагавад Гита”, където Кришна
многократно казва: „Аз поддържам, Аз се грижа, Аз присъствам.” Този брамин бил
много ерудиран, но не му достигала вяра. Затова винаги, когато четял тези пасажи, че
„Аз съм тук, Аз ще се погрижа”, той се съмнявал в това. Имал си една писалка с
червено мастило и всеки път, когато го прочетял, подчертавал това: „Аз съм тук, Аз ще
се погрижа” – винаги го маркирал. Но ако си толкова сведущ брамин, който посвещава
времето си на критична редакция на „Бхагавад Гита”, не ти остава много време да
изкарваш прехраната си. Така че нашият брамин бил много беден. Пък бил женен,
семеен. А знаете, ако главата на семейството е беден човек, богинята на дома е
недоволна. И така, съпругата на този учен брамин му казала: „Пак ли подчертаваш
„Гита” с това червено мастило? По-добре иди да намериш някакви подаяния, някаква
храна.” А когато богинята на дома казва нещо, ученият брамин трябва да го последва.
И така, бедният човек излязъл навън да посъбере малко прехрана за деня.
Знаете, мъжете понякога много си падат по философии и теории, докато дамите
обикновено са повече предразположени към вярата. И така, господарката на дома
казала: „Стига с това червено мастило, просто тръгвай! Кришна по някакъв начин ще се
погрижи за нас!” Нашият човек излязъл и имал много тежък ден – вървял, мъчел се да
намери някаква помощ без никакъв успех. А пък жената си стояла вкъщи и чакала нещо
да се случи. Не щеш ли, видяла по улицата да идват две момчета, които носели на глава
голяма кошница. Те потропали на вратата и потърсили подслон при жената. „Имаме
малък проблем,” казало едно от момчетата. „Какво има?” попитала жената. „Ами,
малко ме боли гърбът.” „Какво те боли, миличък?” „Чакай първо да сваля тая кошница.
Може би тя ще ти свърши работа. В нея има плодове, ориз, едно-друго. Вземи, всичко
това е за теб.” „Много хубаво, скъпи синко, но какъв е проблемът ти?” „Гърбът ме
боли.” „Я дай да видя!” казала майката. И видяла, че по гърба на момчето има следи от
камшик. Гърбът му кървял – когато бичуваш някого, остават червени белези. Жената
била поразена: как така някой е бил това малко момче? Тя не разбирала какво се е
случило! Толкова била шокирана и веднага, както е естествено за една майка, за една

жена, поискала да изцели раните. Без бавене донесла някакви мехлеми, за да лекува
белезите по гърба на момчето. И докато мажела раните, тя ги брояла. Внезапно
проумяла: „Чакай малко, раните са точно толкова, колкото червените черти в „Гита”.
Тогава осъзнала, че това момче е необикновено. Кожата му имала много специален
оттенък. Така тя с радост излекувала раните… и тогава изведнъж момчетата изчезнали.
Другото момче било бяло, а това момче било смугло. Веднага щом разбрала какво се
случва – че Бог е дошъл да ѝ помогне, както ѝ казвала вярата ѝ - тя разбрала и че
недоверието, безверието на съпруга ѝ било като шибане с камшик по гърба на Кришна.
После се върнал съпругът, с празни ръце разбира се, докато тя готвела празнична
вечеря. Съпругът се върнал много потиснат: „Поредният тежък ден, нищо не се случи,
никак не ми провървя.” Той не само, че се трудил цял ден навън, но въобще не бил
сигурен, че ще има вечеря. Пък това обикновено доста изнервя мъжете. Ала щом
влязъл, видял, че го очаква пиршество. Бил леко изненадан и попитал съпругата си:
„Какво се е случило?” Тогава жената му разказала историята за двете момчета, които
дошли с кошница, пълна с храна. Казала, че това било победа на посветеността, защото
храната им била дадена от Него, от Върховния. Разбира се, разказала му и за следите от
бичуване, защото докато лекувала Кришна, Той ѝ казал: „Винаги, когато Моите
поклонници не Ми вярват, това е като изтезание за Мен.”
И така, това е една история, описваща подкрепата и грижата на Бога. Ние,
човешките същества, се радваме на толкова внимание и грижа от страна на Върховния
Той ни е дал толкова много неща, толкова много способности. Дал ни е очи да Го
виждаме, дал ни е ръце да Му служим, дал ни е ум да мислим за Него. Безчет
способности имаме. Освен това ни е осигурил въздух, която да дишаме, вода, която да
пием, земя, която да отглеждаме – осигурил ни е чудото на живота. Всичко наоколо ни
е Неговата безусловна и толкова специална милост. И ние се възползваме от всички
тези предимства, енергии и благословии по толкова естествен начин. Като че тях
просто бездруго си ги има. А Кришна е достатъчно безкористен да ни снабдява с
всички тези енергии посредством една добра система, уредена от Него. Но нашият дълг
е да сме изпълнени с благодарност и вяра. Не е много хубаво да се наслаждаваме на
плодовете на енергията, без да отдаваме почитта си на източника на енергията. Именно
това трябва да правим.

43. Златната нишка в живота ви
(из лекция на Свами Тиртха, 14.05.2011, вечер, София)

За да чувстваме закрилата на Върховния, трябва да можем да Го виждаме
непрестанно. Да направим ли опит как да виждаме Бога, как да помним присъствието
Му? Нали сме в уъркшоп? „Теория, теория, само думи… дайте някакво практическо
преживяване.” Готови ли сте? Донесъл съм една връв и много смирено ви моля да
оформите кръг и да се хванете за връвта, ръка до ръка. Може би прави ще е по-лесно.
Трябва да сме съвсем близо един до друг. Съберете се, приближете се колкото е
възможно повече. Направете кръг. Няма значение дори да не можем да затворим кръга.
Опитайте да сте сериозни, защото сега ще се стремим да видим Бога, да доловим
Божието присъствие. Ще цитирам някои стихове от „Бхагавад Гита”. Моля старайте се
да пазите тишина и да внимавате. Не забравяйте, това е медитация и практическо
преживяване.

„Върховният Бог каза: „Чуй сега, скъпи Арджуна, как чрез практикуване на
йога в пълно съзнание за Мен, с ум, привързан към Мен, ти можеш да Ме познаеш
изцяло, свободен от съмнение. Сега ще изложа пред теб в пълнота това знание,
едновременно феноменално и съкровено, и като го узнаеш, няма да ти остане нищо
повече за научаване. Сред хиляди хора един може да се стреми към съвършенство, а
сред постигналите съвършенство едва ли и един Ме познава наистина. Земя, вода,
огън, въздух, етер, ум, интелигентност и фалшиво его – всички тези осем елемента
представляват Мои отделени енергии. Освен тях, о силноръки Арджуна, има и друга,
по-висша Моя енергия – живите същества, които експлоатират ресурсите на тази
материална енергия. Всички сътворени същества произхождат от тези две природи.
На всичко материално и духовно в този свят, знай, че Аз съм и източникът, и
унищожението. О, завоевателю на богатства, няма истина по-висша от Мен. Всичко
е в Мен, като перли, нанизани на конец. О сине на Кунти, Аз съм вкусът на водата,
светлината на слънцето и луната, сричката ом във ведическите мантри; Аз съм
звукът в етера и способността у човека. Аз съм изначалното ухание на земята, Аз съм
топлината на огъня, Аз съм животът на всичко, което живее и Аз съм отречението
на аскетите. О сине на Притха, знай, че Аз съм изначалното семе на всичко
съществуващо, интелигентността на интелигентните и мощта на всички могъщи
люде. Аз съм силата на силния, свободен от страст и желание. Аз съм сексуалният
живот, който не противоречи на религиозните принципи. Знай, че всички състояния
на съществуване — били те в добро, страст или невежество — са проявени от Моята
енергия. В един смисъл Аз съм всичко, ала оставам независим. Не съм във властта на
проявленията на материалната природа, тъй като те се намират в Мен. Заблуден от
тези три проявления, светът не Ме познава, защото съм над проявленията и съм
неизчерпаем. Тази Моя божествена енергия, илюзията, е практически трудно да се
преодолее. Но онези, които са Ми се отдали, с лекота могат да преминат отвъд
нея.”33
И така, това е начинът да виждаме Върховния Бог във всичко, както перлите са
нанизани на конеца – и всъщност именно това прави красивия накит. По същия начин и
вие сега държите в ръце златната нишка, която ни крепи заедно. Сега вие сте като
перли на конеца – прекрасно украшение на шията на Бога. И макар нишката да е
невидима, понеже е покрита от дланите ви, именно тя е принципът и силата, които ни
държат заедно. Опитайте се да почувствате тази обединяваща сила, опитайте се да
съзрете това прекрасно присъствие във всички магични проявления. Защото „Няма
истина по-висша от Мен. Всичко е в Мен, като перли, нанизани на конец.” Благодаря
ви! Можете да си седнете, а аз ще прибера златната нишка. И така, какви бяха вашите
впечатления?
Яшода: Като онази картина с вселенската форма на Бога в „Гита” - лице до лице
образуват като корона.
Манджари: Аз усещах близостта на другите и че това е нещо, от което не
можем да избягаме.
Крипадхам: Чувствах, че всички сме свързани във формата на вълна и че ако
някой помръдне, всички край него също се люшват. Така че трябва да сме внимателни
как действаме, тъй като това поражда вълни.
Радха Кунда: Аз чувствах нишката като нещо живо, като живо същество.
Коментар: Енергия, топлина, присъствие.
Ямуна: Аз бях накрая и имах усещането, че мога да изпадна.
Свами Тиртха: Аз стоях до теб.
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Парамананда: Аз чувствах, че това, което ни свързва, е поддържащата сила на
любовта и че благодарение на нея никога не можем да сме сами, колкото и да ни се
иска.
Лилаватар: Аз усещах онези, които бяха непосредствено до мен, но знаех, че по
нишката има още мнозина.
Коментар: Аз го почувствах като броеница и че всъщност Кришна стои зад
всичко, независимо, че не виждаме това. И че всички обстоятелства и събития, които се
случват, са свързани така.
Лилаватар: Мен през цялото време ме беше страх, че ако някой издърпа
нишката, всички ще изпаднем.
Свами Тиртха: Мисля, че никой не издърпва нишката, а някой се опитва да я
постави в дланите ви. Боян, какво беше твоето впечатление?
Боян: Подобно на това, което каза Крипа. Отговорност един към друг.
Свами Тиртха: Колко пъти сме чели тези стихове от „Гита”? Стотици пъти,
нали? „Аз съм вкусът на водата. Аз стоя зад всичко.” Понякога това може даже да се
превърне в рутина. Но не забравяйте – Той е златната нишка в живота ви. Той е
поддръжникът. Той прави огърлицата. Вие сте просто отделни разпилени перли. Но ако
има основополагащ принцип, въвеждащ порядък всред тези перли, тогава това донася
изключителната сила на единството. И преумножената сила на индивидите не е просто
едно плюс едно равно на две, a е нещо безмерно. Така че ако можем да основем живота
си на тези божествени принципи, имаме шанс да израстваме.
(следва продължение)

44. Танцуващата огърлица
(из лекция на Свами Тиртха, 14.05.2011, вечер, София)

(продължава от предишния петък)
И така, Кришна като поддръжник съхранява реда, бидейки скритият принцип.
Макар че понякога Той е съвсем очевиден принцип. Например, когато повдигнал хълма
Говардхана – това е такова сладостно забавление на Бога! Повдигнал един хълм, за да
защити Своите предани - тези, които Го обичат. Мисля, че тази закриляща сила на
Върховния е много важна за всички нас. Защото чрез този понякога скрит организиращ
принцип, а друг път чрез съвсем очевидна закрила, Той поддържа онова, което имаме.
Затова има един много красив стих в „Гита”: ананяш чинтаянто мам йе гянах
парюпасате тешам нитябхиюктанам йога-кшемам вахамй ахам – „Онези, които
винаги Ме обожават с изключителна преданост, медитирайки върху
трансценденталния Ми образ – на тях Аз давам онова, което им липсва и съхранявам
това, което имат.”34
Върховният е дал дума: „Аз ще запазя онова, което имате и ще ви дам онова, от
което се нуждаете.” Мисля, че на всички ни се нрави да слушаме тази част. Но не
забравяйте и за първата част – „Онези, които обожават само Мен и винаги мислят за
Мен – на тях ще запазя и на тях ще дам.” Така че ако искаме да се радваме на
божествената закрила, тогава това е което трябва да правим – да пребиваваме в
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неспирна и съвършена медитация и да обожаваме с вяра и посветеност. Тогава с лекота
ще долавяме поддържащата и закрилящата сила на Върховния.
В един смисъл дългът ни в този живот е да дадем шанс на Кришна да изрази
Своята милост. Ако не се нуждаете от нея, Той няма да я покаже. Ала ако сте в нужда,
Той ще чуе. Ако изразим от какво се нуждаем, Той ще го осигури.
Затова моля ви, не забравяйте за златната нишка скрита в дланите ви, способна
да направи прекрасна огърлица от отделните перли. Поотделно сте красиви, но заедно
сте още по-красиви. Една перла струва много, обаче огърлица от перли – това е нещо
изключително скъпоценно. Такава е силата, обединяващата сила на духовната общност
и ако нашата вяра и основен принцип е да служим на Върховния Бог, Кришна, нищо не
може да разруши това единство.
Радха Кунда: Можем ли да кажем, че първата ни стъпка е да уловим нишката и
просто мълчаливо да се придържаме в редичката?
Свами Тиртха: Така е добре. Харесва ми това предложение, защото ако си
поканен като новодошъл в дадена група, обичайно не заемаш главното място. Сядаш
някъде на крайчеца и чакаш да дойде време и теб да те призоват. Така че в този смисъл
да, заемете мястото си в духовната общност. Помълчете известно време, за да можете
да послушате. Защото ако говорите твърде много, какво ще чуете? А когато сме заели
мястото си, тогава, както някой от вас каза, и най-малкото движение поражда вълни.
Ако това движение е нехармонично, вълните ще предизвикат бедствие, особено ако
прекалено много мърдате. Ала ако движенията са хармонични, тогава перлите ще
танцуват заедно. А само си представете къде е най-прекрасното място да се полюшва
една перлена огърлица?
Отговор: На шията на някой, който танцува.
Свами Тиртха: Да. На Неговата или на Нейната шия?
Крипадхам: По-добре да е Нейната, защото огърлиците са за дами.
Свами Тиртха: Защото Той е нишката, нали? Затова, с цялото ми смирение, аз
очаквам послушание от учениците. Защото искам тази перлена огърлица да се полюшва
красиво на правилното си място. Не искам нито една перла да се изгуби и разпилее.
Ако някой дойде, той трябва да остане. В съответствие с нашия основен принцип да се
придържаме към божественото служене. Това е смирената ми молба. Можете да сте
отделна брошка, няма проблем. Но ако искате да сте нанизана перла, присъединете се
към огърлицата. И моля ви, стремете се да се придържате към този принцип. Как да
сторим това? Върнете се към деня на своето посвещение. Защото тогава сте в много
чисто съзнание, тъй като посвещението е досущ като ново раждане. Сваляме старите
дрехи, понякога отрязваме и косите. И един истински ученик ще поеме поръсването на
милостта. Тогава ви се дава бяла страница. Не я изписвайте с глупости. В този момент
сте съвсем близо до своята истинска позиция. Старайте се да я поддържате и тогава ще
сме изпълнени с блаженство.
(следва продължение)

45. Никоя перла никога не се губи
(из лекция на Свами Тиртха, 14.05.2011, вечер, София)

(продължава от предишния петък)
Въпрос на Крипадхам: Докато говорехте за перлената огърлица на шията на
дамата си помислих, че ако някои перли липсват, не стои красиво; не трябва да има
празни места. Какво става, ако някой отпадне от нишката и се образува празнина?
Какво прави Кришна в този момент? Щом Той е нишката, какво прави нишката когато
се получи дупка и възможно ли е да се случи това?
Свами Тиртха: Ами, тази нишка е магнитна. Така че дори някой да се опитва да
се отскубне от нея, това ще бъде много трудно. Понякога в огледалото на илюзията
изглежда, че някоя перла се е търкулнала. Но никоя перла никога не се губи. При все
това, в случай, че изглежда, че някоя перла е изпаднала, останалите се нареждат погъсто една до друга, така че да няма празнина.
Крипадхам: Това означава ли, че в даден момент огърлицата прекалено
пристяга шията на дамата?
Свами Тиртха: Не, защото това е магнитна нишка и краят ѝ не е затворен.
Краят е свободен, така че нови и нови перли могат да се добавят към тази нишка.
Лилаватар: В добавка към неговия въпрос: когато някоя перла падне, в този миг
може да се види нишката, която инак е скрита.
Свами Тиртха: Да, съгласен съм. Защото при трудност е много лесно да видите
Кришна. Аз лично съм преживявал това. Знаете, когато няма проблеми, бхактите си
създават техни нищожни проблеми. Обаче когато има проблем, те знаят какво да
правят, знаят как да се държат заедно. И това ме прави удовлетворен. Щом чуя „Имам
такъв проблем, имам онакъв проблем,” съм много доволен. Защото това означава, че
няма нищо сериозно, то е просто като чуруликане на птички. Но дойде ли истински
проблем, ще знаете какво да правите.
И така, искате ли да видите Кришна? Ами Радха? Научили сме от „Гита”, че
трябва да виждаме Кришна във вкуса на водата, в сияйната светлина на слънцето и
луната, в уханието на земята; и в списъка не беше споменато, но моля ви, погледнете
тази роза. Какво виждате тук?
Отговор: Кришна, Радха и Баларам.
Свами Тиртха: И Баларам ли?!
Крипадхам: И Чайтаня.
Свами Тиртха: ….и Гурудев, и бхактите, и всички останали.
Ямуна: Аз виждам божествена подредба в това, че Кришна ме заведе в онова
село, където беше тази роза. Когато я купих, на нея нямаше и едно цветче, а сега
виждам „синьо за теб”.
Свами Тиртха: На първо място това е специална роза, нарича се „синьо за теб”.
Знаете, обикновено розите не са сини. Има червени, бели рози, но не и сини. Добре, на
един ствол – един цвят, съгласен съм. Но вижте: на синьото розово храстче никне бяло
цветче. Това е като втория ред на огърлицата. Защото Шримати Радхарани е бяла, а
Кришна е син. Но „синьо за теб” означава „ето Кришна за теб”. Ала след това се случва
и една мистична трансформация и не щеш ли на етикета пише „бяло за теб”. И така,
бялата Богиня се стреми да поднесе „синьо за теб”, а синия Бог се старае да предложи
„бяло за теб”.

Така че не е толкова трудно да виждаме Бога навсякъде. Кришна присъства и
затова нека сме обединени в този красив танц в кръг, наречен „предано служене”. И
като благословия ще се радвате на тази закриляща, защитаваща сила на Върховния. Ние
поддържаме вярата, а Той поддържа нас.
Крипадхам: Гурудев, Манджари даде много интересен превод на „синьо за теб”.
„Тъгувам по теб” – това е другото значение на английски.
Свами Тиртха: Това е за падналите перли. Виждате, милостта просто прелива.

46. Махатма
(из лекция на Свами Тиртха, 15.05.2011, вечер, София)
Тъй като тази седмица обсъждахме шестте елемента на шаранагати, или
себепосветеността, стигнахме до последната практика в този красив процес на
божествената любов, а именно да приемаме Кришна за закрилник. И така, какво
очаквате от Бога?
Парамананда: Милост.
Свами Тиртха: Милост… Едната опция е милост. Другата може да бъде истина.
Някой има ли друго очакване?
Някой: Любов.
Ямуна: Приключения.
Свами Тиртха: Приключения, о! Ще ги получиш, това е сигурно. Ако направим
изследване, ще намерим дълъг списък с очаквания – какво искаме от Бога. Но трябва да
погледнем и какво Му поднасяме. Защото тогава тече обмен. И ако очакваме от
Върховния да е истинен, да бъде защитник на истината и религията, Той наистина ще
се държи като защитник. Има един много важен стих в „Бхагавад Гита”: яда яда хи
дхармася гланир бхавати бхарата абхютханам адхармася тадатманам сриджамй
ахам – „Когато и където има упадък на религиозните практики, о потомъко на
Бхарата, и доминира нарастването на нерелигиозността, тогава Аз лично се
спускам.”35А следващият стих гласи: паритраная садхунам винашая ча душкритам
дхарма-самстхапанартхая самбхавами юге юге – „За да избавя благочестивите и да
унищожа негодниците, както и за да възстановя религиозните принципи, Аз лично се
появявам в епоха след епоха.”36
И така, тук намираме точно описание какви са мотивите за идването на
Върховния. Дадени са три различни причини. Едната е да освободи набожните, втората
е да накаже безбожните и третата – да възстанови принципите на религията.
Последната е като общ принцип. Защо трябва да дойде Богът – за да помогне на
религията да победи. Обикновено е така, че където е Богът, където е Неговото влияние,
никакви негативни въздействия не могат да съществуват. Обаче истинската причина за
Неговото идване е да спаси садху, светите люде. Паритраная садхунам – „Ще защитя
тези, които са Ми скъпи.” Но кой е скъп на Кришна, кой е скъп на Бога?
Манджари: Тези, които най-много Го обичат.
Свами Тиртха: Да, Той е малко пристрастен към тях. Като цяло, Той обича
всички. Както слънцето грее за всички, и Божията благодат е разпростряна за всички.
Но как може Той да действа като закрилник? Единствено ако Му дадем възможност да
ни закриля. За да бъдем садху, или велики светци, трябва да отговаряме на определени
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изисквания. Великите души намират своя подслон у Бога. Стиховете в самата среда на
„Бхагавад Гита” се отнасят именно до великите души. Нека видим какво е описанието,
дадено тук за великите светци. Махатманас ту мам партха дайвим пракритим
ашритах бхаджантй ананя-манасо гятва бхутадим авяям – „О сине на Притха, онези,
които не са заблудени, великите души, са под закрилата на божествената природа.
Те са напълно вглъбени в предано служене, тъй като Ме познават като Върховния Бог,
изначалният и неизчерпаемият.”37 И следващият стих гласи: „Неспирно възпявайки
Моята слава, устремени с голяма решителност, покланяйки Ми се, тези велики души
непрестанно Ме обожават с преданост.”38
И така, Кришна може да действа като закрилник когато сме готови да признаем
слабостите си. Това е начин да призовем повече милост – ако проявим смирение в
своите молитви, в отношението си към Бога.
Махатма, велика душа е онзи, който се отдава на Върховния. А чрез отдаденост
можем лесно да избегнем въздействието на илюзията и да дойдем под божествена
защита. Вярвате ли в това? Нима наистина е лесно? Изпитвали ли сте някога вкусa на
отдаването? Какво бе чувството? Или когато сте се радвали на специално внимание, на
специална защита от страна на Бога? Да? Разкажете.
Ямуна: Намирах се в ситуация, която беше абсолютно безнадеждна, защото от
известно време чувствах, че влагам практически цялото си време в бизнес и
наслаждение, а Кришна малко по малко изчезваше от живота ми. Усещах, че това е
неправилно и че трябва да го променя, обаче попаднеш ли в капана, просто си
продължаваш по стария начин. В един момент Той просто взе цялата бизнес
информация, от която напълно се нуждаех, за да върви бизнесът, и от която нямах
никакво копие, и я заключи с парола. И така, аз стоях пред олтара и Му се молех да ми
даде паролата.
Свами Тиртха: Не ми казвай, че паролата се оказа „Гурудев”?
Ямуна: Не. „Кришна”. Беше много мистично, защото иначе цялата информация
щеше да бъде изгубена. Той я беше запазил с тази парола от хората, които бяха
откраднали хард-диска.
Свами Тиртха: „Като познаеш Него, ще познаваш всичко; постигнеш ли Него,
постигнал си всичко.” И така, как Кришна ще действа като защитник? Той е готов да го
направи, но ние трябва да изразим желанието си да приемем Неговата закрила, да
приемем милостта Му.

47. Историята за Нрисимхадев
(из лекция на Свами Тиртха, 15.05.2011, вечер, София)

Нека разгледаме един пример за защитата на Бога. Утре е появяването на
Нрисимхадев, Той е аватар-закрилник на преданите и се появява в много специален
облик – като полулъв-получовек. Може да си кажете: „О, това е много необикновено застъпване на видовете, божествена генетична манипулация.” Но имало добра причина
Той да се появи така. Да разкажем историята съвсем накратко: имало един велик демон,
който практикувал отречения, тапася. Наричал се Хиранякашипу, а името му означава
„злато и меко легло”. Това били двете му занимания – да трупа богатства и да се
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наслаждава на жени. Такава е демоничната природа – трупане на богатства и
наслаждения с жени. Обаче понеже не му стигали тези двете, той започнал да извършва
тапася. Много е странно такава силна личност, готова да се наслаждава на удобствата
в живота, да започне да изпълнява отречения. Обаче нещо му липсвало, а именно власт.
Победа над смъртта – нея искал да избегне той. Затова се заел с отречение. Неговото
отречение била йогийска поза, при която стоял на един крак с вдигнати към небето
ръце. Има много йога инструктори сред нас. В продължение на колко време можете да
правите това? Два дни, три дни?
Лилаватар: Два минути, четири минути…
Свами Тиртха: Той изпълнявал тази поза толкова дълго време, че белите
термитни мравки си построили дворец върху тялото му. Плътта му била оглозгана до
кости – останал му само скелетът. Въпреки това той съумявал да поддържа
циркулацията на жизнения си дъх, прана, в костите си. Така че йога има бъдеще, нали?
Чрез това отречение той постигнал такава сила, че любимият му полубог Брахма се
появил пред него. Заради отреченията му вселенският порядък на практика бил
нарушен – толкова висша сила генерирал той. И така, Брахма се появил и казал:
„Много съм удовлетворен от твоето отречение. Какво желаеш? Готов съм да ти дам
всякаква благословия.” Тогава скелетът отвърнал: „Можеш ли да ми дадеш
безсмъртие?” Защото Брахма бил дошъл с една кана, пълна с нектар. Ала той казал:
„Съжалявам, това е отвъд моята власт. Не мога да ти го даря. Поискай си друга
благословия”. Обаче такъв е демоничният манталитет – ако не можеш да се сдобиеш с
нещо из един път, започваш да пробваш заобиколни начини. Той казал: „Можеш ли да
ми дадеш благословията никое човешко същество да не е способно да ме убие?” „Да,
мога да ти я дам, няма проблем.” „И никой полубог да не ме убие?” „Да, мога да ти
даря това.” „И да съм защитен и на земята, и във въздуха така, че никой да не може да
ме убие?“ „О, това е лесно. Мога да ти го даря.” „И никое оръжие да не може да ме
нарани?” „Мога да ти даря това!” Списъкът с изискванията бил дълъг и Брахма винаги
се съгласявал и давал благословиите. Накрая напръскал с няколко капки нектар скелета
и тогава от термитника се появил красив, млад, силен мъж. И започнал да господства
над цялата вселена.
Къде е Божията закрила тук? Все още не е проявена; но нашият приятел, като
добър семеен човек, имал син. И тъй като бил демоничен баща, искал и от сина му да
излезе добър демон. Какъвто бащата такъв и синът. Затова той пратил сина си в
училище за демони; детето имало двама наставници и много другарчета. Обаче нещо не
било както трябва, защото докато момчето било в утробата на майка си, Нарада Муни
разговарял с нея за принципите на живота в преданост. И това толкова докоснало
сърцето на малкия ембрион, на Прахлада, че още в утробата на майка си той станал
преданоотдаден на Бог Вишну. Само си представете какъв провал! Правите всичко по
силите си синът ви да бъде добър демон, а той става бхакта! Затова баща му го дал в
училището: „Добре, по рождение той е малко повреден, но може би ще могат да го
поправят в училище.” Обаче какво станало в демонското училище? Той започнал да
проповядва на съучениците си. А баща му, като един добър баща, винаги проверявал:
„Как върви училището, мой скъпи синко?” И понеже бил много недоволен от сина си,
опитвал какви ли не начини да го превъзпитава: понякога го блъскал от някой висок
хълм, друг път го хвърлял в яма пълна със змии, варял го в олио, тласкал го под нозете
на полудели слонове. По всякакви начини се стараел да инструктира сина си да бъде
добър демон, но нищо не помагало. Защото момчето винаги се молело на този Вишну!
И без значение колко много били змиите и колко горещо било олиото, той бил
закрилян. Накрая, един ден бащата попитал: „Скъпи синко, много хубаво, че си дойде
от училище, какво научи?” Синът отвърнал: „Научих нещо много ценно – че Бог

Вишну е Върховният Господ.” Знаете, бащата, като демонична сила управляваща целия
свят, по рождение бил враг на Вишну. Той се вбесил: „Какво? Пак ли този Вишну!
Къде е твоят Бог? Аз не вярвам в Него!” Синът казал: „Той е навсякъде!” „Значи и в
тази колона?” – попитал бащата, а момчето отвърнало: „Да, разбира се, Той е и в тази
колона!” „Тогава ще я разруша!” казала бащата и взел меча си, за да събори колоната.
Тогава от нея се появил Нрисимхадева в божествения си лъвски облик. И какво се
случило? Викайки и ревейки, Той изведнъж грабнал бащата, Хиранякашипу, в скута си,
започнал да го разкъсва и набързо приключил с него. Така гневът му малко се
поуталожил и Той поставил сина за наследник на властта.
Защо се случило така? Защото Хиранякашипу имал благословиите на Брахма: че
няма да умре нито на земята, нито в небето; че нито човек, нито животно, нито полубог
ще може да го убие; и че никакво оръжие не може да му навреди. Затова Бог Вишну се
появил в толкова специален облик: бил полулъв-получовек – нито животно, нито
човешко същество. И вдигнал Хиранякашипу в скута си – така той не бил нито на
земята, нито във въздуха, а в скута му. И го разкъсал с нокти – а това не било обичайно
оръжие. Така че както и да се стараел Хиранякашипу да избегне опасността, нямало как
да се измъкне от божественото провидение. А малкото момче, което било изтезавано от
баща си почти до смърт, през цялото време било закриляно от Бога, и накрая,
намирайки се в най-голяма беда, отново било защитено.
(следва продължение)

48. Демонично и божествено отречение
(из лекция на Свами Тиртха, 15.05.2011, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Историята за Нрисимхадев подкрепя становището на „Бхагавад Гита”, което
цитирахме преди: „Да защитя благочестивите и да накажа негодниците.”39 Прахлада
през цялото време бил закрилян. Бил толкова отдаден на Върховния, че се радвал на
пълната Му защита, макар че е считан за авторитет в шанта-раса – неутралната връзка.
Той е изпълнен с вяра, но не извършва някакви действия – просто се моли и се оставя
на Божията закрила. И толкова е достатъчно, за да бъде спасен от опасност! Това е
много важно. Дори само молитвите стигат, за да ви избавят от най-голямата опасност.
Това е визията за Бог Нрисимха – Той е навсякъде: вътре, вън, в сърцето ми,
накъдето и да погледна Го виждам. Като божество-закрилник, Той е много прославен и
много почитан из цяла Индия, а също и по света. Така че когато има нужда от защита,
Той може да я осигури.
Въпрос на Крипадхам: Защо Брахма, когото знаем като положителен герой, по
някакъв начин винаги в шастрите дава благословии на разни демони, че те да могат да
вършат някакви демонични неща? Той със сигурност знае какво ще последва. От
бащина обич ли го прави?
Свами Тиртха: Някой трябва да удовлетворява желанията и на демоните. Но
знаете, в тези велики, дълги истории с продължение, всеки има да изпълни определена
роля. Привидно изглежда, че Хиранякашипу е успял да принуди Брахма да му даде
благословии. Но всъщност Брахма му дал благословиите, за да освободи
39
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Хиранякашипу. Защото това раждане на Хиранякашипу било като проклятие за него. И
за да бъде избавен от това проклятие, той трябвало да получи тези благословии, та да
може единствен Вишну да приключи с него. Така че всъщност не демонът налага
волята си над един от великите полубогове, а божествената милост се стреми да уреди
бързо освобождение дори за тези, които са в неблагоприятна позиция. Затова Брахма
изиграва много положителна роля, защото давайки тези различни благословии, той
помогнал на нещата да се случат.
Това означава ли, че трябва да извършваме отречения и да молим за благословии
от Брахма? Бива, но не знам колко дълго ще можете да стоите на един крак с вдигнати
ръце, превръщайки се в храна за мравките. Ако не можем да направим това, по-добре
да идем при най-висшия раздавач на благословии. Това е Кришна. В „Гита” е казано, че
в крайна сметка всички благословии идват от Него; може би понякога ги раздават
посредници. Но бъдете умни. Постигайки Него, можем да постигнем всичко,
познавайки Него, ще знаем всичко. Така че Брахма винаги постъпва благоприятно. А
когато силата му е препречена или ограничена от определени обстоятелства, той отива
да се моли на Вишну, своя висшестоящ. Това е начинът, това е методът. Ако силата ни
е ограничена в някакво отношение, трябва да се обърнем към нашите наставници и да
молим за повече благословии.
Въпрос на Крипадхам: Тъй като Брахма отговаря за енергията на сътворението,
на материалното творение, въпросът ми е свързан с нещата, които се случват на
материален план. На практика ние извършваме някакви отречения, за да получим
материален резултат. Има ли някакъв паралел с тази история за демона? Има ли
паралел между това, което вършим ние и което се е случило на Хиранякашипу?
Свами Тиртха: Надявам се да няма паралел. Защото ние също извършваме
дадени отречения - но каква е разликата? Когато Хиранякашипу извършвал
отречението, то било много сурово – знаете, да накараш праната си да се движи в
скелета е голяма аскеза. Ала само щом се сдобил с благословиите, какво било
желанието му? „Дай ми власт, дай ми удовлетворение! Дай ми всичко! Дай ми вечен
живот!“ Така че демоничен манталитет означава: „Аз извършвам някакво отречение,
извършвам някаква духовна практика, но когато ги приключа искам да правя нещо
друго.” А какво е отречението на един ваишнава? Той също практикува духовни
дисциплини, следва духовни практики, но когато приключи, желанието му е да
продължи със служенето. В това е голямата разлика. Тапася с цел наслаждение – това е
демоничният път. Пътят на предаността е: наслаждение с цел наслаждение.
Ямуна: Отречение с цел отречение?
Свами Тиртха: Не, наслаждение с цел наслаждение. Защото си щастлив, ако
можеш да служиш на Бога. Това е щастлив процес. А когато завършиш своята садхана
и постигнеш целта си, още повече щастие те очаква. Това е божествената практика,
това е божествената тапася.
Затова пожелавам на всички ви успех в практикуването на тази божествена
тапася. Бъдете щастливи и сега, бъдете щастливи и после – щастливи в духовен
смисъл.

49. Парченце бърфи
(из лекция на Свами Тиртха, 15.05.2011, вечер, София)

Бих искал да разкажа за закрилата и благословиите на Чайтаня Махапрабху към
един от Неговите най-верни последователи, Рагхунатх даса. Рагхунатх даса бил много
отречен човек. Той бил в ордена на отречението и не си готвел, а просел. Ако някой му
дадял храна, ядял; ако не дойдел никой, не ядял. Но тогава осъзнал: „Чакай малко, аз
стоя на улица, която е много оживена! Ясно е, че някой със сигурност ще мине по нея.
Застанал съм пред главния храм в Джаганнатх Пури. Тук е толкова лесно да си
отречен.” Оттогава насетне той започнал да стои на друга, изоставена уличка. Обаче и
оттам също минавали някакви хора от време на време. И тогава той почувствал: „О, аз
изпитвам привързаност към тези хора и имам очаквания: може би този ще ми даде
нещичко, може би онзи ще ме подкрепи някак… Усещам се като проститутка!” Затова
решил: „Не, това не е правилният начин да поддържам живота си – чрез просия.”
Тогава започнал да се храни с остатъците, изхвърлени на улицата, на някаква купчина с
боклук. Отначало взимал ориза, който бил в добро състояние. Но по-късно започнал да
приема и полуизгнил ориз. Веднага щом Махапрабху разбрал какви ги върши, отишъл
да го види и забелязал, че крие малко гнил ориз в шепата си. Махапрабху начаса го
нападнал: „Хей! Какъв скъперник си! Имаш такъв нектар, а не искаш да го споделиш с
Мен!” Той незабавно грабнал ориза от Рагхунатх даса, и започнал да го яде с голяма
наслада.
Това показва колко бил удовлетворен от отречението на този човек. Разбира се,
ние не бива да имитираме. Но кое е главното тук? Махапрабху толкова много обичал
Рагхунатх даса, че му дал две неща. Дал му един мъничък Говардхана-шила – камъче от
хълма Говардхана. Дал му също и гирлянд от едни червено-черни семена. Това парче
камък понастоящем се обожава във Вриндавана. Намира се в храма на Локанатх дас
Госвами. И ако се обърнете към пуджари смирено, той ще ви го покаже. Той е
наполовина по-малък от ей този инструмент, изглежда точно като парченце… какъв
беше онзи сладкиш, който правите от кондензирано мляко?
Отговор: Бърфи.
Свами Тиртха: Досущ като парченце бърфи. Знаете, бърфито има много мека
консистенция. Ако пипнете бърфи, пръстите ви ще се отпечатат там. И въпреки че това
не е бърфи, а камък, върху него има отпечатък от пръст. Пръстът на Махапрабху се е
отбелязал на това бърфи… искам да кажа, на това парче камък. От това Рагхунатх даса
разбрал, че за него има място на хълма Говардхана А хълмът Говардхана е много
известен с това, че осигурява място за забавленията на Радха и Кришна. Затова
поклонници от цял свят отиват на хълма Говардхана да молят за благословии и да
изразят своята благодарност. Това е много свято място. Но освен това Рагхунатх дас
получил и гирлянда от онези семена, гунджамала – те са наполовина червени
наполовина черни. А какво означавало това за него? От това той разбрал, че по
милостта на Чайтаня Махапрабху е получил висшите благословии за радха-дасям,
служенето към Шримати Радхарани.
И така, закрилата на Бога действа по чудодеен начин. Кришна защитава
Прахлада в облика на много специален аватар. А Чайтаня Махапрабху проявява
милостта си по много съкровен начин към Своите предани. Затова можем да кажем, че
Кришна е нашият закрилник. Ако Му дадем възможност да ни закриля, Той ще го
прави. И понякога тази защита се проявява по много необичаен начин. Понякога
любовта и закрилата Му не са меки, не са нежни. Ако иска да ви спаси от смъртна

опасност, Той ще действа много сериозно. Но защитата Му винаги е за доброто на
Неговите обични.

50. Един вечен път
(от интервю със Свами Тиртха, 16.05.2011, София)
Въпрос: Махарадж, йога вече е много популярна. Бихте ли ни разказали моля за
историята на йога – как и кога се е появила и как е достигнала до нас?
Свами Тиртха: Йога, като връзка с Върховния, е начин за установяване на живи
и любящи взаимоотношения между човешкото съзнание и висшето съзнание. Това е
един вечен път, така че е много, много трудно да бъде проследена историческата
перспектива на йога. Тъй като тя е откровение, започнало още при сътворението на
света, историческата основа се губи в забрава.
При все това, ако искаме да открием истинския произход на практическата йога,
трябва да се върнем няколко века назад, да речем едно хилядолетие. По онова време
цялостната обстановка в Индия била много вдъхновена. Това е времето, когато там се
формират шестте класически философски школи, даршаните40. В действителност не
точно формират, но се развиват, стремят се да се срещат и да обсъждат, понякога да
обменят помежду си. Защото йога, като пътека на мистицизма, е една от шестте
класически школи на индийските философски системи. И всички останали различни
системи, като например логиката или веданта – това са различни основни школи – са
допринесли с нещо към общия духовен хоризонт на хората. Йога дава основната
практика. Практически стъпалата и методите на йога присъстват във всички останали
школи, във всички останали практики. Медитацията, йогийският начин на живот, някои
принципи и цели на йога се практикуват и в различните други школи на индийската
традиционна философия. Исторически погледнато, най-големите тълкуватели на йога
идват от онези времена – началото на предишното хилядолетие. А живата и
продължаваща традиция била кондензирана от тях в някои сутри. Сутрата, като
литературен жанр, е трактат, който в много сбита форма запазва и предава посланието,
есенцията на дадена школа. „Йога Сутрите” на Патанджали на практика са един от найизвестните и най-значимите източници по отношение на йога. Те могат да бъдат
проследени около хиляда години назад в историята. Инак науката на йога е един вечен
път.
Шива е считан за най-великият йоги. Той е архитипът на йоги и е показал на
човечеството множество различни йогийски пози. Сред тези стотици хиляди пози, 108
са подбрани като най-важните йога позиции, асани. На практика Шива винаги е
описван и обрисуван в някаква форма на йога – медитация, йогийска поза или някаква
йогийска мудра.
Въпрос: Вярно ли е, че той най-напред е преподал асаните, йогийските пози, на
съпругата си? Значи йога е любовна история?
Свами Тиртха: Човек не може да си представи Шива без Шакти, без Деви. Така
че определено в много отношения те са заедно. В същото време Шива не е само
мистичен йоги, той е многопластов образ. Защото той действа и като разрушител на

Шестте даршани са: няя (логика), ваишешика (атомна теория), санкхя (анализ на дух и материя), йога
(дисциплина на себепознанието), мимамса (наука за плодоносните дейности) и веданта (наука за
осъзнаването на Бога)
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света; а освен това е и велик изразител на божествената любов. Така че много различни
аспекти се сливат в образа на Шива.

51. Школите в йога
(от интервю на Свами Тиртха, 16.05.2011, София)
Въпрос: Известни са много школи в йога. Защо съществуват разни видове йога?
Какво е различното и общото помежду им?
Свами Тиртха: Напоследък се дават множество имена на различни йога
практики, тъй като в наше време дори на Запад йога започва да става много популярна.
Затова понякога хората дават различни названия, например „интегрална йога и т.н.
Макар че, ако се върнем към класическите видове йога, те са по-ограничен брой. Преди
сто-двеста години авторитетите, които живеели по онова време, класифицирали йога
според различни принципи. Според тези принципи има например: хатха-йога - хатха
означава да се обединят силите на слънцето и луната; след това карма-йога, карма –
това са благоприятни дейности, правилни дейности; а раджа-йога комбинира
практиките на аскетизма или асаните с пътя на знанието; и накрая те добавят също и
бхакти-йога, пътя на посветеността или пътя на божествената любов. В историческа
перспектива обикновено това е, което се открива.
Но ако се върнем още по-назад в миналото, в разкритите писания на Индия,
практически ще намерите само три типа йога – в съответствие с основните идеи и
главните практики. Единият тип се нарича пътят на действието – това е карма; другият
е пътят на знанието – това е гяна; и третият е пътят на посветеността (бхакти). Това са
категориите според Ведите, разкритите писания на Индия, в които се съдържа различна
информация, свързана с тези три теми.
Карма, дейността, не е просто действие-последица, това е знанието за
правилното действие, това е знанието за ритуалното действие – как да извършваме
жертвоприношения, как да пречистваме своето съществуване, как да минаваме през
свещени обреди и тайнства – всичко това се съдържа в пътя на дейността. Така че от
една страна можем да кажем, че това е героично дело, пътеката на героите. Те винаги
трябва да постъпват в съответствие с нравствените изисквания, съвсем честно, по
много чист, по много справедлив начин. Такива аспекти присъстват в карма-йога, пътя
на действието.
Второто е пътят на знанието (гяна-йога), където се стремите да анализирате и
подробно да изследвате елементите на живота – материалния живот отвън, както и
вътрешната си конструкция тяло-ум. И посредством този анализ и изучаване на
писанията, достигате до известни заключения. Защото божественото познание, което
можете да постигнете, култивирайки този път, ви освобождава от оковите на
материалното битие – т.е. чрез него можете да постигнете избавление.
И накрая, третият тип йога е бхакти-йога, или пътят на посветеността, и той поскоро касае емоционалния подход към висшите истини, помага ви да развивате
божествени чувства, помага ви да се доближавате все повече и повече до своето
духовно съзнание и идентичност, и също да установите жива и любяща връзка с Бога.
И така, единият тип засяга дейностите ви, другият – вашето съзнание, а третият
– емоционалната ви отдаденост. По този начин на практика всички основни сфери на
човешката дейност, на човешкия живот са въвлечени по различни начини. Разбира се,
всички различни школи – независимо дали става дума за традиционните школи като

карма, гяна и бхакти или за съвременните като раджа-йога, хатха-йога, и т.н. –
споделят някои общи елементи.
Един общ елемент е медитацията. Това се е превърнало в много популярен
израз, понякога леко недоразбран. Защото медитация означава да свържеш личното си
съзнание с безграничното божествено съзнание. Това е като установяване на канал
между човешкото същество и Върховния Бог или върховното познание. И съществуват
различни техники за медитация, но е най-добре тя да се практикува под ръководство,
или в следване на правила и предписания.
Друга обща характеристика на йога е начинът на живот, визията и подходът на
йогите: умиротвореност, ахимса – т.е. да се избягва насилието – саттвичен стил на
живот; всички тези неща са препоръчителни, за да се практикува йога правилно.
Инак съществуват и разлики, например различни медитативни техники. Но
есенцията е да свържете своето съзнание с върховното съзнание. Понякога това се
прави чрез медитация върху изгряващото слънце, друг път чрез медитация върху свещ.
Така че има различни методи, различни техники на медитация, но смисълът е да се
свържеш с Бога.
Също един много специален тип медитация е звуковата медитация. Практически
във всички йога школи вибрират например ом, който е вселенската звукова вибрация –
ом е много важен в началото на сътворението и притежава мощта да променя
вибрацията на цялото битие и съзнание. Съществуват и някои много изящни способи на
медитация, когато хората поднасят своите артистични дарби като пеене и танцуване
или пък някакви картини в служба на Бога; в този случай подобна посветеност също е
начин да изразите своята благодарност. Така че съществуват много, много различни
методи, но целта е една и съща – да се свърже индивидуалното съзнание с Върховния
Бог.
52. От насилие и съперничество към мир и сътрудничество
(из лекция на Свами Тиртха, 16.05.2011, София)
Въпрос: Съществуват ли дефиниции за йога? Какво е йога според писанията?
Свами Тиртха: Патанджали Муни в своите „Йога Сутри” казва: „Когато
смущенията на ума секнат, това се нарича йога”. Читта вридхи ниродхах. Така че йога
е да премахнем смущенията във функциите на нашата читта, съзнателната ни основа.
И това може да бъде постигнато посредством различни методи. Така че ето ви едно
определение за йога. Да кажем, то е техническо или практическо определение – как ще
се чувствате, какво ще е състоянието ви, когато сте в йога.
Иначе ако разгледате самата дума, йога означава „връзка”. Това отново ни
връща към споменатата преди идея, че тя свързва човешкото същество с върховното
съзнание. В „Бхагавад Гита”, например, ще намерите друга дефиниция за йога. Тя
означава много близка, съкровена връзка с Бога – това също се нарича йога.
В един смисъл трябва да разграничаваме между основните пътища на религията
и йога. Защото йога не е задължително да се практикува в рамките на някаква
организация, йога е вътрешен мистичен път, докато религиите се практикуват в някаква
формална организация. Ако принадлежиш към дадена религия се наричаш християнин,
будист, такъв или онакъв. Но подобни обозначения касаят единствено някакви
формалности. Същината би следвало да е една и съща – религаре, „религия” също
означава „да се свържеш отново”. Така че отвъд формалностите, които понякога
разделят хората, трябва да се стремим да се завърнем към това основно състояние на

съзнанието, към изначалното състояние на съзнанието си – да бъдем свързани с
божествената хармония.
Въпрос: Чувала съм още една дефиниция за йога в „Бхагавад Гита” – че йога е
съвършенството на действието, съвършеното действие. Бихте ли ни казали нещо за тази
дефиниция? Защото първото определение – това на Патанджали – е повече, както вие
казахте, практическо, а другото е по-скоро по-общо, макар и също практично по
някакъв начин.
Свами Тиртха: Да, защото най-важните неща трябва в крайна сметка да са
съвсем простички, и същевременно практични. Йога има някои принципи. Ако
следваме тези принципи, тогава на първо място практикуваме йога; и на второ място
можем да постигнем целите на йога много по-лесно. Можем да кажем, че съществуват
„десет заповеди” в йога. Пет от тях ви забраняват да вършите глупости, негативни
дейности, които не са благоприятни за духовните ви цели; а пет са препоръки, които
спомагат да излезете на духовно ниво. И ако следваме тези пет плюс пет принципи, ще
можем да усъвършенстваме своите дейности.
Йога започва с нравственост. От първите две степени в йога, най-напред са
забраните или „не”тата, нещата, които да се избягват – това ниво се нарича яма. От
петте главни неща, които да се избягват, първи е принципът на ахимса – да се
въздържаме от насилие. Вторият принцип е сатям или истина - да си откровен, да
избягваш неистинното отношение и лъжите. Третият е астея, да се избягва кражбата,
т.е. да не пожелаваш притежанията на другите. Четвъртият е брахмачария, или да си
верен, да контролираш сексуалния си живот. Петият е апариграха – да изоставиш
чувството за притежание, желанието да имаш. Всички, които следват тези пет забрани,
практикуват великия обет, наречен маха-врата. Отричането от тези основни импулса в
човешкия живот е много благотворно за духовно израстване. А петте неща, които
трябва да се правят, са наречени нияма. Първото е шаучам, или чистота; второто е
сантоша, или удовлетворение; третото е тапаха, или семпъл начин на живот;
четвъртото е свадхяя, или изучаване на писанията и рецитиране на Ведите; петото е
ишвара-пранидхана, или посветеност на Бога. Чрез тези практики можете да постигнете
различни цели, различни благословии на йога. Има три благословии, които можете да
постигнете – това е много добре да се знае. Трите благословии, или добродетели, сили
на йога са: първата е приятелство или доброжелателно отношение; втората е
състрадание; а третата е личен вътрешен покой, вътрешно блаженство.
И така, какво е включено тук: избягвайте насилието. Мисля, че в такъв
насилнически и дивашки свят, в какъвто живеем днес, е много практично и много
нужно да променим основното си отношение на насилие и съперничество към
настроение на умиротворение и сътрудничество. Следващото очакване е вярност; след
това физическа, телесна и умствена чистота също се очакват – да не възжелаваме
чуждото. Така че някои идеи са много близко до десетте Божи заповеди в Библията. А
позитивните препоръки включват, например, удовлетворение – да приемаме условията,
които имаме. Мисля, че това е много важно. Защото макар че сме създали цивилизация
на удобства и технически съоръжения, въпреки всичко липсва вътрешен покой и
всички се оплакват. По-добре да заменим това за един по-простичък и носещ
удовлетворение начин на живот и може би тогава ще съумеем да имаме една култура на
доволство.
(следва продължение)

53. Срещни истината
(от интервю на Свами Тиртха, 16.05.2011, София)
(продължава от предишния петък)
Свами Тиртха: Яма и нияма, забраните и препоръките – тези правила са като
основни принципи в йога, даващи нравствената основа, те са като фундамента на този
начин на живот. А ако искате да сте по-активно практикуващи, тогава можете да
изпълнявате седящите пози или да идете на сат-санг, да правите дихателни
упражнения или по-задълбочени медитации. Елементарните фази са като въведение в
етапите на йога, а по-висшите фази са като истински проявена връзка между индивида
и Върховния.
Въпрос: А какво е сат-санг?
Свами Тиртха: Сат-санг е много интересна дума. Директното, буквалното
значение е „да срещнеш истината”. Но обикновено когато хората казват сат-санг, те
имат предвид да се събират, за да обсъждат някакви божествени теми или да ги
практикуват. Въпреки това действителното значение е да срещнеш истината. Това е
причината защо трябва да се събираме заедно, защо трябва да практикуваме заедно,
защо трябва да слушаме лекции, защо да следваме заедно практики и да учим – за да
можем да срещнем истината. Сат-санг.
Въпрос: Бих искала да ви попитам: може ли йога да се преподава на деца? Има
ли възрастова граница? Как го чувствате?
Свами Тиртха: Определено трябва да се преподава! Йога трябва да се
преподава на деца, защото обучението според материалната система започва около петшест-седем годишна възраст. Това е правилното време едно човешко същество да
започне да се образова – да започне обучението си по интелектуален начин. Но ако
въведем тези основни принципи на мир, разбирателство, сътрудничество, на свързаност
с Върховния или с божествените нива на съзнание – колкото по-рано ги научим на това,
толкова по-естествено ще е то за децата. Да не говорим пък за здравословния ефект. Да
водиш йогийски начин на живот е много здравословно. И не става дума само за
физическите упражнения, но по отношение на психиката, много по-лесно можете да
намерите своя вътрешен мир. И по този начин можете да научите нови методи за
справяне с предизвикателствата и разрешаване на личните ви проблеми. Затова си
мисля, че е добре да започваме с йога възможно най-рано.
Въпрос: И накрая, какво бихте казали на някой, който иска да практикува йога?
Свами Тиртха: Не се колебайте, започвайте!

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗДАНИЯ

1. Ароматизиран смс
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж,07.01.2011, вечер, София)
Въпрос на Лилаватар: Гурудев, в „Бхагавад Гита” (6.13-14) се споменава
съсредоточаване във върха на носа, бихте ли коментирали това?
Тиртха Махарадж: Носът е онази част от тялото ни, която врем някъде. Йоги не
трябва да контролира само тялото и ума си, но и носа. Недейте да си пъхате носа в
толкова много неща. Това е едно символично разбиране, касаещо концентрацията във
върха на носа.
Но контролът на носа не е шега. Защо? Защото чувството за мирис, обонятелната
система е много здраво свързана със съвсем основни биологични функции. Какво
представлява миризмата? Това е много мощен източник на информация. Ако се
огледате наоколо ще видите, че целият животински свят функционира въз основа на
миризмата. Извинявам се да го кажа, но какво правят кучетата, когато се срещнат?
Започват да душат определени части от тялото на другото куче, намиращи се отзад.
Това означава, че обонянието е много свързано с размножаването. Ако някой е болен,
например, и изгуби обонянието си, способността му да вкусва също намалява. В много
случаи намалява и сексуалният му апетит. Свързано е, нашето тяло е свързано. Защото
миризмата ще ви донесе вярната информация – къде да намерите партньор за
размножаване. Затова Шанел и Гучи вършат много странна задача, понеже от една
страна се стремят да прикрият естествената миризма на тялото, а от друга страна се
опитват да ви палят фитилите.
Кой е най-ароматният елемент на планетата Земя? Мускусът. А какво
представлява мускусът?
Гиридхари: Секрет от тибетски бик.
Тиртха Махарадж: От елен, тибетски елен. Това е сексуалната информация на
този тибетски елен. Не си спомням точните цифри, но един милиграм от този секрет е
достатъчен да изпълни един милион квадратни метра със своя аромат. Невероятно е!
При това ароматът е прекрасен, което е важно.
Миризмата също дава информация дали нещата са годни, в добро състояние или
не. Помирисвате храната, за да проверите дали е добра или не. Само си представете, в
това консуматорско общество сме стигнали дотам, че можете да си купите мляко, което
може да бъде съхранено цяла година. Какво е това? Това значи, че в него няма нищо
живо. Така че трябва да използваме обонянието си за източник на информация. Не сме
като кучетата, които си миришат едно на друго задните части. Но за да ангажираме
обонятелната си система, ние поднасяме благовония на Върховния. Може би съм малко
старомоден, мисля, че вече никой не пише любовни писма. Защото в романтични
времена любовните писма били пропити с аромат на цветя и с различни ухания – за да
донесат посланието „Обичам те!” И когато доловите същия този аромат, ще си
спомните: „О! Това е той!” или „Това е тя!” Все още не е изобретен ароматизиран смс.
Разработчиците да вземат това под внимание!
Така че миризмата ви доставя информация. И ако поднасяте инсенс на
Върховния, това също ще ви напомня за тази връзка, за тези приношения.
Обонятелната система е много първична, много древна система. Ако разгледате
сетивата си ще видите, че всички останали сетива предават информацията по много

сложен начин, не пряко. Докато молекулите на миризливия елемент директно насищат
обонятелната ви система и достигат до мозъка. Така че това е съвсем базова
информация. Затова е нужно да използваме най-добрите благоухания в нашите
храмове, за да подсилим този отпечатък: „Когато и да вляза в храма, да, това е
ароматът.” И това наистина работи! Веднъж в Будапеща влязох в трамвая и веднага
подуших: „Бхакта!” Обаче знаех, че нашите бхакти не ползват този трамвай. Огледах
се и накрая видях една канти-мала. Така че това е толкова основна информация,
мирисът. Затова използвайте най-добрия инсенс. И използвайте гхи за готвене, защото
то е направо като мускуса.
Друго обяснение е, че имаме не само седем чакри, а практически безброй фини
второстепенни и третостепенни енергийни центрове в тялото. Един от тях се намира на
върха на носа. А защо се препоръчва йоги да стои с полу-притворени очи? Защото ако
затворите очи, много лесно ще заспите. Но ако се концентрирате по такъв начин, ще сте
повече способни да останете будни.
И така, всичките ни телесни функции трябва да са свързани с Върховния.
Способността да помирисваме, да слушаме, да виждаме, речта, досегът – всичките ни
сетивни дейности могат да бъдат хармонизирани и използвани в служене към Кришна.
Точно както и носът.
Разбира се, носът е символичен за друга една част от тялото. Точно както в
рефлексотерапията една част символизира друга и е свързана с другата. Така че ако сте
способни да контролирате едното, ще можете да овладеете и другото. Много е просто.

2. Има ли сняг в духовното небе
(из лекция на Свами Тиртха, 07.01.2011, вечер, София)
Въпрос: Бих искала да попитам има ли секс в духовния свят?
Ямуна: Махарадж, много интересно, това беше въпросът на приемния ми изпит
по богословие.
Тиртха Махарадж: В християнския Рай? И какъв беше отговорът?
Ямуна: Не чух отговора на преподавателите, но се беше събрала една група
студенти, понеже въпросът не беше само дали там има сексуалност, но трябваше и да
потвърдиш отговора си, не можеш просто да кажеш „да” или „не”, а трябва да го
подкрепиш с цитати, това беше условието. И така отговорът… поне моят отговор беше,
че щом има цитат от Новия Завет: “В Рая нито се женят, нито се мъжат”, а не може да
се предположи, че водят незаконен сексуален живот, значи не би следвало да има.
Тиртха Махарадж: А кой живее в Рая – само ангелите, които нямат пол.
Гиридхари: Един момент! А какво ще кажете за един друг цитат от Библията,
където ангелите харесват дъщерите човешки и слизат при тях? И те ли нямат пол? От
тези смесени връзки се раждали същества, наречени нефелими, носители на много зли
и силни енергии, но за щастие живеели кратко.
Тиртха Махарадж: Това са падналите ангели, скъпи мой. Привличането кара
дори ангелите да слязат от Рая.
Но знаете, има големи спорове и спекулации например за това дали Бог Исус е
правил секс или не, дали е имал семейство, или може би синове и дъщери, „дали пък и
ние не сме от неговото семейство”… И църквата е много разтревожена от това, че
някой се опитва да богатее въз основа на подобни спекулации. Официалното становище

на Католическата Църква е: „Не”. Обаче знаете, за нас този въпрос не стои. Кришна е
имал 16 108 съпруги и по десет сина от всяка. Така че за нас е очевидно.
Но наскоро обсъждахме за какво съществува материалният свят – за да осигури
място за, така да се каже, „ограничените” забавления на Бога. А какво е оттатък – бих
оставил този въпрос отворен. Защото се казва, че Кришна може да извършва всяка една
дейност с коя да е част от тялото си. Така че когато иска да твори, Той не е
задължително да влиза в сексуален контакт. Може да използва силата на волята си и
нещото ще се сътвори. На много други места се казва, че Той опложда утробата на
материалната природа с искрите на дживите, душите. Така че ще оставя този въпрос
отворен, ще видите като пристигнете. Съществуват много мнения за това. Ала както
знаем, има множество различни пластове и изражения на любовта. Едно от тях е
сексуалността, обаче има много, много други начини да бъде изразена тази обич.
Веднъж някой попитал Шрила Прабхупада дали има сняг в духовното небе. Той
се замислил за кратко: „О, нов въпрос!” казал си. Сетне рекъл: „Даже и да има, той не
причинява неудобства.”

3. Финото качество
(из лекция на Свами Тиртха, 07.01.2011, вечер, София)
Въпрос на Парамананда: Бихте ли ни казали нещо повече за славата на
поднасянето на храна на Бога?
Свами Тиртха: Това е едно съвсем практично служене, използвайки друга наша
способност във връзка с Върховния, а именно нашия вкус. Не е необходимо да се
отричате от вкуса си или от това да ядете, но трябва да одухотворим приемането на
храна. Защото тялото е като инструмент за божествено служене и за постигане на
съвършенство. По някакъв начин трябва да храним тялото, но нека го храним правилно.
Точно както ако имате дизелова кола не наливате бензин в двигателя, понеже няма да
функционира както трябва. По същия начин, човешкото тяло е малко по-сложен
инструмент от една кола, затова следва да го захранваме с подобаващата енергия.
Храната действа на три нива: подхранва тялото, пречиства сърцето и съживява
атман, душата. Затова ако тази толкова основна функция като храненето се
одухотвори, това би имало много позитивно въздействие върху цялостната система.
Но как можем да одухотворим своето хранене? Чрез жертва. Защото ако
приемаме остатъците от жертва, това ни пречиства и ни донася резултатите от
жертвата. Затова ние най-напред поднасяме храната си като жертва на Бога, пък едва
след това, ако Той я приеме, се храним. Това означава, че тя най-напред е
предназначена за Него, а сетне за нас. Всичко първо е за Него, пък след това и ние
можем да си вземем. Както първо поднасяте инсенса, а след това се наслаждавате на
аромата. Затова ние не помирисваме инсенса преди да е предложен, понеже иначе вече
няма да е годен за предлагане. Ако първо сте се наслаждавали на нещо, как може след
това да го дадете на някой висшестоящ? Затова и не вкусваме храната преди да е
поднесена на Кришна.
Поднасянето на храна е много съкровено общуване. Когато Майка Сачи поднася
храна, Махапрабху винаги е там. По този начин храненето, а също и готвенето, се
превръщат в медитация. А бхактите обичат да медитират.
Веднъж, преди няколко години, имаше едно чудо, нарекоха го „млечното чудо”.
В някои храмове в Индия Ганеш започна да пие млякото, което му се поднася. Млякото

просто изчезваше от делвите и чашите по олтарите. Вестта се разнесе като горски
пожар. Хората започнаха да отиват в храмовете и да чакат на дълги опашки да поднесат
мляко на Ганеш. Обаче тези новини се разнесоха и сред муртите. Те започнаха да
приемат мляко и на други места. Беше като огромна вълна, до такава степен, че на
практика животът в Делхи замря. Банки и офиси затвориха, всички тичаха към
храмовете, носейки мляко. Беше заснето на филм как хората поднасят с малки лъжички
мляко на Ганеш и то изчезва! После това започна да се случва и в други държави, както
и в Лондон. В Лондон хиндуистите също се събираха, чакайки пред храмовете. Един
човек каза: „Аз съм счетоводител. Освен това съм атеист. Обаче хората говорят, че тук
става нещо. Затова дойдох и, за Бога, също нося мляко.”
Тогава научните среди в Индия започнаха да „обясняват” ситуацията – как
каменната структура на божествата абсорбирала млякото. Значи един ей такъв мъничък
Ганеш ще попие галони с мляко! Какво пък да говорим за металните мурти! Но една
жена коментира: „О, аз чувствам, че има толкова много проблеми на тази планета Земя.
И може би боговете са гладни. Те се нуждаят от нашата жертва, нуждаят се от нашите
приношения.”
За мен това беше най-красивото обяснение. А не че камъните са започнали да
попиват мляко – хайде стига! Но ако искаме да се отнасяме към Бога като към личност,
Той е гладен. Нашият Кришна е гладен – за вашите приношения, за вашето служене, за
вашата любов. И понякога Той праща сигнали: „Дайте ми повече!” Бог е личност,
Кришна е личност, с лични нужди. На Него му харесва да се грижим за Него. Харесва
Му да Го харесваме.
Сега ще си отидете у дома при своите мурти и ще им поднесете мляко, нали? И
ще опитате: „Хайде, моля Те, пийни си от моето мляко!” Но не се безпокойте ако
млякото въпреки това си остане в чашата. Това не означава, че Кришна не го приема.
Защото какво приема Той всъщност? Финото качество. Финото качество Той винаги го
приема, дори и храната да остане. Така че истинският мистицизъм не е когато храната
изчезне от чинията, понеже тогава би било очевидно, нали? Онова, което е скрито, то е
истинският мистицизъм – когато в чинията остава нещо, но и нещо е пренесено към
Върховния.
Затова поднасянето на храната за нас не е просто задължение. То е израз на
нашето внимание, на любящото ни служене. Това е много красив начин да изразим себе
си и да служим на Върховния Бог, Шри Кришна.

4. Петте правила на съществуването – част I
Помощта е близо
(из открита лекция на Свами Тиртха, 08.01.2011, вечер, София)
Много ви благодаря, че дойдохте и съжалявам, че закъснях. Но нека никога не
закъсняваме за съвършенството. Много сме щастливи да се намираме тук, в този йога
център, който е много специално място в пределите на една болница, нали? В
болниците могат да лекуват телата, а в йога центровете могат да лекуват душата. По
този начин целият ви комплекс – тяло, ум и дух – е под контрол.
Сигурен съм, че повечето от вас практикуват йога, нали? Какво е йога в живота
ни? Йога означава връзка. Ако овладявате физическите си дейности, тогава вашият ум
ще ви носи вътрешен мир, а ако имате този вътрешен мир, ще помогнете на мира да
победи и отвън.

Днес сме се събрали да обсъдим една специфична тема – йога като път на
съвършенството. Ще ми помогнете ли малко, моля, с вашето участие? Бихте ли
вдигнали ръце всички тези, които вярвате, че съвършенство съществува? С две ръце,
нали? Мисля, че това е обща надежда за всички ни, че съвършенството съществува. И
съм много щастлив, че се намираме в такова позитивно обкръжение. Понякога е
толкова трудно да обясниш на хората, че съвършенството съществува!
Но идва следващият въпрос: дали съвършенството е индивидуално, субективно
преживяване или е нещо обективно съществуващо, независимо от нас? Как мислите?
Отговор: Субективното съвършенство води до голямото, всеобщо
съвършенство.
Свами Тиртха: Правилно. След като практикуваме йога, трябва да имаме
обединяващо, хармонизиращо отношение към света. Не е „или едното, или другото”, а
„и едното, и другото”. И така, съвършенството е обективен идеал, който можем да
изпитаме индивидуално. Ние сме човешки същества. Ние сме братя и сестри,
принадлежащи към едно и също семейство на Върховния. Какъв е цветът на вашата
кръв?
Отговор: Червена.
Свами Тиртха: Точно като моята. Какъв е цветът на небето над нас? То е синьо
за всички ни. Какъв е цветът на Черно Море?
Отговори (през смях): Черно, синьо…
Свами Тиртха: Да. И така, имаме толкова много общи неща. Имаме и толкова
много специфики. Това прави живота красив. Единството и многообразието са двете
страни на една и съща монета. А какво е написано по периферията ѝ? Там са написани
петте правила на съществуването. Да ви кажа ли тези пет правила?
Първото е… някои казват, че това е песимистичен поглед, но аз казвам, че е
реалистичен: “Животът е труден.” Съгласни ли сте? Или поне, ако искаме да го кажем
по-меко: “Животът не е толкова лесен.” Но второто правило е много позитивно и то
гласи, че „Помощта е близо”. Така че животът е труден, но помощта е близо. Третото е
най-опустошаващото: “Вие не сте центърът на вселената.” Колкото и да е трудно за
преглъщане това, съжалявам, то е истина. Но след това четвъртото ни дава малко
надежда: “Съществува божествено провидение.” А петото е есенциалното:
“Божествената любов е пътят.”
Коя от тези пет точки да обсъдим?
Отговор: Първата.
Свами Тиртха: Е, мисля, че всички имаме практически опит с трудностите в
живота. Смятам, че всеки би могъл да разкаже цели истории.
Друг отговор: Третата.
Свами Тиртха: Нека тръгнем стъпка по стъпка. Не е достатъчно да описваме
трудностите в живота, защото това не ни помага. По-добре да търсим решенията, подобре да търсим чистите идеали. И този материален свят, този земен живот, който
живеем, който преживяваме тъкмо в момента, е много двойствен, той винаги има две
страни, два аспекта. Точно като това: труден е, но помощта е близо. Затова ако искаме
да преминем отвъд своите преживявания, трябва да оставаме верни на някои много
висши и чисти идеали. Защо тази помощ се дава на човешките същества? За да
надмогнат трудностите. И когато се обърнете назад, какво е усещането ви за вашия
живот? “Всичко беше наред.” Ако погледнем назад в миналото, ще видим тази красива
подредба, ще прозрем как стъпка по стъпка сме стигнали до точката, в която се
намираме в момента. Ако погледнете напред, картината може да е мъглява, но
използвайки интелигентността си би следвало да разберем, че точно както миналото ни
е било под пълен божествен контрол, по същия начин и бъдещето и е под пълен

божествен контрол. Ние имаме толкова много сили. Всички вие имате много сили.
Използвате едва съвсем незначителна част от своите енергии и интелект. Съвсем
незначителна! Ресурсите ви са огромни. Йога ни помага да разкрием своите енергии, да
ги изведем на повърхността.
Реалностите, трудностите в живота също зависят от гледната точка. С едно и
също количество енергия можем да бъдем неудовлетворени или доволни – зависи от
нашия избор. Знаете този съвсем прост пример дали чашата ви е наполовина пълна или
наполовина празна. Трудните и леките ситуации винаги се сменят една друга. След
денят ще дойде нощта. А след нощта ще дойде денят – надяваме се. Тогава кое е подобро – денят или нощта? Не можем да кажем, че едното е по-добро от другото, защото
те постоянно се въртят. По същия начин и в двойственостите на живота на тази планета
Земя добро и лошо винаги се сменят. Но дори и да сме изправени пред изпитания, не
бива да забравяме второто правило – че помощта е близо.
(следва продължение)

5. Петте правила на съществуването - част II
Триенето на звездния прах
(из открита лекция на Свами Тиртха, 08.01.2011, вечер, София)
(продължава от предишния понеделник)
Нека минем на третата точка. Вие не сте центърът на вселената. Това вярно ли е?
Не знаем, мислим си, че не е вярно. И така, обективно погледнато е вярно, но
субективно погледнато не е вярно. „Аз съм центърът на своя живот.” Защото
човешкото същество, или душата, намираща се вътре в човешкото същество, е един
много важен компонент на цялото това битие. Само три са факторите, съществуващи
тук: единият сме ние; вторият е светът около нас, обкръжението, вселената; и третият е
свръхумът, който контролира останалите два. Така че това е като триъгълник. Вие сте
единият ъгъл, другият ъгъл е материалната сфера, а ъгълът отгоре е божественият
принцип, божествеността, Бог. И ние трябва да намерим своя път, своето място и
своите цели в тази система.
Така че в един смисъл вие сте центърът на вселената, понеже вашият живот е
много важен за вас. Веднъж направихме запитване. Бяхме заедно в един духовен кръг,
беше нещо като обучение и всички трябваше да определим три основни правила за
човечеството „ако бяхме Господ”. Някой дойде закъснял, точно като мен днес, и ние му
обяснихме какво правим. Казахме: „Представяме си, че сме Господ…” а той прекъсна:
„Мислех, че това съм аз!”
Така че в някакъв смисъл ние всички си мислим и се надяваме, че по някакъв
начин сме във фокуса. Имаме една обективна вселена, а имаме и субективна вселена. И
връзката между двете е много важна. Чували сте за микрокосмоса и макрокосмоса.
Връзката между двете е много важна. Всъщност, можем да кажем, че ние сме съставени
от звезден прах. Вие притежавате сияйна сила вътре във вас. Обаче ако си мислим, че
сме единственият център на вселената, може да се натъкнем на проблеми. Защото ще
срещнете други личности, които си мислят същото, и тогава започват конфликтите.

Именно затова трябва да следваме четвъртия принцип, който гласи, че
съществува божествена подредба. Където свършват човешките способности, оттам
започва божествената милост. Това е много важен принцип на тази подредба. Ние
трябва да сме много активни партньори в този живот на придобиване на опит, защото
всъщност всичко, което имаме, ни е дадено от някого, предоставено ни е. Тялото сме го
получили от родителите си, интелектът ни е даден от Бога, вечният ви живот винаги го
има, истинското духовно щастие е нашата цел – така че това е като система. И колкото
повече се пречистваме, толкова повече разбираме принципите на действие на тази
система. Затова практикуването на йога ви помага да се настроите към тези вселенски
божествени вибрации. Тогава резултатът ще бъде, че ще почувствате умиротворението,
ще почувствате единството. Това е обратната връзка.
И тогава ако помислим за петия принцип – че божествената любов е пътят –
можем да разберем това като се опитаме да изследваме кой е най-могъщият елемент в
нашето съществуване. Не е властта, не е интелектът, не са финансите, не е влиянието,
не е политиката. То е онова триене на звездния прах вътре в сърцата и душите ви. Това
триене генерира енергия, а тази енергия е вашата способност да обичате.
Какво се случва, когато отдадем трептенето на звездния си прах на човешките
същества? В идеалните, романтични истории постигаме удовлетворение. Ала на
практика – най-вероятно ще срещнете разочарование. Защото тези множество различни
центрове на вселената просто ще се блъскат. По-добре да поставим Върховния Бог в
своя фокус, защото ако посветим най-висшата си енергия на Всевишния, на Кришна,
тогава няма да има разочарование.

6. Път навън от лабиринта
(из открита лекция на Свами Тиртха, 08.01.2011, вечер, София)
Какъв е пътят на съвършенството; понеже всички се съгласихме, че
съвършенство съществува, нали? Какво е това съвършенство? Съвършенство е когато
не използвате енергията си независимо от върховния източник. Хармония. Духовна
култура означава да сте в хармония с вселената.
При все това, съвършенството е различно в зависимост от разбиранията на
хората. За пияницата съвършенство е да се сдобие с алкохол. За влюбения
съвършенство е да се срещне с любимата си. За алчния съвършенство е да спечели
повече пари. Но виждаме, че всичко това е повърхностно. Какво е окончателното
съвършенство, дайте ми идеи? Замисляли ли сте се някога над това: какво е найвисшето съвършенство? Сега е моментът.
Някой: Себереализацията.
Свами Тиртха: О! Много добре!
Други: Достигането на хармония. Връзката с Бога. Да се издигнеш над всички
индивидуални съвършенства.
Свами Тиртха: Много добре! Въртим се около същината. Върховното
съвършенство е да осъзнаете своите три основни качества. Можем да кажем, че това е
истинска себереализация – когато разберем, че първо на първо ние не сме тялото.
Тялото ще загине, но вие чувствате, че сте нещо повече. От какво е изградено тялото?
Да кажем, седемдесет процента от вода, нали? Освен това малко калций в костите,
малко желязо в кръвта… Ако пресметнем всички съставки, излизат около сто лева. При

все това вие се чувствате малко по-ценни от сто лева, нали? Ние не сме това тленно
тяло, а нещо много повече! Именно това трябва да търсим.
И така, най-напред трябва да разберем, че сме вечни души, че не сме тленните
материални тела, а сме вечни души. Това помага ли ви да понасяте трудностите в
живота? Може да кажете: „Чакай малко! Ако това ще продължава завинаги - не! Стига!
Мислех си, че страданието свършва с погиването на тялото ми. Ако е вечно - о…!” Ала
тъй като ограниченият материален живот е просто изкривено отражение на
оригиналния, вечен живот, трябва да разберем, че вечният живот не е толкова
злощастен, колкото материалният.
И така, първият много важен момент е да проумеем, че не сме ограничените
тела, а сме вечни души, съставени от звезден прах. Второто е, че сте съзнателни
същества. Вярно ли е това? Способни ли сме винаги да действаме като съзнателни
същества? Толкова често постъпваме и реагираме съвсем повърхностно, губим контрол
над себе си – въпреки че йога означава контрол, нали – въпреки това понякога крещите
и се карате, изгубвайки присъствие на духа. Така че трябва правилно да прилагаме
съзнанието си. В този смисъл съзнанието не е просто теоретична игра, не е просто игра
на ума, а шанс да надмогнем всичките си ограничения. Трябва да използваме целия си
мозък в опита си да се доближим до онова, което е отвъд умствените ни способности.
Нали всички търсим мистичното преживяване на божественото просветление? Това
означава, че трябва да използвате една способност – своя мозък, своя ум, своето
съзнание – за да постигнете нещо по-висше, нещо отвъд.
Съзнание също означава жизнена сила. Разбира се, сега не говоря за прана, а за
четана. В този смисъл, без съзнание няма полза от съществуване. Защото, както
говорихме предишния път, подобен род съществуване е като на краставица. Затова нека
вдигнем летвата! Ако вложим малко повече съзнание в своето съществуване, тогава
можем да надскочим това ниво.
А в крайна сметка качеството, което всички ние споделяме, не забравяйте това, е
нашата ананда, нашето блаженство, щастието на душата. Вътрешното блаженство,
което можете да изпитате, когато сте в транс.
Така че тези три стъпки трябва да извървим в своя път към себереализацията. Да
разберем, че не сме смъртното тяло, а вечни души; че имаме съзнание, което ни е
дадено от Бога с някаква добра причина – а тази добра причина е да намерим път извън
това материално битие. Идвайки насам минахме покрай една голяма сграда. С огромни
букви пишеше: ЛАБИРИНТ. Не искам да правя реклама тук, но попитах: „Какво е
това?” Какво беше?
Кришадхам: Там се продават мебели.
Свами Тиртха: Помислих, че е някакъв мол, където можеш да изгубиш пътя си;
това символизира материалното съществуване, лабиринтът. Но дори една мишка може
да намери пътя вън от лабиринта. Използвайте мозъка си! Намерете пътя навън от този
лабиринт на материалното битие! И ако сме достатъчно интелигентни, ще разберем
какво е истинското щастие. Истинското щастие не идва от притежаването на разни
неща. Людете си мислят, че животът е за това да притежаваш вещи и да използваш
хора. Обаче той не е. Той е за това: да си независим във всякакви обстоятелства около
теб и да служиш на другите хора и на останалите живи същества с разбирането, че те
също са твои братя и сестри, направени от звезден прах.

7. Практически, интелектуален и мистичен път
(из открита лекция на Свами Тиртха, 08.01.2011, вечер, София)
Пътят към съвършенството е практически, интелектуален и мистичен път. Каква
е практическата страна? Практическата страна е, че разбирате кое е правилно и кое не;
кое ще подпомогне напредъка ви и кое ще постави пречки пред него. Но, уви,
човешките същества са такива специфични създания, че с всички сили практикуват
онова, което е неправилно и дори с още по-големи сили избягват правилното. Вътре в
собственото си съзнание ние до един знаем кое е вярно и кое грешно. При все това,
колко грешки, колко грехове сме извършили всички. Така че трябва да бъдем
практични. Да избягваме онова, което е лошо, което е неправилно, и да практикуваме
доброто.
Има практически начини да подобрите живота си. Единият, който е особено
препоръчителен за тези, които търсят духовно просветление, е да променят енергията,
която въвеждат в тялото си. Защото тялото е система и се нуждае от някои външни
енергии, за да се поддържа – например храна, вода, въздух, мисли, толкова много неща!
Колко дълго можете да оцелеете без храна?
Отговор: Месец и половина.
Свами Тиртха: Правилно. Около четиридесет дни преди тялото да започне да
консумира собствената си тъкан. Така че, дами, внимавайте! Отслабването не е найвисшата цел в живота. А колко дълго можете да оцелеете без вода?
Отговор: Три дни.
Свами Тиртха: Е, камилата може да оцелее седмица-две, но тъй или инак
периодът е много по-кратък. Ами без въздух? Няколко минути. Пък колко много
внимание отделяме на храната, на яденето, на това или онова, а колко малко внимание
отдаваме на дишането си. Вие знаете толкова много за йога, така че концентрирайте се
върху дъха. Защо? Защото ако можете да контролирате дишането си, можете да
контролирате и ума си.
И така, практическата страна е, че се стремим да поканим най-добрите енергии в
своята система. Затова за йогите се препоръчва да приемат храна, която е ахимса,
несвързана с насилие. Също така, трябва да подбираме мислите и впечатленията, които
усвояваме. Толкова за практическата страна – бъдете чисти същества и отразявайте
тази чистота.
Интелектуалната страна е да търсим абсолютната истина. В едно от най-важните
свещени писания на индийската традиция, „Веданта Сутра”, се споменава, че
истинският човешки живот започва когато започнем да питаме за душата. Отначало
това е интелектуално търсене – кое е истинско, кое е лъжовно – ала по-късно прераства
в божествено търсене.
И третото е мистичната страна. О, това е интересно, нали? Ако нещо е тайно, ако
нещо е мистично, то ни е много интересно. Веднъж организирахме лекция със заглавие
„Тайните учения”. Дойдоха двойно повече хора от обикновено. Всички ние търсим
тайните, търсим мистичното преживяване.
Но веднъж имаше една много хубава история – един практикуващ запита своя
гуру за практичната и мистичната страна на живота. Той по професия се занимаваше с
продажби и попита: “Свамиджи, бихте ли ми обяснили моля как става така, че
бизнесът е успешен? Как в крайна сметка хората купуват моите продукти?” Тогава той
отвърна: “Това си има практична и мистична страна.” Всички наостриха уши: „Сега ще
чуем тайните на мистичната страна.” И така, свамиджи каза: “Практичното е, че се
молиш и медитираш. А мистичното – че хората ще купуват.” Толкова за практичната и

мистичната страна. Ако нашата практика е мистиката, тогава мистиката ни ще е съвсем
практична.
8. Ако видиш фар в океана
(из открита лекция на Свами Тиртха, 08.01.2011, вечер, София)
Въпрос на Премананда: Говорихте за това, че като се вгледаме в живота си,
можем да видим божествения план. Но в съвременния живот, в града, често живеем
като във водовъртеж и човек не знае нито къде е, нито къде е бил, нито къде ще бъде,
нито дали е ден или е нощ… Така че моите въпроси са: първо – как да добием
разбиране в каква посока да вървим; и второ – даже да получим представа накъде да
вървим, откъде да намерим сили да напредваме в тази посока? Защото водовъртежът си
продължава и много мощно те всмуква обратно.
Свами Тиртха: Именно това е лабиринтът. Не знаем къде е входът и къде е
пътят за навън. Ти много добре описа ситуацията. Но щом дори една глупава мишка
може да намери пътя навън, ние също трябва да сме способни да намерим този път. Как
обучават мишката? Най-напред я учат да намери центъра на лабиринта, като слагат там
сиренце. То силно привлича мишката. Тя открива пътя по миризмата. Затова контролът
на носа е толкова важен. Защото той може да ви заведе в центъра, в дълбините на
лабиринта.
И така, ако имаме цел, ще намерим начин да постигнем тази цел. Веднъж на
лекция един духовен учител каза: “Ако имате материални желания – много добре,
стремете се да им се наслаждавате!” Ние бяхме леко стъписани. През цялото време сме
чували, че материалните желания те завличат все по-навътре в лабиринта. Но след това
той добави: “Защото скоро тези желания ще прегорят и ще дойдете на себе си.”
Но твоят въпрос е много важен, защото ако приемем дадено обкръжение, можем
да следваме правилата му. Ако сложим същия човек в различно обкръжение, той може
да се натъкне на проблеми. На санскрит лабиринтът е наречен мая, „илюзия”. Или да го
кажем с други думи – това е матрицата. Тази илюзия ни въздейства от безбройни
животи. Ала изначално ние сме духовни искри. Така че илюзията може да покрие
изначалното ви съзнание само частично. Затова, ако искаме да открием нещо
неизменно в един непостоянен свят, тогава това е нашата цел; а когато имаме цел,
можем да се стремим към нея.
И втората част на въпроса ти беше откъде се взима силата. Това отново е много
важно. Съветът на йога е: ако искаш да постигнеш нещо, стреми се да практикуващ
независимост от него, един вид отречение. Това е много необичайно, защото сме
научени, че ще постигнем целта си ако силно я желаем. Но замислете се: как и кога се е
случвало да постигате нещо? И ще видите, че ако имате тази независимост от желаното,
то идва много по-лесно. Защото Бог е милостив. Ако знае, че онова, което толкова
много искате, няма да ви донесе добро, Той няма да ви го даде. Но когато сте
достатъчно силни, Той ще има доверие във вас и ще ви праща повече проблеми.
И така, силата, мощта идват от отречението. Навярно всички сте чели за тапася,
тапас? Тапас идва от корена тап, а тап значи „да нажежаваш”. Да гориш означава да
генерираш енергия. Така че ако практикувате отречение, тапас, с някаква духовна цел,
това ще генерира повече енергия във вас.
Също така, ако намерим светците в своя живот, те ще ни водят. Те са като
факли, които показват посоката. Ако се давите в океана и видите фар, тогава ще знаете
посоката. Светите люде са такива. Те носят светлина дори всред мрака. За щастие, дори

едно малко пламъче да има в някоя тъмна стая, с мрака на практика е приключено. И
няма значение колко тъмнина се опитвате да вкарате в тази стая – това няма да
помогне, няма да може да потуши светлината.
Затова, моля ви, не забравяйте да търсите съвършенството. Най-напред се
опитайте да установите целта, след това се стремете да постигнете своята цел. И не
забравяйте за тези пет принципа: животът не е лесен, но помощта е близо, вие не сте
центърът на вселената, съществува божествена подредба и божествената любов е пътят.

9. Нека създадем една по-добра вселена
(из открита лекция на Свами Тиртха, 08.01.2011, вечер, София)
Въпрос: Кое според вас е вярно: че битието определя съзнанието или че
съзнанието определя битието?
Свами Тиртха: Това е известната тема на марксистката теория, но ако
изследваме, трябва да разберем, че камъкът не може да предопределя мисленето.
Защото камъкът съществува, ала въпреки това не може да мисли. Това е един вид
еволюция на фосила: когато материята започва да се организира по някакъв незнаен,
мистичен начин и накрая камъните започват да мислят и чувстват. Не е ли доста
странно? Ние имаме различна версия. Вярваме, че духът, или съзнанието, е първото
нещо, което от по-финото ниво се втвърдява, овеществява се и на материално ниво.
И така, животът произлиза от живот – съгласни ли сте с това? Животът не
произлиза от мъртва материя. Животът идва от живот, съзнанието идва от съзнание и
любовта идва от любов.
Така че аз казвам, че съзнанието определя материалното обкръжение. Затова се
казва, че тялото ни, например, е отражение на нашите мисли. Понякога допускаме
грешки, нали, в начина си на мислене. По-добре да имаме добри мисли. А ако
пречистваме съществуването си, ако овладяваме сетивата и ума си и ако търсим
вътрешната си цялост, тогава ще открием истинска си идентичност, която е неизменна.
Защото ние сме сат-чит-анандам – вечни души, изпълнени със съзнание и блаженство.
Материята, материалният свят са съвсем второстепенни в сравнение с това. Но също
така можем да кажем, че светът наоколо ни е отражение на мислите, на ума, на
съзнанието на хората, живеещи сега. Затова нека създадем една по-добра вселена. Нека
работим за това заедно. Други въпроси?
Въпрос: Имам един въпрос, който е често задаван, но аз все още нямам
истински отговор за себе си. Щом се казва, че изначално ние сме духовни искри, каква
е причината да паднем в този материален лабиринт? Чувала съм отговори, че причината
са нашите материални желания, но как можем да имаме материални желания ако сме
духовни души, които още не са се докоснали до материята?
Свами Тиртха: Това е сложен въпрос. Ала без да влезете в лабиринта не можете
да намерите пътя за навън. Така че, за да намерим обратно пътя към дома, пътя към
Бога, ние трябва да бъдем разделени. Душата изначално се намира в междинна
позиция. Тя може да избира между божественото влияние и материалното влияние. Тъй
като искрицата е съвсем мъничка, тя през цялото време е под контрол. Понякога това е
божественото въздействие, друг път – материалното въздействие. Така че ако има
изкривяване в желанията, както ти каза, тогава поемаш в материална посока. Но как
точно се случва е много трудно да се проследи. Едно нещо обаче знаем: че сме тук.
Това напълно го съзнаваме – тук сме. Пък как сме дошли…? По някаква грешка или с

добра причина; но тъй или инак целта е да намерим път навън. И ако към нас е
протегната някаква помощ, някаква насока, трябва да ги приемем.
Затова с цялото си сърце мога да ви препоръчам една много важна книга, това е
„Бхагават Гита”. Тя е толкова значима в Индия колкото Библията в западния свят. Това
е „Песента на Бога” или „Божествената песен”. Тя е досущ като енциклопедия на
всички различни теми от духовната реализация: йога, медитация, прераждане, карма,
действие и последица… и окончателното съвършенство също е включено там. Затова
съм сигурен, че за вас би било много полезно да изучавате тази наука.

10. Споделяне на проблемите
(из открита лекция на Свами Тиртха, 08.01.2011, вечер, София)
Въпрос: Какво бихте казали за емоциите, идващи от дребните удоволствия в
живота?
Свами Тиртха: Те са много важни, тъй като отразяват изначалното и пълно
удовлетворение на душата. Често пъти очакваме някакво велико просветление или
изключително прозрение, въпреки че Господ ни изпраща толкова много мънички
детайли, за да открием пътя обратно към дома, обратно към Него. Така че, разбира се,
за всички тези дребни сигнали си има добра причина. Те би трябвало да ни напомнят за
онзи, който ни ги осигурява. Но в крайна сметка трябва да виждаме и техните
ограничения. Не можем да бъдем удовлетворени с половинчати решения. Нужно ни е
цялостно решение.
Въпрос на Ямуна: Махарадж, моля ви, не приемайте този въпрос като забавен,
той е много сериозен. Дочух го докато идвах насам сред слушателите. Той е: „Защо
учителите по йога понякога се разболяват?”
Свами Тиртха: За да проявят състрадание. Защото тези мънички микроби и
бактерии също се нуждаят от подслон. Животът е служене. Трябва да служим и на тях.
А също така и за да покажат на останалите хора, че всички сме братя и сестри.
Ямуна: Чрез споделяне на микробите?
Свами Тиртха: Чрез споделяне на проблемите. Но какво да говорим за някакво
малко страдание, дължащо се на болест; не забравяйте, че великите са подлагани на
тежки изпитания. Преди Бог Исус да възкръсне, той е трябвало да умре на кръста.
Всеки харесва възкресението, но никой не е готов да отиде на кръста. Без жертва, без да
посветите себе си, няма да постигнете целите си. И колкото по-голям е стремежът ви,
пред толкова по-големи изпитания трябва да се изправите.
Веднъж бях болен докато посещавах Индия. Затова отидох в клиниката на
доктор Шарма във Вриндавана. Разбира се, него го нямаше, а хората, които седяха там,
ми казаха: “Спокойно, той скоро ще дойде.” Накрая докторът дойде и много се зарадва,
че си е намерил партньор за разговор. Той каза: “О, чели ли сте онази толкова важна
статия, че силата на тялото не зависи от приема на храна, тоест, че човек може да живее
от прана?” Аз едва можех да се държа седнал на стола. Най-сетне му рекох: “Това е
много хубаво, докторе, но знаете ли, аз съм дошъл тук като пациент.” Тогава той каза:
“О, много добре!” и започна лечението. След което рече: “О, сега вие извършвате
божественото забавление да боледувате.”
Така че понякога дори учителите по йога навлизат в това поле. Въпросът не е
защо понякога се разболяваме, но по какъв начин гледаме на нашата болест. Защото

какво е болестта? Това е изплащане на карма. Страданието се равнява на намаляване на
кармата. Така че на практика това е нещо добро. То е начин за пречистване.
Ала според философската теория на Аюрведа, всяка болест идва от определен
източник. Болестта като принцип идва от един източник и това е моралната деградация.
В Златната Епоха хората не са боледували, тъй като не са имали нито грехове, нито
грешки. По-късно, с напредъка на деградацията, болестта също се появила. И тъй като
сега живеем в Кали Юга, която е тъмната Желязна Епоха, хората се измъчват от
четирите типа страдания. Раждане, смърт, болест и старост – това са страданията на
живота. Така че се налага да ги споделяме, тъй като сме човешки същества. Затова
съществува болестта. Тя е общовалиден принцип, не можем да я избегнем. Разбира се,
ако кармата ви е по-пречистена, по-малко болести ще ви сполитат. Това е още една
практична страна на практикуването на йога.

11. Накарай ме да танцувам
(из лекция на Свами Тиртха, 09.01.2011 сутрин, София)
Докато пеехме тази песен41 някои размисли ми дойдоха на ум. Тази песен е била
съхранявана само от неколцина предани в продължение на стотици години. Но сега,
след като тези няколкостотин години са изминали, ние седим тук и пеем същия
бхаджан. Как е стигнал той при вас? Как е стигнал до нас? Бил е написан, ала това
съкровище е оставало скрито. И разбира се не само песента, но и красотата на кришнабхакти също е била скрита за останалата част от света. Мнозина са практикували в
Индия, обаче извън Индия никой не е знаел за Вриндавана, нито за Радхе-Шям, нито за
танца раса – никой не е знаел! Но изведнъж тази тайна се е разкрила и пред западния
свят! Как? Благодарение на приноса на един велик светец. Защото без Шрила
Прабхупада, ние нямаше да седим тук. Също както и без учителя на Шрила
Прабхупада. И без неговия учител. И без всички други ваишнави, които са съхранявали,
подготвяли, мислели и чакали, за да може вълната на божествената любов да залее
целия свят. И разбира се всички станали слуги на Шрила Прабхупада, и всички
ваишнави, които се стремят да следват, култивират, прилагат, проповядват и
практикуват. А в тази картина, в тази система сте включени също и вие.
Така че понякога безценни неща остават скрити за кой знае колко дълъг период
от време, докато ненадейно просто се разкриват, дарявайки ни свободен достъп до найзначимото, най-ценното съкровище. Харесва ли ви това, което сте получили? Защото по
милостта на нашите ачарии, ние сме добили нещо много красиво, много прекрасно!
Ако получите богатство това означава, че сте длъжници. Някой ви е служил.
Мнозина са ни служили – чрез писане, съхраняване, поддържане, пеене – като
например този бхаджан, който идва отпреди стотици години. И сега ние също сме тук,
нали? Затова и ние трябва да пазим това съкровище и да му служим, за да могат след
няколкостотин години и други също да се присъединят. Защото любовта към Бога не е
ограничена до дадена географска област. Тя е всеобщо богатство, всеобщо наследство
на човешките същества. Но ако някой дойде и ви каже: “Хей, ти си благословен, ти си
богат, имаш възможността да практикуваш кришна-бхакти!” трябва да сме му много
благодарни. В един смисъл ние сме забравили за своето имàне. Да си в мая, да си във
41

Джая Радхе Джая Кришна Джая Вриндаван от Кришна дас

властта на илюзията означава, че не знаеш за своето богатство. Нима сме родени, за да
страдаме? Не! Родени сме за божествена любов. И сега имаме шанса да я практикуваме.
И така, Шрила Прабхупада бил много специална личност. Той ни е донесъл този
нектар и е дал възможност на толкова много хора в западния свят да надзърнат в
божествените забавления. Разбира се, той не е действал на своя глава. Това не е била
неговата сила или неговата решителност. Бил е избран за това специфично служене от
Всевишния. И понеже бил много отдадена душа, е могъл да го направи. Какво е
написал той в своята поема при пристигането си в Бостън? “Моето име е Бхакти
Веданта. Това би трябвало да означава, че имам бхакти и веданта, философски
заключения – но аз нямам нито едното. Нямам нито преданост, нито знание. Имам едно
единствено нещо – верността към думите на учителя ми. Аз съм кукла в Твоите ръце,
мой Господи! Затова, моля Те, накарай ме да танцувам, накарай ме да танцувам,
накарай ме да танцувам така, както Ти желаеш…” Защото куклите нямат свой собствен
живот, те зависят от господаря си. Така че това също е включено в тази култура. Как ще
можете да завладеете целия свят? Чрез отдаденост. Чрез вярност и посветеност.
Въпрос на Крипадхам: Дали пеенето и възславянето на тези песни действа,
защото е израз на почит към предшествениците, който са ги сътворили и са ни ги дали?
Свами Тиртха: Не само по тази причина действа. Но те ни помагат да бъдем
свързани. Обикновено подходящият инструмент изглежда много незабележим. Да
речем, една чаша – не се вглеждате кой знае колко в чашата. И колкото е по-добра тя,
толкова по-малко напомня за себе си. Толкова е естествено, че чашата може да задържа
водата и че можете да пиете от нея, че дори не се замисляте, че чашата съществува,
защото тя толкова ненатрапчиво изпълнява предназначението си.
По същия начин, какво е предназначението на една песен? Да възхвалява
Божествената Двойка като обективна част; а като субективна част – да ви помага във
вашата медитация. „Не аз съм важният тук.” Имам предвид композиторът – не той е
важен. Защо? Той така незабележимо се скрива в процеса, защото не иска да се изтъква.
Защото в какво се изразява щастието на един ачария? Ученикът му да е свързан с Бога.
Така че това е най-висшата цел, на която всички трябва да служим. Затова нашата
молитва е: “Моля Те, помогни ми да стана покорен слуга, послушен инструмент в
ръцете Ти!” Защото тогава ставаш невидим, невидян.
Така че ние не изтъкваме себе си, а изтъкваме философията.
(следва продължение)

12. Четири зрънца от джапа
(из лекция на Свами Тиртха, 09.01.2011 сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
Каквото прави една велика личност е за благото на всички. Дори привидно найнезначителното действие си има добра причина. Затова трябва да сме много
внимателни как постъпват великите. Понякога те ни учат само как се сгъва чадар42. И
може да си речете: “Е, хайде стига! Това вече са глупости! Мога да сгъна чадара и по
друг начин.” И наистина можете! Но следване означава посветеност.
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Има един много очарователен пример за това. Познавам един високоуважаван
учител, който, например, никога не приема карфиол като прасадам. Веднъж присъствах
когато бхактите се опитаха да му поднесат карфиол. Той каза: “Какво е това? Моят
учител никога не го е ял, и аз също не мога да го ям.” Бях удивен. Това вече е нещо!
Дори като се храниш или като се въздържаш от определена храна, си спомняш учителя
си.
Разбира се, носят се ваишнавски легенди: “Гурудев не харесва чай Ройбос.” Или
“той обича това, пък обича онова…” И колкото бхакти, толкова версии на тези
легенди. По този начин, без значение дали ядете карфиол или не, и дали пиете чай
Ройбос или не, вие си спомняте учителя си. Но недейте да пропускате най-важното. А
най-важното е, че сме получили съкровище. Цялата парампара е работила заради нас.
Има някои много известни хора там, които половината свят знае, а има и милиони
незнайни ваишнави, които също са помагали да се съхрани всичко това.
Веднъж мои братя участваха в почистването на един храм във Вриндавана –
стар, полу-изоставен храм. И един от тях, Шрипад Кришнананда Прабху, ми донесе
много скъп подарък от това почистване. Знаете ли какъв беше?
Някой: Малко прах?
Свами Тиртха: Прахта също е много ценна. Но това беше дори по-ценно от
прах. Донесе ми четири зрънца от джапа – проядени от дървояди, наполовина
унищожени от времето… Обаче знаете ли, докато ги държах в дланта си, изпитах
усещането: “Стотици години преданост са тук, в шепата ми.”
Това е, което трябва да съхраним – това продължаване на екстаза. И така, ако
след, да речем, стотици години, някой от вашите бъдещи храмове бъде изоставен или
имате някакъв мъничък параклис, бхаджана-кутир, и ако там се правят разкопки и
хората намерят вашата полу-изядена джапа, те ще се чувстват големи късметлии: “О,
имало е велики люде, които са помагали да се съхрани тази мисия тук, в България.”
Това е начинът да изплатим дълговете си. Веднъж бхактите попитали Шрила
Прабхупада: “Как можем да те направим щастлив? Да продадем повече книги? Да
донесем повече пари? Или какво, кажи ни?” Той отвърнал: “Това не е важно. Ако
станете чисти преданоотдадени – тогава ще съм удовлетворен.”
И така, как можем да изплатим своя дълг към Шрила Прабхупада? Може да
чувствате: „Аз не съм свързан с Шрила Прабхупада. Той за мен е като прадядо.”
Изглежда много далеч. Ала всъщност той се усмихва на нашия олтар. И понякога
бащата е много строг към детето, защото трябва да го възпитава. Обаче дядото никога
не е строг. Дядото винаги е много нежен и мил. Нашият духовен баща понякога трябва
да ни помага да идваме на себе си. Но духовният дядо е винаги много, много нежен и
мил. Защо е така? Защото отговорността е на бащата. А обичта остава за дядото.
Така че ако искате да изплатите дълга си към Шрила Прабхупада, не забравяйте
това: “Станете чисти преданоотдадени!” Тогава ще сте се отплатили. Не е нужно да
правите нищо друго. Не е нужно да принадлежите към определена група или
организация; това са просто второстепенни формалности. Онова, което трябва да
правим, е да сме посветени на божественото послание. И извършвайки служенето си
днес, вие се отплащате на своите учители, изплащате дълга си и към Кришнадас, “този
толкова паднал и незначителен слуга”, който е съставил тази песен43.
Този е начинът да допринесем – като вложим мъничко енергия в цялата тази
система. И колкото и незначително малко да е онова, което давате, невероятно много
ще получите. Хубаво ли е да сме задължени? Да, да… Това е сладко задължение. То ни
дава някакъв мъничък шанс да служим.
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13. Историята с продавачката на плодове
(из лекция на Свами Тиртха, 09.01.2011, вечер, София)
В дълг сме. Толкова много са онези, които работят за наше добро, Върховният
Бог ни е дал толкова много; трябва да изплатим дълговете си. Изминалата година беше
много добра година в много отношения. Толкова резултати, толкова благословии!
Родиха се нови бебета – това означава, че мнозина са дошли на тази Земя, за да получат
този опит. Ала видяхме, че в нашите малки кръгове мнозина си и заминаха. Една
личност от великото поколение проповедници също си отиде – Шрипад Бхактиведанта
Нараян Махарадж напусна в самия край на декември. Така че ако искаме да изплатим
дълговете си, трябва да си спомним и за него. Затова реших да прочета много любима
глава от една от неговите книги. Това е начин да се разкрие красотата на забавленията
на Кришна, а също и да разберем, че понякога в раздялата се срещаме, а друг път в
срещата сме разделени. Ние всички сме човешки същества тук, а това означава, че по
някакъв начин сме изоставили изначалната компания на Бога. Така че всички ние
живеем в раздяла. При все това, от време на време се събираме заедно – това е като
тренировка за срещата. Защото в края на този път е завръщането у дома, завръщането
при Бога.
Шрипад Нараян Махарадж е бил много специална личност и в живота на Шрила
Прабхупад. Затова позволете ми да почета от една от неговите книги – това е
„Историята с продавачката на плодове”.
“Имало една продавачка на плодове, която живеела в Матхура. Била чула от
някои хора, идващи в Матхура от Вриндаван, че много красиво и чаровно дете на
около две годинки живее в Гокула. Тя искала да получи Неговия даршан, искала да Го
види. Затова напълнила кошницата си с плодове и започнала да се върти около Нандабхаван, дома на Нанда Махарадж, който е бащата на Кришна: “О, пхала-ло, пхала-ло!
Вземете си плодове, вземете си плодове!” Както в Матхура, така и във Вриндавана,
навсякъде има много продавачи на плодове. Така и тя продавала плодовете си. Обаче
понякога Кришна спял. Понякога си играел тук и там, а друг път седял в скута на
Яшода и сучел. Затова продавачката на плодове никога не можела да види Кришна.”
Виждате ли, това е като обикаляне, като въртене около същината – без да я
докосва директно, а приближавайки бавно-бавно.
“Един ден тя решила: “Днес ще отида и няма да се върна докато не получа
Неговия даршан!” Тя дала обет: „Ще го направя или ще умра”. Целта на живота ѝ
била установена, и ние също трябва да се опитаме да дадем подобен обет. Като си
дала това обещание, тя започнала да вика: “Пхала-ло, пхала-ло! Вземете си от моите
плодове, вземете си от моите плодове!” Обаче малко по малко забравила за плодовете
си и започнала да вика “Говинда-ло! Говинда-ло! Вземете моя Говинда! Вземете моя
Говинда! Дамодар-ло! Дамодар-ло! Мадхава-ло! Дамодар-ло! Вземете моя Говинда!
Вземете моя Дамодар!” Най-лесният начин да се види Кришна е нама-санкиртан. Тя
направила тъкмо това, също както гопите. Когато Кришна изчезнал от танца раса,
те пеели по същия начин - викали името на Кришна, за да се върне. Както умеят и
останалите продавачи на плодове, и тази жена се била научила да не докосва
кошницата си с ръце. Можела дори с лекота да танцува без кошницата да падне от
главата ѝ. По този начин от сутринта до пладне тя търсела Кришна. Накрая се
уморила и седнала пред вратата на Нанда Махарадж. Била се замислила много
дълбоко: „Как да видя моя Кришна?” В това време Кришна взел няколко зрънца жито
и други семена от килера. Бил съвсем голичък, само със златна верижка с камбанки на
кръста си. Тези камбанки звънели толкова сладко, че понякога и самият Той се

запленявал. И така, Кришна взел няколко зрънца в юмручето си и тръгнал към
продавачката на плодове. Обаче знаете, когато някое мъничко дете се опита да вземе
нещо в дребните си ръчички, не е лесно да го задържи, така че семенцата се изсипвали
между пръстите Му – останали само две-три.
И така, Кришна дошъл при продавачката на плодове с много лакоми очета,
вперени в златистите, румени и жълти банани, манго и грозде и казал: “О, дай Ми
плодове, дай Ми плодове!” Продавачката погледнала Кришна и напълно се омаяла.
Отвърнала Му: “Може и да Ти дам, ако ме наречеш „мамо” и седнеш в скута ми.”
Това било голям проблем за Кришна, който си рекъл: „Ако някой Ме види да седя в
скута ѝ и да я наричам „мамо”, всички ще Ми се смеят. Какво да правя?” Виждате ли?
Бог, всезнаещият Бог, понякога се колебае: „Какво да правя сега?’
“И така, Кришна бързо се огледал насам-натам, да види дали няма някого.
Като видял, че няма свидетели, пъргаво седнал за миг в скута на продавачката на
плодове и казал: “Мамо, дай ми плодовете!” После чевръсто скочил от скута на
жената. Продавачката била много щастлива и започнала да Му дава плодове.
Попитала Го: „Кои искаш?” А Кришна отвърнал: „Този и този…” Най-напред Той
протегнал дланите си. Накрая стигнал до положението да притиска в протегнатите
си ръце все повече и повече плодове до гърдите си. Най-напред жената Му дала един,
два, три, пет плода и ръчичките на Кришна се препълнили, Той просто не можел да
държи повече. Тогава, с всички плодове в обятията си, танцуващ и засмян, Кришна
отишъл при майка си и поставил плодовете в шала на нейното сари. Майка Яшода
попитала: “О, скъпи, откъде донесе всички тези плодове?” и бързо започнала да ги
раздава. Макар че стотици гопи дошли там и взели от сладките плодове, те все не
свършвали и не свършвали.” Виждате ли, каквото е дадено на Кришна и е раздадено от
Неговите любими, е безкрайно.
“Обаче какво станало после с продавачката на плодове?”
(следва продължение)

14. Има ли продавачи на плодове сред вас?
(из лекция на Свами Тиртха, 09.01.2011, вечер, София)
(продължава от предишния понеделник)
“Но тогава какво се случило с продавачката на плодове? Тя седяла там и
размисляла. Сърцето ѝ било откраднато от Кришна. А останала без сърцето си,
можела единствено да тъне в спомени за Него. След известно време някой дошъл и я
попитал: “Защо си тук? Какво правиш тук?” Тогава тя дошла на себе си и си
спомнила задълженията си. Взела кошницата си и се отправила към дома си в
Матхура. По пътя, минавайки покрай Ямуна с кошницата на глава, тя започнала да се
чуди: “Чакай, та нали дадох всичките плодове на Кришна. Защо кошницата е толкова
тежка?” И когато свалила кошницата от главата си видяла, че била пълна с
диаманти и други скъпоценни камъни. Останала смаяна. Ала отново вдигнала
кошницата на главата си, а сетне я хвърлила в Ямуна. Тя въобще не се нуждаела от
скъпоценни камъни. Какво станало после с нея? Никой не знае. Тя напълно полудяла в
очите на света. Ала знаете ли какво се случило всъщност с нея? Станала по-велика от
Девахути. Не се интересувала дали булото закрива лицето ѝ или се е свлякло. Не се

интересувала въобще какво става с нея. Постоянно била в транс и навлязла в
състояние дори по-висше от транс. Възможно е Кришна незабавно да е взел
телесната ѝ форма, външната ѝ обвивка, и бързо да ѝ е дарил позиция по-велика от
тази на Путана, изпращайки я начаса в Голока Вриндавана, за да Му отдава служене
там. Кришна е толкова милостив. Тя нямала някаква специална връзка с Кришна,
нейната бхакти била пасивна, шанти-раса. При все това, мислейки понякога за нея
като за майка, Кришна я нарекъл „Мамо”. Затова Той ѝ дал много извисена позиция.
Той е толкова милостив! Така че опитайте се бързо да осъзнаете тези висши истини.
Ако вашата бхакти е много възвишена, в рамките на един живот ще можете да
постигнете местоназначение като това. Тази продавачка на плодове отишла във
Вриндавана, което превъзхожда всички останали постижения.”
И така, каква е есенцията на тази история? Първото е, че трябва да имаме
желание. Тя имала желанието да срещне своя възлюбен мъничък Бог-бебе, Кришна.
Затова си поставила цел и сетне започнала да работи много усърдно за постигането ѝ.
Имала си хитрина: „Като продавам плодовете си, ще срещна моя Бог.” Има ли
продавачи на плодове сред вас? Може да не сме продавачи на плодове, но все пак
имаме някакви начини да Го срещнем. Но знаете ли, силното желание да видиш Бога е
много могъщо. Така че понякога, при толкова интензивни чувства човек обърква
нещата. И тя, вместо да каже: „Вземете от моите плодове! Вземете от моите плодове!”,
започнала да вика: „Вземете моя Говинда! Вземете моя Мадхава!” Значи забравила за
плодовете си, за средството, но не забравила за Кришна - целта. И знаете, ако се
занимавате с бизнес, трябва да правите разумни сделки. Какво означава бизнес – даваш
по-малко и получаваш повече. Това е разумен бизнес. Ако търговията ви винаги се
заключава в това, че давате повече, а получавате по-малко, това не е бизнес, а провал.
Много скоро ще завършите с фалит. Но когато най-накрая стигнала до Кришна, тя
направила много лоша сделка. В замяна на няколко зрънца дала всичките си плодове.
В Индия виждате просяци да чакат пред храмовете и понякога наистина става
така, че хората идват и им раздават, да речем, ориз. Това не са само просяци, понякога
са и поклонници, осланящи се изцяло на Божието благоволение. Те приемат тази
зависимост като духовна практика. И тогава хората идват и им дават по няколко зрънца
ориз – наистина, някой път са съвсем мъничко.
Но това малко момче донесло само едно или две. А искало много повече. “Кой
плод си избираш?” – попитала Го жената. И знаете как става с малките деца – първо си
мислите, че им стига един, но после те посочват още един, и още един: “Дай ми този, и
онзи…” – и така ги трупат. Така накрая жената дала всичките си плодове, а получила в
замяна само няколко зрънца. Това лоша сделка ли било? Не мисля. Но тя не се
замисляла за това, не пресмятала, била готова да дава. „Ако получа нещо – добре; ако
не получа – няма значение, защото целта ми бе изпълнена, аз Го срещнах.”
А след това Кришна занесъл плодовете на майка си. Знаете, децата са много
добри, готови са да споделят. Вчера бях на гости при едно семейство и мъничкото им
момче ядеше солетка… Беше много сладко: най-напред то си гризваше мъничко, а
после подаваше на мен. Аз също трябваше да гризна малко и то отново си я взимаше –
това беше нашият обмен. Толкова сладко! Той е готов да сподели. Виждате ли: „Аз си
взимам, хубаво е. Сега и ти си вземи, защото е хубаво.”
И така, Кришна занесъл всички плодове на майка си. И тогава чудото започнало
да се случва, защото всички съседки и приятелки дошли при майката. И започнали да
раздават плодовете – а те не свършвали! От духовното си обучение знаем, че
обикновено божествените личности преумножават храната – като Исус. Тук отново
плодовете нямали край. Плодовете символизират резултатите от дейностите ви. Така че

ако сте готови да посветите плодовете от дейностите си на Бога, тогава в крайна сметка
ще Го срещнете.
(следва продължение)

15. Легендите са истина
(из лекция на Свами Тиртха, 09.01.2011, вечер, София)
(продължава от предишния понеделник)
И така, всички се радвали да получат плодовете, раздавани от майка Яшода,
които бил донесъл Кришна. И, както разбрахме, нещо се случило с продавачката на
плодовете. Тя била омагьосана. Не можела да помръдне. Наложило се някой да ѝ
напомни задълженията ѝ. Накрая дошла на себе си и казала: “О, мисията ми е
осъществена мога да се прибера у дома.” Тя била досущ като акробат – балансирала с
кошницата на главата си. Но на средата на пътя за вкъщи усетила, че е много тежка.
Празната кошница се оказала пълна със скъпоценни камъни. Какво означава това? Ако
дадете плодовете на своите дейности на Кришна, ще бъдете възнаградени безмерно. На
пръв поглед може да виждате само няколко пшеничени зрънца – нещо съвсем
минимално. „Дадох Ти толкова много, а Ти ми отвърна с толкова малко!” – може да
възроптаете към Бога. Но почакайте мъничко! Изминете половината път обратно към
дома, обратно към Бога и тогава ще видите, че празната ви кошница е препълнена.
Но нима тя се нуждаела от това - не. Тя хвърлила всичко в Ямуна. А понякога
Ямуна се държи по много неочакван начин. Това е реката на Вриндавана. И знаете,
един от главните пазари, Лои Базар, е доста далеч от Ямуна. Обаче се казва, че на всеки
дванадесет години Ямуна залива Лои Базар. И тогава донася всичко, което се крие по
дъното ѝ.
Ямуна: Имате предвид тиня?
Свами Тиртха: Тиня и всякакви други неща. Ако там има само тиня, ще донесе
тиня, но ако има скъпоценни камъни, ще донесе и тях. Може да си речете: „А,
легенди!” Обаче е доказано. Веднъж крачех по брега на Ямуна, вперил поглед в
парикрам-марга44, гледах надолу и що да видя? Един скъпоценен камък. Така че не са
легенди. Скъпоценните камъни ги има. Затова бъдете готови!
Ала за нещастие, от това виждате пропадналото ми състояние. Продавачката на
плодове била готова да захвърли всичко в Ямуна, докато аз съм склонен да събирам
тези камъни. Обаче имам едно извинение – че си спомних всички тези истории. И
оттогава онзи камък ми е много скъп. Той ми напомня, че легендите са истина.
Така че всичките ви желания могат да бъдат сбъднати от Кришна. Пожелавам ви
вашето търсене на абсолютната истина да намери своето осъществяване. Това е
начинът да изплатим дълговете си. И спомняйки си великите личности в нашата
традиция, с техните благословии можем да постигнем своите цели.
Въпрос на Премананда: Гурудев, бих искал да попитам, когато Кришна сам е
очарован от звъна на камбанките си, какво се случва с всички във Вриндаван?
Свамии Тиртха: Можете да си представите! Някои неща не ги разбираме. Но
всъщност не е необходимо да разбираме истината, по-добре да я обожаваме и да ѝ
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служим. Това е начинът за разбиране на по-висшите неща – чрез възхищение и
служене.
(следва продължение)

16. Донесете кошниците си!
(из лекция на Свами Тиртха, 09.01.2011, вечер, София)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос на Баху Рупа: Въпросът ми е защо в историята с продавачката на
плодове Кришна е бил сам?
Свами Тиртха: Казва се, че Кришна сбъдва всички желания. Но понякога Той
се съобразява с обкръжението, друг път не. В този случай има две страни, да речем.
Каква е страната на дхарма? Правила, семейна традиция, етикет, това и онова. А от
другата страна е желанието на една преданоотдадена. Защото тази жена толкова много
искала да срещне Кришна. Разбира се, Кришна се намира и в нейното сърце и знаел за
желанието ѝ. Затова в един смисъл Той започнал да урежда нещата така, че те да могат
да се срещнат. От една страна ги уреждал, а от друга страна се озъртал: „Да не ни види
някой?” Не е ли това прекрасно – че понякога дори самият Бог се съобразява с
ограниченията? И всъщност в този момент Кришна искал да общува именно точно с
тази бхакта, с тази жена. А тъй като тя имала това толкова специфично желание - поне
за миг да изиграе ролята на Негова майка - Кришна удовлетворил това желание. Вие
имате ли някакви желания? Мисля, че всички имаме много желания, нали? Няма
значение, донесете кошниците си и не се тревожете, че привидно сте направили лош
бизнес, лоша сделка. В крайна сметка резултатът ще е много положителен за вас.
Кришна никога не е сам. В този миг Той бил с тази предана. Така че защо
всички не донесем своите кошници, пълни с безценни приношения за Кришна? А след
това да забравим за нашите кошници и за нашите: “Джанки-ло! Джанки-ло!” а вместо
това да пеем: “Говинда-ло! Кришна-ло! Вземете моя Говинда! Вземете моя Кришна!”
Въпрос на Биляна: Защо според вас продавачката на плодове искала Кришна да
я нарече „мамо”?
Свами Тиртха: Ние си имаме своята физическа кошница, но имаме и
емоционална кошница. Материалната кошница са плодовете на действията ни.
Емоционалната кошница е желанието да бъдем свързани с Върховния – по някакъв
начин. И въпреки че не съм жена, все пак – поправете ме ако не е вярно – дамите
обичат да ги назовават с две имена. Едното е „мамо”, а другото „любима”. В този
случай било „мамо”. Това е много близка връзка. Много съкровена, много безкористна.
Въпрос на Крипадхам: Продавачката предложила плодове на Кришна и Той си
избирал: “Искам този, и онзи…” Бих искал да попитам: какви са плодовете, които
трябва да Му предложим, така че Той да иска да ги вземе?
Свами Тиртха: Кришна особено харесва онези плодове, които искате да
запазите за себе си. Дори да се опитате да си ги скриете у дома и да не ги донесете в
кошницата, Той ще ги потърси. И казвам ви, ще си ги вземе!
Моля ви, присъединете се към нашия киртан. По този начин можем да съберем
плодовете, които по-късно да поднесем.

17. Какво наистина значи да обичаш себе си
(из писмо на Свами Тиртха, ноември 2016)
Въпрос на Яшода: Искам да попитам за това „да обичаш себе си” – какво
означава то по пътеката на бхакти? Възможно ли е да не е просто пътешествие на
егото?
Свами Тиртха: Спомняш ли си: дживе-доя наме-ручи ваишнава-севана45.
Дживе-доя означава милост към живите същества, тоест състрадателна и
любяща доброта към всички живи същества, включително и към самите нас. Тогава
идва въпросът: какво е истинска милост? Трябва да дадем най-доброто лекарство, което
ще помогне по време на този материален живот на планетата Земя, а също и да спасим
душите си във вечността. Така че това милостиво отношение означава да извършваме
духовна практика самите ние, а също и да помагаме на останалите да намерят пътя си.
Наме-ручи значи, че е нужно да генерираме духовна сила, за да поддържаме
служенето, за да чувстваме нуждата от това милостиво отношение, а също и за да
получим по-висш вкус, да можем да намерим своето вдъхновение. Мантра-джапа
медитацията е източникът на тази духовна сила и също трябва да помним, че
истинската мантра не е само за наша собствена облага, но че качеството на
мантруването е добро и за самата мантра. Ако култивираме това, ще помогнем за
поддържането на духовната традиция и по този начин нашата индивидуална практика
повече ще заприлича на истинско служене.
Ваишнава-сева – и накрая можем да канализираме своите генерирани духовни
енергии във вярната посока като служим на преданите. Всъщност това означава да
правим преданите наоколо си духовно щастливи. Начинът да го сторим е: дживе-доя да проповядваме, да служим с милостиво отношение на останалите същества, и намеручи - вдъхновено, във вярното настроение да възпяваме светите имена. По този начин
кръгът се затваря и после можем да започнем отново на по-висше ниво.
„Да обичаш себе си” за мен означава да включим и нас самите в списъка на
онези, които ценим. Животът е толкова простичък. Ние сме вечни души, принадлежим
на Върховния и помежду ни има жива и любяща връзка. Всичко останало е
второстепенно.

18. Три аспекта на молитвата
(из лекция на Свами Тиртха, 09.05.2011, сутрин, София)
Ом намо бхагавате васудевая46 - това е най-великата мантра за защита. Ако се
огледате, ще видите колко много страдание има в тази вселена. Някои хора смятат, че
„Бхагавад Гита” е много песимистична. Но всъщност тя не е нито песимистична, нито
оптимистична, а реалистична. Защо? Защото Кришна казва, че този материален свят –
„Слушай, Санатана! Доброта към всички живи същества, вкус към святото име, и служене към
ваишнавите – освен това не съществува друга дхарма”./ дживе дая наме ручи ваишнава-севана | иха
чхара дхарма нахи шуна санатана || (тези думи се приписват на Бог Чайтаня, Шрила Бхактисиддханта
Сарвасвати често ги цитира или споменава, например в коментара към „Чайтаня Бхагавата”, Ади Кханда
1.1, оригиналният източник е неизвестен)
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от най-висшата чак до най-нисшата планета – е място на страдание, където
властват повтарящите се раждане и смърт47. И макар че така стоят нещата –
намираме се под контрола на материалната енергия – повечето хора искат да избегнат
съдбата си. Каква е нашата съдба? Съдбата ни е написана на челата ни. Видяхте ли
сутринта какво е написано на челата ви? Понякога имаме бръчки, дължащи се на
проблеми. Те са част от вашата история. Но можете да компенсирате тези хоризонтални
линии с други, вертикални. По такъв начин можем да надмогнем съдбата си, нашата
карма. А какво послание носи съдбата ни? Всички имаме известно количество щастие;
а другата част от пакета е известно количество страдание за този живот. Всеки идва с
торбата си. Имаме добър дял, а имаме и тежка участ. И да се опитваме да избегнем
съдбата си означава, че искаме да се наслаждаваме на повече щастие и да избягаме от
страданието. Но за нещастие, повечето хора не знаят как да сторят това. А ако не сте в
хармония с божествените принципи, тогава неминуемо ще се наложи да платите
цената. Разбира се, дори да се стремите да сте в хармония с божествената воля, пак ще
трябва да платите известна цена. Защото Бог – и особено този Кришна – не се
удовлетворява лесно. Мислите си: „Предложил съм всичко,” но Той още не е доволен.
И така, да се доближаваме все повече и повече към източника на цялата тази
вселена е взискателна задача. И като вземем предвид всички тези въпроси: че тук е
пълно със страдание, че нашите братя човешките същества се нуждаят от помощ, че
самите ние също имаме нужда от помощ, че ние също искаме да имаме даршан, среща с
Бога – какво е решението? Какво предлагате вие? С какви дела трябва да се заемем?
Ако жадувате да се свържете, каква е първата молитва?
Някой: Трябва да открием с кого искаме да се свържем.
Свами Тиртха: Да, правилно. Първата молитва трябва да бъде: “Моля Те,
разкрий ми се! Нека разбера кой е целта, къде си, покажи ми лика си.” Така че
теоретично Кришна съзнание не е достатъчно. „Прочел съм в книгите, че Той е
Върховната Божествена Личност.” Добре, но какво е твоето лично преживяване във
връзка с това? Теория не стига. Затова трябва да се молим: “Моля Те, Господи мой,
разкрий ми се, покажи ми лика си!” Това достатъчно ли е? Дотук ли да спрем? Не, не е
достатъчно. Значи не само Богът е много взискателен, но и преданият изисква много.
Кое е следващото искане?
Отговор: “Дари ми милостта си!”
Свами Тиртха: Да, нещо такова. “Моля Те, напълни сърцето ми, облей ме,
изпълни ме с милостта си!” Това е втората молитва. Първо искате да Го видите, да Го
срещнете; второ – искате да бъдете свързани. Защото „Трябва да ми дариш милостта
си” означава „Аз съм свързан с Теб посредством тази нишка.” Да спрем ли дотук?
“Разкрий ми се и прояви към мен милостта си” – дотук ли да спрем? ‘”Вече видяхме
Божия лик, постигнахме милостта Му; спасени сме, работата ни е свършена. Не ни
пука, че другите ще гният в ада”? Значи, най-вероятно се нуждаем и от трета стъпка в
молитвата. Каква е тази трета стъпка?
Манджари: “Моля Те, нека бъда инструмент на Твоята милост.”
Свами Тиртха: Правилно! “Направи пътя на другите лек.” Така че в един
смисъл тази молитва ом намо бхагавате васудевая събира в себе си всички тези три
аспекта на молитвата. Трябва да се срещнем; трябва да се свържем; и след това тази
милост трябва да бъде разпространена. Не искам да съм прекалено сантиментален, не в
това е въпросът, но въпреки всичко трябва да се стремим да помагаме общото
състояние на тази – макар и материална – сфера да се повдигне поне мъничко.
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19. Допринесете за опазването на света
(из лекция на Свами Тиртха, 09.05.2011, сутрин, София)
За да помагате на хората да променят съдбата си, трябва да им давате, да
споделяте онова, което сте получили. Всъщност именно с такава цел се събрали
светците преди много, много години в Наимишараня. Това място е една гора, недалеч
от бреговете на Ганг. Всички риши, муни, йоги и свети хора се събрали заедно за едно
жертвоприношение. Било досущ като религиозна или духовна конференция. И в
„Шримад Бхагаватам” се казва, че те се събрали, за да „извършат хилядогодишна
жертва.”48
Какво е мнението ви за това – хилядогодишна жертва? Може би са се захванали
с това в предишната юга, когато животът е бил много по-продължителен? В тази юга
той е сто години, в предишната юга е бил хиляда, а в по-предишната – десет хиляди. Но
ако продължителността на живота в миналата епоха е била хиляда години, а те са се
събрали за хилядогодишна жертва, тогава пак има несъответствие, нали? Какво пък да
говорим ако се случва в тази епоха, когато животът е сто години! Как можеш да
извършиш хилядогодишна жертва, след като живееш само сто години? Така че както и
да се опитвате да го обясните – пък така, пък инак – все не пасва.
Ако ние сме се събрали тук, можем ли да направим хилядогодишна жертва? Не,
ще ни е малко трудно. Да речем, че живеем по 60-70 години. Тук сме неколцина – общо
около деветстотин години седят тук заедно! Значи сме близо до хиляда – ако посветим
целия си живот като жертва, ако се събираме и сме обединени в този дух. Но така или
иначе, церемонията трябва да бъде продължена – а това означава, че тази ягя, тази
духовна конференция е текла в протежение на поколения. А това можем да го
повторим. Ако вашите деца също се присъединят към служенето, тогава ще можете да
продължите жертвената церемония на своя живот.
И така, светите хора се събрали на тази дискусия. А основният въпрос, който
поставили, бил: “Какво трябва да се прави в живота? Има толкова много занимания,
толкова много задължения – кое е най-доброто задължение за човешките същества като
цяло? И особено пред лицето на смъртта. Какво трябва да се прави?” Затова въпросите
на светците са много славни, защото касаят съдбините на човешките същества,
съдбините на човечеството. По същия начин, ако вие искате да следвате примера на
тези свети хора, загрижени за бъдещето на дхармата на живите същества, както те са
направили своята хилядогодишна жертва, така и ние трябва да повтаряме нашата
мантра ом намо бхагавате васудевая49. По този начин можем да допринесем за
опазването на света и да намалим поне малко страданието.
Изпитвали ли сте някога това чувство – имам предвид като преживяване? То е
сякаш някакво закрилящо покритие, щит, божествена броня обгръща сферата на вашата
медитация.
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20. Да сме фундаменталисти или да имаме основа?
(из лекция на Свами Тиртха, 09.05.2011, сутрин, София)
джая джая шри кришна чайтаня нитянанда
джай адвейтачандра джая гоура бхакта вринда50
„Чистият предан не бива да таи никакво друго желание, освен да служи на
Кришна. Не бива да поднася обожание на полубоговете, нито на светските личности.
Не бива да развива изкуствено знание, в което липсва осъзнатост за Кришна, и не
бива да се занимава с нищо друго, освен с дейности в Кришна съзнание. Той трябва да
заема всичките си пречистени сетива в служене на Бога. Такова е благоприятното
извършване на дейности в съзнание за Кришна.”51
И така, стихът казва: аня-ванча. Ванча е „желание”. Аня-ванча – „друго
желание”, тоест да няма друго желание. Аня-пуджа – или друго обожание, или гяна,
или карма – трябва да бъдат прекратени. Това изискване тук е като дефиниция. Защото
предишният стих дава правилното определение за бхакти. Това е цитат от „Бхакти
Расамрита Синдху”(1.1.11): анябхилашита-шуням гяна-кармадй-анавритам анукулйена
кришнану-шиланам бхактир уттама – „Първокласно предано служене означава: човек
трябва да е без всякакви материални желания, без знание придобито чрез монистична
философия и без дейности привързани към плодовете. Тогава преданият трябва
постоянно и благосклонно да служи на Кришна, според както Кришна желае.” 52 И
така, позитивното култивиране е много важно. Затова и този стих, който прочетохме
сега, казва: “Никакви други желания, никакви други занимания. Никаква гяна, никаква
карма, никаква тапася – нищо друго освен предано служене.”
Звучи малко фундамендалистично, нали? Обикновено ни се нрави да слушаме
много меки послания: „О, можеш да правиш каквото си искаш – това е най-доброто.”
Такава е популярната религия в наши дни. Веднъж един свами дошъл в една зала.
Публиката го очаквала нетърпеливо, всички били развълнувани и накрая свамиджи
пристигнал. Излязъл на сцената и всички просто се вцепенили. Тогава той казал: „Вие
сте толкова велики! Какво бих могъл да ви кажа?” Всички избухнали във възхитени
аплодисменти: “Да! Да!” и свамиджи си слязъл от сцената. Така че това е популярната
религия в днешно време – можеш да правиш каквото си щеш. Съгласни ли сте с това?
Аз не бих се съгласил. Чувал съм следното от един будист: „Не е нужно да правиш
нищо, просто кажи, че си будист, и си будист.” Горкият Буда, притесняват го във
всичките му ступи. Ако такова е глупавото поведение: „просто се наречи „будист” и не
е нужно да следваш никакви принципи” – това е просто безсмислица. То е същото като
„Добре, няма нужда да следваш никакви принципи, Исус вече умря за тебе на кръста,
така че можеш да продължаваш с греховете си.”
Затова недейте да се самозалъгвате, понякога трябва да бъдем фундаменталисти.
Защото фундаменталист означава, че имаш основа на начина си на мислене, на своя
живот. Така че в крайна сметка, ако стигнем до нивото на душата, не съществува друго
занимание от това да бъдем свързани и позитивно да култивираме божествено служене.
Защо? Защото ние търсим онази същина, която като познаем, ще знаем всичко, която
като постигнем, сме постигнали всичко. И ако знаете източника, ще знаете и
последствията. Ако познавате последствията, не е сигурно, че ще познавате и
„Вечна слава на Бог Чайтаня Махапрабху и на Бог Нитянанда! Вечна слава на Адвейта Прабху и на
преданите на Бог Чайтаня, начело с Шриваса!” „Чайтаня Чаритамрита”, Ади Лила 10.2 – Свами Тиртха
винаги пее тази мантра преди началото на своите лекции върху „Чайтаня Чаритамрита”.
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източника, първопричината. Ала познаваме ли източника, ще знаем на практика всичко
за последствията.
Например, ако разгледате общността на учениците – можете ли да разберете
какъв е учителят? Или да го кажем по друг начин: ако познавате учителя, ще разберете
ли какви са учениците? Виждате ли, сложно е. Ако познавате Кришна, ще знаете
всичко – ще разберете духовното небе, ще разберете материалния свят, ще разберете и
всички живи същества. Но ако знаете всичко за последствията, не е сигурно, че ще
можете да проследите произхода. В „Шримад Бхагаватам” се казва, че ако сте способни
да изброите колко песъчинки има на брега на океана, дори тогава няма да можете да
измерите богатството на Кришна, на Бога. Но ако познавате началната точка, тогава
всичко, което се проявява по-късно е включено в крайната причина на съществуването.
Затова нека търсим онова, което познаем ли, ще знаем всичко, и това е Бог. Именно по
тази причина този стих е уместен. Не бива да имаме никакви други желания. Не бива да
имаме никакви други занимания.
При все това, ние имаме толкова много различни занимания. Тази лекция е в
понеделник сутрин и всеки трябва да хуква по делата си. Аз също. Така че, някой ще ни
ангажира – или мая, или Господарят на мая. Решете.
Но това благоприятно култивиране е много важно. И също сарвендрия – с
всичките си способности, с всичките си сетива, с всичко свое трябва да сте увлечени в
служене.
Еи ‘шуддха-бхакти’ — иха хаите ‘према’ хая панчаратре, бхагавате еи
лакшана кая – „Такива дейности се наричат шуддха-бхакти, чисто предано служене.
Ако някой отдава такова чисто предано служене, той с течение на времето развива
своята изначална любов към Кришна. Във ведическата литература като
„Панчаратра” и „Шримад Бхагаватам” са описани тези симптоми.”53
Затова трябва да изучаваме писанията – за да разберем какви са симптомите и
какво да правим. И тогава каквото добро послание сме получили, трябва да го
култивираме много позитивно, стремейки се да влагаме все повече и повече от своята
енергия в божествено служене. Това е начинът да променим съдбата си. Това е начинът
да заменим хоризонталните линии на челото си с вертикални и да се свържем с
източника.
И така, какво е посланието на днешните стихове? Да сме фундаменталисти или
да имаме основа?

21. Намеци за съвършенство
(из лекция на Свами Тиртха, 09.05.2011, сутрин, София)
Въпрос на Парамананда: Възможно ли е въобще някой да опознае учителя си?
Свами Тиртха: Може и да е възможно, но не е нужно. Защото какво е учителят?
Духовният учител е божествена функция. И ако направите вивисекция на своя духовен
учител, може да намерите костите и плътта, грешките и недостатъците, но едва ли ще
откриете същината. Тъй като същината е скришна. Затова, ако можем по някакъв начин
да се докоснем до тази божествена страна на неговата функция, тогава тя ще въздейства
по много красив начин върху нас.
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Но дали е възможно..? В един смисъл трябва да ти кажа „да”. Защото ако
разгледаме примера на любимите ученици и съкровените приятели на Чайтаня
Махапрабху – онези неколцина, които са били край Него в последните години, найблизкият кръг като Рамананда Рая, Сварупа Дамодара и малцина други – казва се, че те
са можели да четат ума на Чайтаня Махапрабху. А какво е умът? Умът е луната. Луната
е символ на всички тайни и на целия мистицизъм. Слънцето е очевидната,
пълновластна сила, а луната – това са скришните тайни. Кое е по-важно – очевидното
или скритото? Скритото е по-важно. Затова, ако можете да разчетете скритото сърце на
някого, тогава можете да го познавате. Не зная дали напълно или не. Нека оставим този
въпрос отворен.
Веднъж, на 24 април 1984 г. Гурудев каза, че не е необходимо да разбираме Шри
Гуру. Така че това не е важно, не е нужно. Кое е важното? Важното е да му служим.
Защото чрез служенето можем да сме свързани с божествената реалност. Съжалявам,
допуснах грешка – не беше ’84-та, а ’86-та година. Виждате, паметта ми изневерява. Но
моля ви, извинете ме – това се е случило в миналото хилядолетие. Което означава, че
сме част от хилядогодишна жертва, тъй като тя е започнала в миналото хилядолетие. И
така, можете да разпрострете служенето си през вековете.
Все пак си мисля, че всички ние искаме да разчетем сърцата на нашите
наставници. Искаме да разберем нещо за другия. Но докато се опитвате да проумеете
духовния си учител теоретично, можете да продължавате до безкрай – просто ще се
изгубите. Или пък ако искате да разберете Кришна чрез изследване, Той може да се
скрие, Той е най-добрият в криенето. Затова трябва да знаем метода как да дойдем
наистина близко. Нужно е известно позитивно отглеждане, за да се постигне такава
интимност на връзката. Така че когато приложим правилния метод за разбиране на своя
учител и на своя Бог, тогава те може и да ни разкрият нещичко. Затова имаме тази
красива молитва към духовния учител: ом агяна тимирандхася гянангяна шалакая
чакшур унмилитам йена тасмаи шри гураве намаха – „Роден съм в мрака на
невежеството, но за щастие моят спасител дойде с факела на знанието и отвори
очите ми.” Така че те могат да дадат някакви намеци.
Някои ще дадат не само намеци, но убедителни доказателства, че са напълно
съвършени и че са най-добрите. Моята смирена препоръка е да се стремите да
избягвате отдалеч такива хора, които се саморекламират. Не ни е работата да съдим
никого, но по-добре да се опитваме да търсим съвършенството по друг начин. Един
много добър пример е Шрила Прабхупад, а също и Шрила Шридхара Махарадж – и
двамата са добри примери в това отношение. Веднъж един младеж срещнал Шрила
Прабхупад това е записано в книгата „Съвършени въпроси – съвършени отговори” – и
казал: „О Прабхупад, ти сигурно си най-добрият преданоотдаден! Толкова си велик,
толкова си напреднал.” А Прабхупад отвърнал: „Аз? Не! Ти си най-добрият
преданоотдаден!” Тогава младият човек започнал: „Не, не, не! Това е невъзможно! Ти
си!” И това не е номер, това е истинско смирение.
Друг път… знаете, понякога е трудно да споделяш реализациите си. Шридхара
Махарадж не е правел никаква пропаганда. Казват, че е дал намек само веднъж. След
беседа на терасата на неговия храм – в много интимен кръг, едва неколцина предани,
атмосферата била много божествена – когато приключил лекцията, той станал и се
отправил към стаята си. Тогава внезапно на вратата се обърнал и казал: „Само ако
знаехте къде влизам…” и сетне влязъл вътре. Как бихме могли да разберем!? Нека се
стремим да следваме.
Въпрос на Ямуна: Махарадж, аз медитирах кой е наистина съвършен и за мен
това е онзи, който е способен да каже „не” на Бога. Защото нашите писания и учители
говорят за две групи гопи – едната е групата на Радхарани, другата на Чандравали - и

за двете настроения на тези групи, които изглеждат противостоящи – едните смятат:
„Кришна, Ти си мой”, а другите: „Кришна, аз съм Твоя.” Но на Курукшетра виждаме,
че нито една от тези групи не приема предложението на Кришна: „Елате, скъпи Мои, с
Мен в Матхура!” Всяка от групите защитавала своята раса и настроение и казала: „Не,
благодарим.” Можете ли да коментирате моля това съвършенство?
Свами Тиртха: Да, мога. Когато гопите казват „не” на Кришна, това е
съвършенство; когато ние казваме „не” на гуру, това не е съвършенство. Недейте да
смесвате. Най-напред трябва да се научим как да казваме „да” на Кришна. „Не” идва
по-късно. Защото просто да си несъгласен – това не е божествен признак. Първо трябва
да встъпим в онази сфера на вибрация, да навлезем в онова настроение. Материалното
противопоставяне внася дисхармония, докато духовното противопоставяне увеличава
хармонията. Противопоставянето усилва красотата. „Как така противопоставянето ще
усилва красотата? Нима е възможно?” На определено ниво. Ако е грубо и брутално,
няма да стане. Грешката си е грешка, не е божествена лила. Особено ако искаме да
прикрием своята глупост, позовавайки се на гопите – че те също казват „не” на
Кришна.
Затова се препоръчва позитивното култивиране. Но дори и негативното
противопоставяне ще увеличи красотата. Защото в океана от дисхармония, един малък
райски остров е дори още по-ценен. Така, ако има множество противостоящи елементи,
позитивното отглеждане на нашия процес става още по-ценно. Многото материално
страдание ще ни помогне да разберем колко скъпоценен всъщност е нашият процес.
Затова дори материалното противопоставяне ще увеличи красотата. То ще ни помогне
да видим кое какво е.

22. Първо събирайте, сетне раздавайте
(из лекция на Свами Тиртха, 10.05.2011, сутрин, София)
В глава 19 от Мадхя Лила на „Чайтаня Чаритамрита” се разказва как Шри
Чайтаня Махапрабху дава напътствия на Шрила Рупа Госвами. Цялата тази сцена,
цялата тази случка е много поучителна, защото започва с отричането на Шрила Рупа
Госвами от всички земни притежания и позиции – и от двете. Той бил финансов
министър в управлението, но след като срещнал Шри Чайтаня Махапрабху, решил:
„Досега се занимавах с незначителни дейности, бях просто министър, ала сега имам
светла перспектива – мога да стана просяк.” Това е истински ценното в живота – от
министър да станеш просяк. Обаче без първо да станеш министър, без да си придобил
определени неща, как би могъл да се отречеш от тях? Така че първо събирайте, сетне
раздавайте. Същото важи и в духовен смисъл: най-напред трябва да се учим, да
призоваваме и събираме всички съкровища на духовния живот в сърцата си; пък след
това можем да ги разпръскваме. Но пръскайте добрите семена в добра почва. Ако
имаме послание, трябва да намерим правилните слушатели. Ала всъщност, самото
послание по естествен начин намира слушателите си. Истинските мистични послания
имат защитна система – например, съобщението е записано, дадено е, но никой не може
да го разбере. Понякога, за да скриеш нещо, трябва да го сложиш на съвсем очевидно
място, защото никой не би си и помислил, че държиш най-скъпоценното съкровище на
живота си пред очите на всички. Такава естествена избирателна и защитна функция
съществува във всички мистични традиции. А без първо да сте насъбрали, няма как покъсно да разпръсквате – затова най-напред събирайте, а сетне споделяйте.

Както Рупа Госвами – той най-напред събирал, бил финансов министър. Но
когато срещнал Шри Чайтаня Махапрабху, решил да поеме по нов път – да се откаже от
дотогавашните си занимания и да се съсредоточи изцяло в божествено служене. А
каквито богатства бил насъбрал през живота си, разпределил ги между брахманите,
семейството си и себе си. Една четвърт запазил за „себе си”, така да се каже, ала покъсно я използвал, за да помогне на Санатана да избяга от затвора. Така че дори онова,
което бил запазил за себе си, било в служене на ваишнавите.
Това трябва да бъде принципът – каквото и да имате, трябва да сте готови да го
споделите. И сме виждали много добри примери за това в Индия. Например, имаше
една възрастна двойка, живееща в малка стая близо до храма. Бяха съвсем бедни, имаха
само по малко чапати, дал и ориз на ден. Но бяха готови да споделят едно от двете си
чапати с вриндаванските кучета. Така че има много добри примери.
И така, тогава Рупа Госвами започнал все повече и повече да мисли за
Махапрабху и как да се присъедини към Него. А Махапрабху видял, че Рупа Госвами
Му е толкова отдаден, че чрез него Махапрабху може да извърши различни задачи. Във
Вриндавана има музей с колекция на някои от творбите на Госвамите и има едно
палмово листо с ръкописа на Рупа Госвами. В „Чайтаня Чаритамрита” пише, че
почеркът му бил като наниз бисери – толкова красив. Много исках да го видя. И когато
отидохме там, беше истина – досущ като перли, мънички изящни буквички.

23. Избавени от всички капани на илюзията
(из лекция на Свамии Тиртха, 10.05.2011, сутрин, София)
На каква тема били напътствията на Махапрабху към Шрила Рупа Госвами?
Каква е природата на бхакти. По-късно всички наставления, дадени от Махапрабху,
били събрани от Рупа Госвами и кондензирани в неговата книга „Бхакти Расамрита
Синдху”. Именно оттам ще прочетем сега. Казва се: сарвопадхи-винирмуктам татпаратвена нирмалам хришикена хришикеша-севанам бхактир учяте – „Бхакти, или
предано служене, означава въвличане на всичките ни сетива в служене на Върховния
Бог, господаря на всички сетива. Когато духовната душа отдава служене на
Върховния, има два странични ефекта. Човек се освобождава от всички материални
обозначения и сетивата му се пречистват просто от това, че са вложени в служене
на Бога.”54 Този стих е цитат от „Нарада Панчаратра” и е включен и в „Бхакти
Расамрита Синдху”55.
И така, това е много важен стих, даващ определение за практическата страна на
преданото служене
Сарвопадхи-винирмуктам – мукти, знаете, означава
„освобождение, свобода”. Сарва-упадхи, упадхи значи „обозначения” – всички
различни идентификации, които добиваме. Но ако се избавим от всички тези различни
обозначения, това означава, че достигаме до изначалната си самоличност. Какви са
фалшивите обозначения?
Харилила: Проявленията на фалшивото его. Отъждествяването с тялото.
Парамананда: Също и отъждествяването с мислите.
Свами Тиртха: Има различни пластове илюзия. Съществува тази груба илюзия
около нас; след това съществуват съноподобни състояние на илюзия; а освен това
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хората започнаха да си създават и виртуален свят. Там можеш да се родиш, да си
намериш идентичност, може да имаш пари, може да имаш работа, може да имаш
всичко – досущ както го имаш тук, можеш да го имаш и виртуално. Това означава, че
хората са готови да сътворят още една илюзия вътре в илюзията. И взимат това много
на сериозно – започват да създават законодателство: как да се използва, какви са
правилата там и така сътворяват нов виртуален свят. Виждате, че по толкова прост,
съвсем механичен, технически начин те много се доближават до йога-сиддхите. Защото
най-голямата йога-сиддха, която една джива може да има, е да сътвори свят – това е
най-висшата сиддха, съвършенство. Само че преди са го постигали чрез мистична сила,
а сега го правят по технически път, механично. Виждате как Кали Юга напредва.
Това означава, че си намирате все нови и нови упадхи, нови и нови обозначения
за себе си. Понякога хората на изкуството също ползват това. Ако се е изчерпало
вдъхновението от собствената ти идентичност, просто приемаш друга и започваш да
работиш отново, започваш да пишеш отново. Приемаш нова роля, нова идентичност,
нова самоличност – и тогава пак си способен да се изразяваш. Обаче няма значение
колко пъти сменяш идентичността си, тя пак не е оригиналната. Ние трябва да стигнем
до оригиналната си идентичност. А за да се доберем до истинското, трябва да се
отървем от неистинското. Затова малко по малко трябва да изоставяме всички тези
фалшиви отъждествявания, за да се доближаваме все повече до самите себе си. И
знаете, хората си създават собствени илюзорни светове, понякога в псевдо-духовен
смисъл. Но недейте да спирате по средата на пътя. Трябва да стигнем до крайния
предел, да застанем пред истината.
Сетне се казва нирмалам – без никакви грешки, без никакви замърсявания. Тук
Шрила Прабхупада обяснява: “нирмалам – незамърсени от ефектите на умозрителните
философски търсения или от дейностите, насочени към резултата.” Така че вярно е,
нашата илюзия е или груба физическа, или ментална. Коя е по-опасна?
Отговори: Втората. И двете.
Свами Тиртха: Да, грубото телесно съзнание е грубо и е по-лесно да бъде
изгубено, отколкото по-фините неща. Да речем, стремите се да се наслаждавате на
живота докрай, живеете в грубо телесно съзнание и изведнъж се озовавате в затвора.
Ще бъдете принудени да се откажете от някои от предишните си навици. Така че да
изгубим някои от грубите си физически занимания е лесно. Обаче през цялото време
ще мислите за тях. Следователно фината ангажираност е по-трудно да бъде изоставена.
Да сме напълно чисти от всички капани на илюзията е трудно. Но защо е
написано, че все пак е възможно да бъдем избавени от тях? Защото е възможно! Има
надежда да бъде постигнато такова ниво. Дори в сферата на илюзията всичко е под
божествена власт. Така че ако влезете в досег с най-висшето ниво, ще можете с лекота
да проникнете през цялата тази система.

24. Пречистване значи да виждаш всичко каквото е
(из лекция на Свами Тиртха, 10.05.2011, сутрин, София)
„Бхакти, или предано служене, означава въвличане на всичките ни сетива в
служене на Върховния Бог, господаря на всички сетива. Когато духовната душа
отдава служене на Върховния, има два странични ефекта. Човек се освобождава от
всички материални обозначения и сетивата му се пречистват просто от това, че са
вложени в служене на Бога.”56
И така, бхакти, или предано служене, значи да вложим всичките си сетива в
служенето към Бога. Хришикена – чрез сетивата хришикеша севанам да служим на
Господаря на сетивата.
Нашият процес се нарича „служене чрез преданост”. Не се нарича „служене чрез
отказване”. Например, ние имаме различни сетивни органи, нали? Имате очи. Обаче не
изваждате очите си, казвайки: „О, това е материален сетивен орган, който
възпрепятства моето предано служене, понеже се скита насам-натам, опитва се всичко
да види.” Би било малко странно ако направите така. Не, най-добрият метод е да
ангажирате очите си, да ангажирате виждането си в подходящо служене. Ушите пък са
готови да слушат всички лоши новини в света, а също и всички недостатъци на
другите. Но не бива да сипвате разтопено олово в ушите си, за да прекратите тези лоши
привички; по-добре се старайте да слушате добрите вести за божествената перспектива.
Имате и език, нали? Обикновено хората много обичат да приказват всякакви лишени от
смисъл неща. Особено в тази епоха на информацията; всеки използва социалните
медии, макар че никой няма някакво съществено послание. При все това всички се
стремят да публикуват, да общуват – а 99% са глупости. Какво още – имаме нос. И
врем носа си навсякъде. Все пак методът за контрол на носа не е който приложили
Рамачандра и Лакшман към демоницата Шурпанакха, чиито нос и уши били отрязани.
Ние трябва да вдъхваме благоуханните пръчици, които са били предложени на Бога; но
не и преди това. Какви други сетивни органи имаме? Имаме и полов орган. Начинът не
е да се кастрирате: „Сексуалните ми желания понякога ми създават голям проблем, подобре веднъж завинаги да сложа край на това!” Защото това е все едно да поставите
себе си в затвора – ще продължавате да мислите за същото, скъпи мои. По-добре да
ангажирате тялото си в това отношение, отглеждайки деца. Бхактисиддханта Сарасвати
Тхакур, който цял живот пребивавал в целомъдрие, е казал: „Бих направил хиляди деца,
стига да съм сигурен, че всички те ще станат ваишнави. Обаче понеже не съм сигурен,
се занимавам с други неща.” Така че да заемем сетивата в служене на Господаря на
сетивата – това е правилното решение за телесната ни обусловеност.
Тук са описани и страничните ефекти. Ако сте вложили сетивата си в служене на
Върховния с преданост, ще бъдете избавени от материалните обозначения и ще се
пречистите. Пречистване означава да виждате всичко такова, каквото е. Пречистване
означава, че сме станали простосърдечни. Простосърдечните са много близо до
Кришна.
И така, този стих ни дава насока с какво подобава да се заемем в живота си. Ние
не отричаме силата на сетивата, обаче знаем, че душата е дори още по-силна. И
стремейки се да вложим телесните си способности в служене на Върховния, ще видите
какви са резултатите. Кришна ви е дал очи, уши, ръце и всичко останало с някаква
добра причина. Той иска да изрази нещо чрез това; Той очаква някакво служене,
дарявайки ви тяло и ум, за да можете да приложите всичките си способности в любящо
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служене към Него. Така че когато хората ви питат: „Хей, с какво се занимаваш? Какъв е
този толкова странен начин на живот, който водиш?”, трябва да помните това
обяснение, че „Бхакти е да ангажирам тялото си в служене на Бога, защото Той е
господарят на моето тяло.”

25. Никога не се предавайте
(из лекция на Свами Тиртха, 10.05.2011, сутрин, София)
Мад-гуна-шрути-матрена майи сарва-гухашайе мано-гатир авиччхинна
ятха гангамбхасо ’мбудхау – „Точно както божествените води на Ганг текат
невъзпрепятствани към океана, така когато Моите предани просто чуят за Мен,
умовете им идват при Мен. Аз живея в сърцата на всички.”
Лакшанам бхакти йогася ниргунася хй удахритам ахайтукй авявяхита я
бхактих пурушоттаме – „Такива са характеристиките на трансценденталното
любящо служене към Пурушоттама, Върховния Бог: то е безпричинно и не може да
бъде възпряно по никакъв начин.”57
Тези цитати от „Шримад Бхагаватам” ни помагат да разберем малко по-добре
безкористната отдаденост. Реките с лекота текат към океана. Понякога на нас ни е потрудно да тичаме към Кришна. И въпреки че реките също преодоляват много
препятствия, те при все това достигат целта, към която са се запътили. Хората
обикновено си мислят, че водата тече надолу. Но виждали ли сте това да се случва по
друг начин? Понякога реките изкачват планини и прокопават нов пролом. По същия
начин и на нас понякога ни се налага да се изправяме срещу препятствия в духовния си
живот, но никога не се обезсърчавайте, никога не се предавайте! Защото Кришна
просто се крие там и очаква да се приближите. Така че в нашата бхакти трябва да има
постоянна дейност, несекващ поток и той трябва да бъде неотстъпен.
Въпрос на Драги: Какъв е начинът да обичаме Кришна? Чрез мантруване
уместно ли е?
Свами Тиртха: Напълно уместно. Има толкова много различни начини да
изразим своята любов към Кришна. Мантруването е един от най-добрите. Защо?
Защото няма кой знае каква материална полза. Никой не ви плаща да мантрувате, то е
загуба на време – не можете да се занимавате с глупави материални дела, нали? Трябва
да сте много безкористни, за да го практикувате. То наистина е като личен разговор с
Кришна. Никога не бива да забравяме, че това е възхвала на срещата на Божествената
Двойка. На лично, субективно ниво, всяка мантра, всяко добро мантруване е победа
над илюзията. А от друга страна това спомага за срещата на Радха и Кришна. Ние
боготворим Тяхната среща и Техните характери чрез нашето мантруване. Така че
можем да бъдем много несебични в мантруването си, много безкористни.
Но има и други начини да изразим своята любов. Съществуват практически
служения – да предлагаме храната си, да носим цветя в храма, да предаваме добрите
вести на другите хора – всички тези дейности са мотивирани от любящото служене.
Шраванам киртанам вишно-смаранам пада-севанам арчанам ванданам дасям сакхям
атма-ниведанам58 – съществуват девет метода на предано служене: слушане,
възпяване, помнене и много други. Така че имаме безброй много шансове да изразим

57
58

„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя Лила 19.171-172 и „Шримад Бхагаватам” 3.29.11-12
„Шримад Бхагаватам” 7.5.23-24

обичта си към Кришна. Но ти трябва да продължаваш да мантруваш, защото твоето
мантруване е чисто. Други въпроси?
Въпрос: Понеже казахте, че простотата е близо до божествеността, какво
означава да се простосърдечен?
Свами Тиртха: Простосърдечен означава сарвопадхи-винирмуктам и татпаратвена нирмалам – без никакви други самоотъждествявания и без замърсяванията
на умозрението и материалните занимавки. Понякога нашите ачарии проявяват
войнствен дух, влизат в настроение на дебат, за да защитят сиддханта (оконачателните
заключения на школата) или да се сражават за Кришна. Но това не е техният истински
живот. Техният истински живот е на любящи слуги с разтопени сърца. А можете ли да
се карате с разтопено сърце? Съмнявам се. Ние трябва да прилагаме същото; може на
повърхностно ниво да сме заети с какви ли не дейности, но най-навътре в сърцето си
трябва да сте любящи слуги на Върховния Бог.
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур е казал: „Религия означава простота.”
Защото философията или твърде многото знание е като сложна система. И каква е
философията на повечето хора в трите свята? „Аз, мен, моето”. И те много се гордеят
със своята философия. Затова бъдете простодушни. Забравете за себе си, посветете своя
живот. Разбира се, трябва да сме внимателни къде посвещаваме живота си. Защото ако
се отдадете на някаква глупост, ще трябва да си сърбате попарата. Но тъй или инак,
отдаването е нещо много мощно. То действително е начин да надраснеш себе си.

26. По образ Божи
(из лекция на Свами Тиртха, 10.05.2011, сутрин, София)
Въпрос на Нели: В Библията се казва, че хората са сътворени по образ Божи.
Как стоят нещата според ваишнавската философия?
Свами Тиртха: По подобен начин. Човешкият облик много прилича на
изначалния облик на Кришна. Две ръце, една глава – съвсем подобни са. Но всъщност в
друго тълкувание се казва, че иманентния, скрит, проникващ цялата вселена аспект на
Бога присъства в творението по различни начини. Например слънцето е окото Му,
луната е умът Му, предната Му страна е религията, гърбът е нерелигиозността, краката
са по-низшите планети, гръдта са средните планети и т.н. Птиците са израз на
творческите Му сили. А хората са мястото, където Той обитава. Така че според нашето
разбиране човешката форма е много специална. А в този стих59 също бе споменато, че
“както Ганг тече към океана, преданите могат да дойдат при Мен, защото Аз живея в
сърцата им.” Така че хората са като обиталища за Бога. Това означава, че от тях се
очаква повече, отколкото от всички останали живи същества. Удовлетворена ли си?
Нели: Да, този отговор ми харесва. Обаче именно това ме притеснява – че сме
направени по Негов образ, защото като гледам на какво приличаме, се плаша какъв ли е
Той.
Свами Тиртха: Не се тревожи Той може да се справи. Източникът е съвършен.
Копията понякога са малко изкривени, но не се притеснявай. Защото ние сме съ-творци
на телесната си конструкция. Най-общо архетипът на човешката форма на живот е
създаден от Брахма, но от този голям търговски център вие отивате и вие избирате
какво искате, добавяйки специалните си желания. Затова можем да кажем, че тялото е
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въплътена мисъл. Нашите грешки не се дължат на Бога. Ние също допринасяме към
тази система. Но иначе погледнато, дори тялото само по себе си е чудо! Удивително е
как функционира! Така че не се притеснявай, оригиналът е съвършен. Това тук е само
материално отражение.
Малко е трудно да се разбере от Библията защо е казано, че Бог е създал хората
по Техен образ – използвано е множествено число60. Той е създал човешкото същество
според оригиналната форма на Бога като мъж и жена. Как така? Много е трудно за
разбиране. Но ако знаете как стоят наистина нещата е съвсем просто. Едни са слуги на
Кришна - гопалите, други са слугини на Радхарани – гопите. Съвсем просто е.

27. По-висш стремеж
(из лекция на Свами Тиртха, 11.05.2011, сутрин, София)
Салокя-сарщи-самипя-сарупяикатвам апй ута дивяманам на грихнати
вина мат-севанам джанах – „Моите предани не приемат салокя, сарщи, сарупя,
самипя или сливане с Мен — дори да им предлагам тези освобождения —
предпочитайки да Ми служат.”61 Тук са описани петте типа освобождение. Отново
виждате красотата и богатството на тази божествена философия и традиция! В Индия
имат толкова развито знание за различните аспекти на духовния живот. В други
религиозни традиции се казва „Спасението си е спасение. Толкоз.” Тук разбираме, че
избавлението има различни аспекти, че могат да се постигнат различни нива.
Мокша е най-общо „освобождение”. Кое е първото ниво – или да кажем
нулевото ниво? Саюджа, което означава „сливане с брахман”. Ако искате да станете
частици божествена светлина, можете да постигнете това. Дори саюджа-мукти донася
щастие. Но истинският екстаз започва по-нататък. Обикновено ваишнавите не считат
саюджа-мукти за нещо желано или висше. То по-скоро носи лоша слава в духовната
реализация, макар че преди триста-четиристотин години е било едно от най-големите
постижения. Във „Веданта Сутра” се казва, че саюджа-мукти е една от главните цели
на всеки духовно-практикуващ. Обаче там значението на саюджа не е това
имперсонално сливане, а среща, много интимно общуване с Върховния в любящ досег.
Това показва, че понякога трябва да сме много внимателни по отношение на смисъла на
думите. Някои изрази могат да имат различни значения в зависимост от специфичната
епоха или школа. Но ако се придържаме към настоящото разбиране, саюджа означава
„да се слееш с божественото битие”. На практика онези, които имат имперсонално
разбиране в духовния живот, могат да постигнат този вид освобождение – чувстваш се
като капка вода и се сливаш с океана. Чували ли сте този израз – капката се слива в
океана.
Но защо не обърнем същия израз на обратно? Защо не кажем, че ако вземем една
капка от океана, тя ще носи същото качество? Те са много подобни, на практика
еднакви по природа; въпреки това капката си е капка, а океанът си е океан. Така дори в
някои философски концепции, с които всъщност не сме съгласни, можем да открием
тълкувание, с което да се съгласим напълно. Шрила Прабхупад е казал, че философията
на Шанкарачария е 99 процента вярна. Има само един мъничък процент, който трябва
малко да се шлифова, да се коригира.
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Другият тип освобождение е сарупя – да постигнеш облик като на Бога.
Всъщност вие имате по два крака, две ръце, една глава – това е вашето сарупя-мукти!
Така че притежавате облик като на Бога! Разбира се, тази материална форма ще се
разпадне с времето. Но изначалната ни, духовна форма никога няма да погине. Отново
Шрила Прабхупад е обяснявал това, давайки примера с ръкавицата. Слагате ръкавицата
на ръката си и тя прилича на ръката ви. Обаче не е, защото е ръкавица, а вашата ръка е
вътре в нея. Ръкавицата следва точно очертанията на ръката ви. Въпреки всичко, ако
свалите ръкавицата, ще се появи самата ви ръка. По същия начин това материално тяло
е като ръкавица – то много наподобява духовната ви идентичност. Но е само
отражение, като втора кожа. Ала в духовния свят е възможно да постигнете облик,
подобен на този на Бога.
Следва сарщи – можете да се наслаждавате на изобилие като това на Бога. В
някои шастри са описани постиженията на освобождението, или поне се споменават
някои райски блаженства. Да ви дам ли списък на какво се наслаждават мъжете на
райските планети? Да го кажем съвсем накратко – те се наслаждават на богатство, жени
и коли.
Ямуна: Ами футбол, Махарадж?
Свами Тиртха: Футболът е в Голока Вриндавана – запазен е за тези, които са
расика. Така че отново има подобие – каквото е горе в рая, такова е и тук, долу.
Малките момчета се занимават с малки коли-играчки; големите момчета харесват
големи коли. Но привързаността си е същата. Няма да споменавам другите елементи от
живота на мъжа. И така, можете да се наслаждавате на подобни богатства, на подобни
притежания като съществата в рая. Разбира се, сега не говоря за най-висшето
местоназначение.
Или можете да постигнете салокя – да живеете на същата планета с Бога. Или
можете да имате пряко общуване с Бога (самипя). И както в материалната сфера има
множество планети, в духовното небе също има много, много планети. Така че
съществува и градация в духовната йерархия. В съответствие с вашия стремеж, в
съответствие с духовните си желания, можете да постигнете различни нива на
съвършенство.
При все това в стиха се казва, че преданите не са удовлетворени с тези различни
видове освобождение, дори и Богът да им ги предлага, и те не биха заменили с
освобождение възможността да служат. Така че за нас служенето е много по-важно от
освобождението. В повечето случаи хората искат да се отърват, да се избавят от
материалното оплитане, затова най-висшата им амбиция е да постигнат освобождение,
съвършенство. Но преданите трябва да имат по-висш стремеж. Ние не се фокусираме
върху освобождението, ние се фокусираме върху бхакти.
(следва продължение)

28. Да възвърнем изначалната си позиция
(из лекция на Свами Тиртха, 11.05.2011, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
“Моите предани не приемат салокя, сарщи, сарупя, самипя нито сливане с Мен
— дори да им предлагам тези видове освобождение — защото предпочитат да Ми
служат.”62
Този стих е доказателство, че према-бхакти е много по-ценна от обикновеното
освобождение. Бхакти е толкова могъща, любовта към Бога е толкова могъща, че дори
мокша стои пред вратата ѝ с молитвено допрени длани. Вярвате ли наистина в това?
Или си казвате: „Добре, чували сме го толкова пъти, много хубаво, обаче не знаем дали
е вярно или не.” Защо любовта към Бога е по-висша от мокша, освобождението?
Защото с освобождението не можете да постигнете Бога. С освобождението можете да
постигнете освобождение. Но с бхакти можете да уловите Кришна! Затова бхакти,
божествената любов, е много по-мощна и много по-скъпоценна от простото
освобождение. И затова ако имаме този шанс да служим на Бога, да служим на Кришна
по екстатичен начин – това е отвъд освобождението, то е нашето съвършенство. Тогава
не се налага да сменяме обкръжението. Тогава дори адът започва да се превръща в рай.
Както Бхактивинод Тхакур казва: „Един ден правех пуджата си у дома и изведнъж
домът ми се превърна във Вриндавана!” – това означава да минеш отвъд Брахман, да
минеш отвъд Ваикунтха – тази равнина присъства скрита!
Следващият стих гласи: са ева бхакти-йогакхя атянтика удахритах
йенативраджя три-гунам мад-бхавайопападяте - “Така описаната бхакти-йога е найвисшата цел на живота. Отдавайки предано служене на Върховния Бог, човек
преминава отвъд гуните на материалната природа и постига духовна позиция на
нивото на прякото предано служене.”63
И така, бхакти-йога е най-висшата цел на живота. Ако най-общо потърсим
определение за мокша, освобождението, каква е версията на „Шримад Бхагаватам”,
какво е освобождение? Дамодар?
Дамодар: Най-общо казано, да не си свързан с материалния свят.
Свами Тиртха: Правилно, но това е негативна дефиниция. Дай ми позитивна
дефиниция.
Дамодар: Любов към Бога.
Свамии Тиртха: Това е обяснение според раса, дай ми обяснение според
таттва. Кой ще помогне?
Някой: Край на страданията.
Свами Тиртха: Разбира се, че е край на страданията!
Гиридхари: Промяна на съзнанието.
Свами Тиртха: Идвате все по-близко, все по-близко!
Сарвабхаума: Да възвърнем изначалната си позиция.
Свами Тиртха: Да! Когато се отъждествяваме с изначалната позиция на душата.
Когато действаме не според втората си кожа, а според първата си кожа, според
вродената си природа.
И така, освобождение според „Шримад Бхагаватам” означава да постигнете
изначалната си позиция, изначалната си природа. А нашата изначална позиция според
дефиницията на „Чайтаня Чаритамрита” е – кой ще помогне?
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Харилила: Слуги.
Свами Тиртха: Да, да, но кой знае шлоката?
Сарвабхаума: Дживера сварупа хая кришнера нитя-даса…
Свами Тиртха: …кришнера татастха-шакти бхедабхеда-пракаша64. Дживера
сварупа хая; джива е живото същество, вие като духовна душа. Сварупа, изначалната
форма на джива, е кришнера нитя-даса – душата е вечен слуга на Бог Кришна. Така че
такава е нашата изначална позиция. Затова бхакти е по-висша от освобождението.
Защото освобождение, разбира се, означава, че се измъквате от материалната сфера, но
трябва и да се позиционираме подобаващо. Мисля, че първата част на тази шлока е
съвсем ясна – парам-дхарма, най-висшият дълг на душата, е да служи на Върховния.
Но втората част е по-трудна за разбиране. Кришнера татастха-шакти бхедабхедапракаша – душата е междинна енергия на Кришна. Така че ние всички сме шакти,
всички сме излъчваща се енергия на Върховния. Затова тези, които искат просто да се
слеят с този океан от енергия – за тях това е възможно, понеже идват от този океан.
Кришнера татастха-шакти – обаче тази енергия е междинна. Макар че дживата по
природа спада към по-висшата, духовна енергия, при все това тя е междинна енергия,
винаги намираща се в позицията на избор; затова тя може да дойде под влиянието на
илюзията, но също така може да дойде и под божествено влияние. Махатманас ту мам
партха дайвим-пракритим ашритах65 - „Великите души са приели подслон в
божествената природа.”
И така, татастха-шакти означава понякога отсам, понякога оттам”, но винаги
под влияние. Един път под божествено влияние, друг път под материално влияние. И
освобождение означава да се задържите в божествената природа. А бхакти,
божествената любов, преданото служене значи да откриете своя начин да общувате с
Върховния.
(следва продължение)

29. От егото до себе си
(из лекция на Свами Тиртха, 11.05.2011, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
Кришнера татастха-шакти бхедабхеда-пракаша66 – душата е такава еманация,
която едновременно е еднаква и различна с Кришна. Много е подобно на баща и син.
Те са еднакви в един смисъл, при все това са различни. Виждате същите черти, но
виждате и различията. Така че в един смисъл можем да кажем, че вие сте подобни на
Бога, нали? В каква пропорция?
Отговор: В минимална.
Свами Тиртха: Е, някои хора смятат, че са съвсем подобни. Ала всъщност
пропорцията не е минимална. По-голямата част у хората е духовна. 78 процента вие сте
като Бога. Защо? Защото великите светци са установили 64 качества у Кришна, а
дживите притежават 50 качества от този списък. И ако пресметнете, това са 78
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процента. Така че тук, в тази храмова стая, седят 78-процентови богове. Но на олтара
има някой, който е 100 процента Бог, 108 процента Бог.
Разбира се, постарайте се да разберете това правилно – не е въпрос на проценти.
Но в основата си като души – не като тела, като души – ние споделяме едни и същи
качества с Върховния. А процесът на себеосъзнаване е просто да се доближиш до
своята божествена природа. Бавно, бавно ние вървим от материалното телесно
самоотъждествяване към духовната си идентичност. Накратко, това е процесът – от
егото си трябва да стигнете до себе си.
Въпрос на Крипадхам: Личностите, които участват в божествената лила – те
татастха-шакти ли са или сварупа-шакти?
Свами Тиртха: Би могъл още повече да закодираш въпроса: „Паришадите
татастха ли са или сварупа?” така че никой да не може да разбере нищичко. Но ако
искаме да преведем този въпрос, той засяга много важен момент – дали вие, като
обикновени човешки същества, можете да встъпите в божествената лила или не?
Мисля, че това е смисълът на въпроса.
Ямуна: Въпросът има и друг аспект, Махарадж: дали шакти променя своята
природа?
Свами Тиртха: Да, второто е таттва интерпретацията на въпроса, а първото е
раса интерпретацията на въпроса. Татастха е погранична област. Така че ако идвате
от татастха-шакти, не сте от столицата, вие сте от границата. Намирайки се на
границата, понякога сте отсам, понякога сте оттатък. Но от божествената столица е
практически невъзможно да се прекоси границата на материалното битие.
Както и да е, нека се фокусираме върху оригиналния проблем: дали можете да
влезете в божествената лила, в божествените забавления или не. Какви са вашите
надежди?
Крипадхам: Че можем.
Друг: Може би след усилена работа.
Свами Тиртха: Хм, усилена работа? Можете да се заемете с усилена работа, но
можете да хванете и лекия път. И така, вие също казвате, че е възможно да се
присъединим към Бога. Мисля, че всички храним тази надежда – че някой ден ще
намерим пътя си обратно към дома, при Бога. В нашата традиция се заявява, че
следвайки примера на Шрила Рупа Госвами, можете да встъпите в божествената лила.
Пътят е отворен за рупануга-ваишнавите, ала за останалите е забранен. Това е една
много тайна, езотерична, мистична концепция за божествена връзка.
Все пак, в „Гита” се казва, че природата и позицията на душата е вечна. Позиция
не в смисъл, че тя страда в материалната сфера, но че е душа завинаги, че е дживаатман завинаги. Не може да се превърне нито в материя, нито в Бог. Тя е шакти,
енергия на Бога. Но ако постигнем изначалната си позиция, ние се срещаме с
Върховния; така че можете да влезете в лила. Благодарение на божествената милост,
благодарение на примера, показан от учителите ни, благодарение на специалния път,
разкрит от госвамите можете да постигнете това. Така че е възможно.
(следва продължение)

30. Върховната Богиня
(из лекция на Свами Тиртха, 11.05.2011, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
Казва се, че Кришна си играе със самия себе си в Голока Вриндавана. В Голока
Вриндавана има само три личности – Кришна, Баларам и Радха. Всичко друго и всички
други се проявяват чрез Тях. Кой е първият? Кришна е първият. Неговата продуктивна
енергия е Баларам, а креативната Му енергия е Радхарани. Всички останали в
духовното небе идват чрез Тях. Гопалите, гопите и всички други са просто следващи
проявления на тези първоначални енергии.
Наскоро някой спомена: „Като гледам хората си мисля, понеже те са Божии
творения, че Той май е сгрешил?” Но не забравяйте, че това е само материално
отражение. Изначалното творение е съвършено. И не просто съвършено, а
поразително, дори и за Бога! Защото първата енергия е Баларам, продуктивната сила –
това е нещо много хубаво, но се намира под контрол. Мъжкият характер е покорен –
осигурява всичко необходимо за божествената лила: обстановката, всички предмети за
служене, земята – всичко това е еманация на Баларам, продуктивната сила. Така че
когато Васудева Кришна, върховното съзнание, проявил тази първа продуктивна сила,
Баларам, Те станали добри приятели, тъй като Баларам винаги е готов да служи на
Кришна по множество начини. Но това не носило смайване на Кришна. Затова Той
проявил друга енергия - креативната енергия, която е Шримати Радхарани. И ето че
магията започнала. Защото тази сила станала по-силна от самия Бог. Тогава Кришна
казал: „Най-сетне нещо, което Ме удивява! Досега знаех всичко, но тук има тайна,
която не разбирам.” Дамите имат такъв нрав – тайнствен и невъзможен за разбиране. И
тези, които споделят 78 процента от качествата на Върховния Бог Кришна също са
удивени от това дивно Божие творение – женския пол. „Най-сетне нещо поразително!
Най-сетне нещо, което никога няма да разберем! Досега беше толкова лесно – обаче
скучно. Най-накрая има нещо, което да ни възхищава!”
Ямуна: Махарадж, никога не съм чувала подобна възхвала! 24 години съм
чакала това.
Свами Тиртха: Виждаш ли, старая се. Но това не е просто шега. На първо място
не е шега. Защото има красота в това – че нещо е отвъд капацитета на Бога. Не е ли
прекрасно, че Неговото всезнание и всемогъщество са ограничени от нещо, че има
някаква тайна, която дори Той не знае? Такова динамично разбиране за Бога – че Той
също търси нещо! Подобен Бог не може да бъде опознат, може да бъде единствено
обожаван! Затова най-великата тайна е скрита тук, в бхакти – не в обикновеното
освобождение. Защото по този начин можете да влезете в тези забавления.
Гиридхари: Гурудев, има едно нещо, което наистина не мога да разбера…
Свами Тиртха: О, аз много неща не разбирам.
Гиридхари: Едно от многото. Наистина ли Върховният Бог не може да разбере
едно от Своите творения - жените – или просто се преструва, за собствено и за тяхно
удоволствие?
Свами Тиртха: О, това е хубав раса въпрос. Защото в крайна сметка всичко е
игра – на най-висшето ниво. Затова и се нарича лила – „игра” или „забавление”. То не е
нещо съответстващо на правилата на светския морал, на карма или на каквото и да е; то
е дори отвъд духовните ви разбирания. Това е такава висша сфера, откъдето нямаме
никаква умозрителна информация. Съвсем леки загатвания ще намерите в писмена
форма или в шиштачар, устното предаване. Така че единственият източник за справка

и информация са реализациите на великите светци. Нашите учители описват тези така
наречени „недостатъци” на Бога – по какъв начин всезнанието и всемогъществото на
Кришна са ограничени. Което е съвсем близо до богохулство, нали – да си мислиш, че
Богът греши или че не е съвършен. Така че това е много докачлива тема. Но ако
подхождаме към нея в смирено състояние на ума, можем да се доближим повече до
тази красива концепция. Не че Кришна е ограничен, но Той е толкова могъщ, че може
да прояви нещо, което е отвъд разбирането Му. Така че това не е грешка, това е
изкуство! И е много красиво! Такава динамична концепция за Господ! Нашият Кришна
не е един замръзнал Абсолют. Той е жив Бог! И може и просто да се шегува с Шримати
Радхарани, не знам. Но дори и само да се преструва, че не разбира, Той го прави защото
Тя е по-силна. Кришна е съумял да сътвори нещо по-могъщо от самия себе си – ако
въобще се придържаме към тази толкова остаряла и банална концепция, че Кришна е
Върховният Бог. Може би трябва да я заменим с динамичното разбиране, че Шримати
Радхарани е Върховната Богиня.
Гиридхари: Това е слисващо!
Свами Тиртха: Но моля ви, приемайте го като нещо много висше. То не е нещо,
което можем да сложим в джоба си. Затова стремете се да обожавате и да култивирате
према-бхакти. Понякога перспективата е толкова висока, че почти припадаме.
Пуджала рага-патха гаурава-бханге – онова, което е твърде възвишено, трябва да го
почитаме, поставяйки го над главите си.

31. Двете вещици
(из лекция на Свами Тиртха, 12.05.2011, сутрин, София)
Бхукти-мукти ади-ванча яди мане хая садхана кариле према утпанна на хая –
„Ако човек е инфектиран от желанието за материално наслаждение или за
освобождение, той не може да се издигне до нивото на чистото любящо служене към
Бога, дори и външно да извършва предано служене в съответствие с рутинните
предписани принципи.”67
Пояснение от Шрила Прабхупад: „Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура
споменава, че ако човек запазва в сърцето си желанието да се наслаждава на
резултатите от добрите си дела, или пък, разочаровайки се от материалния свят, жадува
да се избави от светското оплитане, той никога няма да съумее да вкуси
трансценденталната сладост на преданото служене. С други думи, човек не бива да
желае материална изгода докато отдава предано служене. Дори някой да следва
всичките шестдесет и четири предписани принципи, той не може да постигне чистото
предано служене със замърсено сърце.”
Сетне следващият стих гласи: бхукти-мукти-сприха яват пишачи хриди
вартате тавад бхакти-сукхасятра катхам абхюдайо бхавет – „Материалното
желание да се наслаждава на земния свят и желанието да се освободи от
материалните окови са считани за две вещици, преследващи човека като призраци.
Докато тези вещици остават в сърцето, как би могъл някой да почувства
трансцендентално блаженство? Докато тези две вещици остават в сърцето, няма
как човек да се радва на неземното щастие от преданото служене.”68
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И така, тук се говори за два врага, два капана: единият е материалното
наслаждение, а другият е желанието за освобождение. И ако искаме да сме реалисти,
именно такова е нашето положение. Ние в по-голямата си част сме изпълнени с
материални желания, а понякога искаме да се отървем от всичко това, да постигнем
някакъв покой, шанти. „Тогава може би тази книга не е за нас. Твърде е висша. Всичко,
което имам, не се препоръчва тук. Аз съм пълен с материални желания, имам и
стремежа да избягам от проблемите в живота – а пък тук се казва, че това са две
вещици! Макар че на мен ми изглеждат много добри мои приятели в продължение на
дълго, дълго време. Защото материалните желания отдавна ми обещават какво ли не.
Отделям им внимание и илюзията, Мая Деви, ме е възнаградила с толкова много неща.
Исках тяло – „добре, ето ти тяло”; исках щастие – „добре, получаваш щастие –
материално”. Не съм искал страдания, но и тях получих. Явно всичко върви в комплект.
Няма наслада без страдание. Въпреки всичко сделката не ми изглежда лоша. Дори
досега да не е било напълно удовлетворяващо, утре вече ще бъде!”
Такава е нашата добра стара приятелка илюзията – осигурява ни капка след
капка отрова или материален „нектар”, за да продължавате да сте заети със своето
търсене на удовлетворение. Но когато напълно се отвратите от всички тези възходи и
падения на кармата, ще си речете: „Нуждая се от друго решение – философското
търсене на окончателния покой.” И когато проумеете, че материалният живот означава:
раждаш се, умираш, раждаш се, умираш и пак се раждаш – самсара – тогава ако сте
философи ще разберете, че целта е да се избавите от самсара. Така че освобождението
на първо място е за разочарованите, на които им е омръзнало това нагоре-надолу в
света. И няма съмнение, можете да постигнете умиротворено състояние. Но в покоя не
се случва нищо. Имаше една радиостанция, по която решиха да предават само добри
новини. След две седмици се наложи да я спрат – никой не я слушаше. Знаете саттва,
покоят, е някак пасивен, никому неинтересен. Хората имат нужда от раджас – нещо да
става в живота им. Това е езикът, който разбират. Затова ако в шанти, в това неутрално
състояние, не се случва нищо е доста отегчително. Както децата – нима те могат да
седят дълго време на едно място? Забравете, невъзможно е! В това състояние на тъй
нареченото безличностно освобождение вие сте досущ като дете – поставили са ви в
ъгъла да кротувате, обаче скоро започвате да помръдвате: „Това не ми носи
удовлетворение. Трябва нещо да правя.”
Тогава, ако сте готови да приемете служенето към Върховния, можете да
дойдете под божествено влияние. Ако злоупотребите с желанието си, ще ви ангажира
илюзията. И ще ви ангажира добре! Всички са толкова ангажирани в този материален
свят: „Нямам време, нямам време! „Съжалявам, нямам време да се погрижа за вечното
си добруване.”
(следва продължение)

32. Различни нива на предано служене
(из лекция на Свами Тиртха, 12.05.2011, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
Тези две желания – материалната амбиция и стремежът към освобождение – са
наречени „две вещици”. И те живеят в сърцето ви. Обземат сърцето на човека, а ако
сърцето е напълно завзето, там няма място за нещо по-висше, за нещо друго. Макар че
трябва да поканим или Кришна да заеме лотосовия трон на нашето сърце, или още подобре – трябва да поканим Шримати Радхарани. Деви трябва да обитава нашето сърце,
Върховната Деви.
Какво е вашето предпочитание, кого бихте искали да имате в сърцето си –
вещиците на материалните амбиции, Кришна или Радха?
Някой: Кришна.
Свами Тиртха: Кришна! Искате Кришна, добре. Можете да Го имате. А вие
какво предпочитате?
Друг: Радха.
Свами Тиртха: Радха? О… Ще разберем дали можете да Я имате. Някой да
иска някакви материални желания? Или освобождение? Бъдете честни, понякога ни се
иска да приключим с всичко това…
Хри Шакти: Аз искам.
Свами Тиртха: Аз също. Обаче знаете, шанти не е окончателното
местоназначение. И така, едни искат Кришна, други искат Радха… Ако имаме Кришна
в сърцето си, не е хиляда процента сигурно, че и Радхарани ще бъде там. Но ако имате
Шримати Радхарани в сърцето си, е хиляда сто и осем пъти сигурно, че и Шри Кришна
ще бъде там.
Парамананда: А ако Гоуранга е в сърцето ни?
Свами Тиртха: Това се нарича прабху-милан – срещата на Божествената Двойка
във вашето сърце. Така че това е за високо езотеричните мистици на тайната любов. И
защо ако имате Радха, или Бхакти Деви, в сърцето си, тогава несъмнено ще срещнете и
Кришна там? Защото Тя е Кралицата на предаността, Тя е всъщност онази, която знае
нещичко за служенето към Кришна. Тя може да подготви много добро място за
Кришна. Но тъй като е дама, знаете, дамите са много нежни и чувствителни. Така че
ако има и най-малкото замърсяване в сърцето ви, Тя не може да го заеме: „Не, не, не!
Това място е прекалено мръсно за Мен!” Затова трябва да внимаваме какво е
качеството на сърцето ни – дали е достатъчно чисто, та да го обитава Богинята на
предаността. Затова се казва, че по някакъв начин трябва да пречистваме сърцето си от
инфекцията на тези вещици. А всички знаем, че най-добрият метод за пречистване на
сърцето е възпяването на святото име с дълбоки чувства и посветеност от душа.
Но в този стих69 бе казано, че можете да извършвате преданото си служене на
две нива: едното е чистото любящо служене, а другото е повърхностно, рутинно
служене в съответствие с предписаните принципи. Така че има разлика в качеството на
преданото служене. Едното е, да го наречем, официално; другото, можем да кажем, е
истинско. Защото в преданото служене става дума за обич, нали? А нима можеш да
обичаш някого официално? Да вземем един пример. Ако поданиците обичат царя, това
е съвсем според правилата и предписанията – плащат си данъците, дават синовете си в
армията и т.н. Правят всичко, което се изисква от тях, следват закона - обичат своя цар.
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Но това е по-скоро официално. Обаче какво е отношението на царския син към баща
му? Нима и неговата любов е просто официална? Дали само отдава на баща си
дължимото уважение или може би нещо повече? Какво пък да говорим за харема на
царя! Тяхната любов и нежност не са официални. Те не плащат данъци, дори напротив,
имат изисквания към царя: „О моля те, дай ми това, дай ми онова!” Виждате – любовта,
израженията на обичта и верността могат да бъдат на съвсем различни нива.
Веднъж посетих един християнски храм. Беше интересно – много пъти бях
ходил там, но винаги беше затворено. Най-сетне заварих вратата отворена. Беше много
хубав мъничък храм и аз се почувствах много у дома. Бях удивен, но там имаше
мънички статуйки на пастирчета. Казах си: „О, много хубаво, много хубаво! Това е наш
храм.” Имаше също и статуйки на млади девойки. Рекох си: „Ами че това е
Вриндавана!” А на олтара имаше двама предани ангели. От едната страна единият
много смирено бе коленичил и отдаваше молитви. Помислих си: „О, много хубаво,
садхана-бхакти е тук! Според правилата и предписанията човек трябва да изразява
почитта си така – това е начинът да се молиш.” А от другата страна имаше друг ангел,
който не беше толкова официален. И неговата мудра70 беше съвсем различна – не с
допрени длани, а с разтворени обятия: „Отдавам Ти сърцето си!” Казах си: „О! Още подобре! Рагануга-бхакти също е тук.’
Така че виждате, елементите на различните настроения присъстват и в другите
религии. Разбира се, те не разпознават този език. Но ако познавате речника на
божествената любов, ще можете да разчетете всичко това.
(следва продължение)

33. Следвай тези, които са привързани към Кришна
(из лекция на Свами Тиртха, 12.05.2011, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
Единият вид служене е официалният, а другият - естественият. Кои са
разновидностите на садхана-бхакти? Кой може да каже? Бхакти означава предано
служене; а какво е садхана?
Отговор: Духовна практика.
Свами Тиртха: Духовната практика – това е начинът да постигнете целите си.
Садхана означава също така, че трябва да живеете според истината. И така, кои са
елементите на садхана-бхакти?
Отговор: Мъдрост, себеконтрол и любов.
Свами Тиртха: Не е зле. Но може би аз зададох въпроса неправилно. Всъщност
питам за степените, за различните видове садхана-бхакти. Елементите са „правя това,
правя онова”, но какви типове, какви основни практики има?
Хаягрива: Вайдхи и рагануга.
Свами Тиртха: Правилно! Благодаря ти. И така, садхана-бхакти има две нива:
едното е вайдхи, а другото - рагануга. Какво е вайдхи? Вайдхи идва от видхи. Видхи
означава „правило”. Това е предано служене, регулирано от правила и предписания,
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видхи. Трябва да се събуждаш в такъв и такъв час, да се миеш по такъв и такъв начин,
да матруваш по еди какъв си начин, да се покланяш еди колко си пъти, да звъниш с
камбанката, да правиш това или онова, по това време или по онова време… Сложно е!
Познато ни е, нали? А какво е рагануга?
Отговор: Спонтанността, когато не се нуждаеш от правила и предписания, а
просто си живееш така.
Свами Тиртха: Ами, това е материалният живот. Не следваш никакви
предписания и просто си живееш така. Така живеят гъбите. Без правила, без
предписания – просто така.
Отговор: Но това касае спонтанната любов към Бога.
Свами Тиртха: Кое - рагануга?
Отговор: Всъщност не – рагануга е да следваш онези, които имат такава любов.
Свами Тиртха: Благодаря ти! Значи не става дума да живееш както си искаш,
но ти следваш нещо. Затова дори рагануга се счита за начална практика. Тя е елемент
от садхана-бхакти. Рагануга е малко по-различна практика от вайдхи. Ануга значи „да
следваш стъпките”, а рага означава „тези, които са привързани към Кришна”. Така че
рагануга-бхакти значи „следвай тези, които са привързани към Кришна”. Всъщност
ние правим това дори на нивото на вайдхи. Защото ако нашият учител ни казва: „Прави
това, следвай онова, това е твоето служене, тези са твоите принципи”, ние следваме. Но
рагануга е по-скоро улавяне на същината; не са просто рутинните, официални правила,
а нещо повече. Ако сме съвсем начинаещи на нивото садхана, това означава, че още не
сме постигнали плодовете на садхана. Ако сте съвсем начинаещи в рагануга, това
значи, че все още нямате рага, но все пак се опитвате да практикувате така, че да я
достигнете. Рагануга-бхакти е нещо много висше. Много рядко и много висше. Затова
можем да си помислим, че това е краят. Ала има ли нещо още по-висше?
Някой: Према-бхакти.
Свами Тиртха: Према-бхакти! Или, ако искаме да го кажем по-точно,
рагатмика-бхакти. Рагатмика-бхакти е спонтанното ниво на любящо служене към
Върховния, където атма, или същината на нашата отдаденост, е рага. Рага-атмика –
атман, съкровената сърцевина, есенцията е рага. Не е вайдхиятмика, рутинната
есенция, есенцията на правилата – не, то е рагатмика. Така всъщност можем да кажем,
че по-висшето ниво на предано служене е рагатмика-бхакти. Обаче то се практикува
от кого? От паришадите – вечните спътници на Кришна, или нитя-сиддхите. Така че е
изключително рядко.
Но… мисля, че допуснах грешка; не е изключително рядко, то е поголовно.
Защото от оттатъшната страна е естествено изражение. Може би отсам се среща рядко,
обаче оттатък… Представете си, влизате в Голока Вриндавана и искате да започнете
философски дебат. Едва ли ще си намерите партньори за това. Но дори да се натъкнете
на някоя достатъчно любезна гопи да поговори с новодошлия, и излезете със своите
идеи: „Хей, какво е твоето мнение за вайдхи-бхакти?” тя ще отвърне: „Вайдхи-бхакти?
Много интересно! Никога не съм го чувала. Това е нещо ново за мен.” Защото ако
живееш всред божественото обкръжение ти е много трудно дори да си представиш, че
някой не живее там.
Така че философски дискусии в Голока Вриндавана няма. Там има само
съревнование във възхвала и служене. Ала докато стигнем до онова ниво, трябва да
следваме това, което ни е дадено. И трябва да добавим една много специална съставка –
нашата обич. Не е достатъчно официално да избършеш пода на храма. Една платена
чистачка може да направи същото. Коя е разликата? Ако вложим нещо повече, ако
наистина го сторим като любящо приношение към Бога – в това е разликата. Затова
нека винаги сме много внимателни и чувствителни за това фино качество. Мисля, че

всички разбираме – можем да извършваме дадено служене с пренебрежение или с
пълно внимание, с пълна посветеност. И разликата е огромна.

34. Да влезем в Мола
(из лекция на Свами Тиртха, 12.05.2011, сутрин, София)
Въпрос на Манджари: Говорили сме за гуните на материалната природа, които
са част от маха-мая. Също така знаем, че съществува йога-мая в духовната сфера. Има
ли там духовни гуни – например, чувала съм бхактите да говорят за шуддха-саттва – и
какви са те?
Свами Тиртха: Добър въпрос. Какво е вашето мнение? Какво е вашето
виждане?
Хаягрива: Шуддха-саттва е трансцендентална, отвъд трите гуни на природата,
това е чистото добро.
Свами Тиртха: Да. Правилно. Има ли нещо по-висше?
Отговор: Тъй като нашата сфера тук е обърнато отражение, излиза, че шуддхатамас би трябвало да е най-висшето.
Свами Тиртха: Леле! Звучи отнасящо ума, а? „Чисто невежество”. Трябва да
разгледаме това в по-голяма дълбочина, нали?
И така, ако искаме да открием структурата на материалната сфера, кое е найгоре? Най-горе е саттва. Саттва, доброто, е най-добрата част от материалната
природа. По средата е раджа, а третото, най-ниското е тамас – инерция, пасивност,
товар, маса. Тамас е материята, съвсем инертна; раджас е енергията, която движи
нещата; а саттва е светлината, донасяща разбиране, задаваща посоката и управляваща
цялата тази система. И тази система е динамична – понякога едно надделява, друг път
друго превзема съществото ви и така попадате под влияние на различните гуни. А както
обсъждахме, съществува пасивно състояние на шанти, освобождение, или нирвана.
Нир-вана означава „няма гора” – извън гората на материалното битие. Вана е „гора”,
нир-вана значи „без гора”. Това е пасивното състояние. И ако съзнанието ви се издигне
през всички тези различни слоеве, тамас е като дълбокия гараж под София Мол, минус
трето ниво. Веднъж влезете ли там е много трудно да намерите пътя навън. След това
минус второ ниво е раджас, минус първо ниво е саттва; а нулевото ниво, партерът, е
нирвана, или брахман. Това е просто кота нула! Съжалявам, скъпи мои, то не е кой знае
колко висше постижение, просто нулево ниво.
Добре, а сега нека да влезем в Мола. Знаете, саттва означава знание, чистота,
религиозност – но като цяло саттва е малко пасивна. „Доброто е пасивно, злото –
активно”. Така че шуддха-саттва, първото ниво отвъд неутралната степен на
освобождението, е нещо много хубаво, много духовно, но там не се случва кой знае
какво. Преданият в шуддха-саттва винаги казва „да” на Кришна, много е покорен, знае
всички правила и предписания, познава рутината на служенето. Но в Библията е казано,
че Господ изплюва хладкото71. Защото то не носи никакъв по-висш вкус, пасивно е. По
същия начин и Кришна се нуждае от някакво вълнение.
И така, щом съществува шуддха-саттва, тогава кое е следващото ниво? Минус
трето ниво беше материалната тамас, минус второ ниво – материалната раджа, минус
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първо – материалната саттва; нулевото ниво беше брахман. Сетне първото ниво е
шуддха-саттва – чистото духовно добро. Кое е на втория етаж?
Нели: Шуддха-раджас.
Свами Тиртха: Там е шуддха-раджас, да. Съществува такова нещо като
пречистена страст. А има ли нещо на третия етаж?
Яшода: Киното.
Свами Тиртха: Киното? Виждам, че много добре познаваш конструкцията на
Мола. Но на третия етаж е шуддха-тамас. „Какво? Шуддха-тамас? Хайде стига! Това
е някаква еретична философия. Никога не съм чувал такова нещо!” Но то действително
съществува. Защото шуддха-саттва донася само бегъл поглед към духовната област.
Виждате светлината. Но тази светлина е толкова ярка, че ви заслепява. Трябва да сме
способни да зърнем шуддха-раджас и шуддха-тамас. И тъй както в материалната
сфера тамас е най-ниската точка, според нашето разбиране шуддха-тамас е найвисшата.
Кой притежава шуддха-тамас в духовния свят? Гопите притежават шуддхатамас. Защото те са в чисто, пречистено невежество за божествената позиция на
Кришна, в пълна забрава. Само си представете – нима можете да дразните Бога? Не, не
можете. Но гопите го правят. Понякога се крият от Кришна, друг път Го преследват…
Нима някой може да прави това с Божествената Личност? Едва ли! Но на любимия си
можеш да погаждаш всякакви номера. Така че те не знаят, не осъзнават величието на
Бога
Също както и майка Яшода. Знаете, когато Кришна ял пръст и Баларам Го
наклеветил пред майка Яшода, тя казала: „Я ела тук! Ела тук, скъпо мое момче!” Само
се опитайте да си представите ситуацията – някой заповядва на Бога: „Тук!” И Той
идва! „Пак ли си правил бели? Калпазанин! Отваряй уста!” Кришна е много послушен,
отваря уста. И майка Яшода проверява какво има вътре. Тогава – като на 3D филм – тя
била озадачена: „Вътре са вселените, основните елементи – не, това е прекалено! И аз
също съм вътре, надничаща в устата на детето си…? Не, не, не! Това трябва да е
някаква илюзия.” Така тя затваря очи, поклаща глава и казва: „Не, не, не. Това не е Бог,
това не е божествено откровение. Това е моят син.” Чиста, чистичка тамас. Дори
когато ѝ се предлага възможността да добие вярното разбиране, тя я отхвърля: „Не, не
искам да знам истината. Искам да живея в моята истина. Защото моята истина е
тласкана от любов. Ако разбера, че Ти си Върховният Бог, ще бъда обзета от
страхопочитание и благоговение. Не желая това. Искам да съм невежа за Твоето
величие. Искам Те съвсем близо до мен.”
Затова шуддха-тамас е най-великото. Но моля ви, ако просто цитирате: „Тиртха
Махарадж каза, че шуддха-тамас е най-доброто, че това е нашата цел”, няма да приема
това.
Ямуна: Трябва да цитираме или цялата лекция, или нищо.
Свами Тиртха: Да. Защото ако извадите от контекст просто няколко думи:
„Този човек ни говореше за София Мол. Пък след това каза, че най-добрата част е в
киното, което е най-горе. И неговата цел е тамас…” Затова моля ви, цитирайте точно.

35. Целта на една духовна школа
(из лекция на Свами Тиртха, 15.05.2011, сутрин, София)
Процесът започва с едно много фино встъпление – нарича се вяра. Вярата е
нещо, което се постига по добър късмет, по някаква божествена благословия. А когато
сме в тази благословена позиция – да имаме вяра – можем да напредваме много добре.
И можете да сте сигурни, че ще се пречистите от всичките си погрешни разбирания. И
така, трябва да сме много внимателни по отношение на обекта на нашата вяра. Защото
ако вложите вярата си в човешки същества, какъв ще бъде резултатът?
Хри Шакти: Разочарование.
Свами Тиртха: Правилно. Но ако посветим вярата си на Върховния, какъв ще
бъде резултатът?
Хри Шакти: Обратното на разочарование. И повече от това.
Свами Тиртха: Правилно. Всъщност в този материален живот ние сме в един
обучителен процес. Да кажем, Кришна е директорът, гуру е учителят и те се стремят да
ни обучат добре така, че да завършим това училище. Защото каква е целта на
училището? Тя е да изведе учениците до края на обучението. Целта на училището не е
да задържи завинаги учениците в училище, защото тогава има нещо сбъркано. И така,
посредством разни методи и различни инструменти, нашите учители се опитват да ни
научат на правилните пътища. Понякога използват захарче, друг път - тояга. Но целта е
една и съща – да научим урока, да вземем изпита и в крайна сметка да получим
диплома: „Да, ти премина през изпитанията на материалния живот, приключено е с
това и най-сетне можеш да встъпиш в по-висш етап на обучение.” За какво встъпване
става въпрос?
Именно за това споменава тук Шрила Рупа Говами – да приемеш посвещение от
учител. Това е много специален тип общуване със свети люде. Казано е: „Ако приемеш
гуру с ума си, ще имаш много проблеми; ако приемеш гуру със сърцето си, няма да
имаш никакви проблеми.” Защо е необходим гуру? Защото той е преподавателят, а ние
сме учениците. И докато е така, сме в безопасност. Тъй като нашият учител ще се
старае да се грижи за нас. Разбира се, трябва да сме послушни ученици и тогава
процесът на обучение върви гладко.
Следващата стъпка след вярата и общуването е посвещението, което означава
присъединяване към духовна школа; после следва заемането с предано служене. А в
един смисъл можем да кажем, че целта на една духовна школа е да задържи учениците
завинаги. Защото това е училище по съвършенство, не е материално училище, което ще
ви обучи в страданията на земното битие, така че да пожелаете да се отървете от тях.
Но това е училището на дхарма и парам-дхарма. А тази тема можем да изучаваме
постоянно, завинаги – тя е безпределна! Можете да останете в тази школа и всеки път
да научавате все по- и по-високи нива на все същата духовна наука.
Преданото служене под насоката на духовен учител ще донесе много желан
резултат и този резултат е пречистване от анартхите. Какво е анартха? Анартха
означава „без артха” или „без стойност”. Артха – това са ценностите в живота. И
второто значение на артха е „цел”. Така че ако тя бъде отхвърлена или пренебрегната,
ан-артха, това означава без стойност и без цел. Анартха е такава обусловеност, която
можете да имате, в която няма правилна цел и няма правилни ценности. И определено
това ще блокира напредъка ви в духовния живот. Понякога нашата предишна
материална обусловеност засилва нашите анартхи. Понякога начинът да се излекува
дадена болест е да имате повече симптоми. Например, някое дете настине. В началото,
за да се излекува, треската му ще се усили – често пъти става така. И понякога

глупавите родители бързат с Панадола – незабавно искате да прекратите симптомите.
Обаче по този начин не можете да излекувате болестта. Така че за известно време
трябва да оставим симптомите да избуяват. По същия начин, ако искаме да се изцелим
от материалната болест, и то специално когато желаем да се изцелим, симптомите ще
нараснат буйно. Както една монахиня ни обясни вчера: „Тези, които са покорни слуги
на дявола, той не ги изтезава. Обаче онези, които искат да му се измъкнат – о, те са
подложени на изпитание.” По същия начин, ако искате да се избавите от влиянието на
илюзията, до едно определено ниво илюзията ще ви иска все повече и повече и ще ви
изпраща изпитания. А тази битка на практика е изгубена битка. Защото Кришна казва в
„Гита”: дайви хй еша гуна-майи мама мая дуратая мам ева йе прападянте маям етам
таранти те – „Тази Моя божествена енергия, илюзията, съставена от трите гуни
на природата, е на практика невъзможно да бъде надмогната. Ала онези, които са Ми
се отдали, могат с лекота да преминат отвъд нея.”72
Така че това е начинът да се избегнат капаните на илюзията – повече отдаденост.
Да се отдадете на какво – на симптомите на материалната инфекция ли? По-скоро не.
Отдайте се повече на своето служене, отдайте се повече на божествените си учители,
отдайте се на святото име. Анализирайте себе си и се надявайте на милостив изход.
(следва продължение)

36. В добри времена и в лоши времена
(из лекция на Свами Тиртха, 15.05.2011, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
И така, анартха означава „липса на правилни ценности и липса на правилна
цел”. Защото илюзията упражнява две функции върху джива, душата. Двете функции
на джива-мая са аваранатмика и викшепатмика – което значи „да отклонява
вниманието” и „да покрива истината”. Това са двете функции на илюзията – тя ще
скрие истината така, че да не можем да я видим; и понеже не можем да виждаме
истината, ще се занимаваме с нещо друго, тъй като бездруго трябва да се занимаваме с
нещо. Така че илюзията изпълнява и двете функции. Затова се препоръчва да се
избавите от анартхите. И в последователността, дадена от Шрила Рупа Госвами, това
се нарича анартха-нивритти – „Не практикувайте анартхи, не следвайте анартхи.”
Но как действително можем да се отървем от своите анартхи, от недостатъците
си? Нима трябва да развием анартха-съзнание? Да се върнем към „първородния грях”,
„като това съзнание за дявола”, „номерата на Лукавия”, „усмивката на Сатаната” или
„триковете на илюзията, мая”? Ако опрем духовния си напредък на страх: „Боя се от
мая, боя се от илюзията, страхувам се да не бъда и аз не знам какво…” това няма да
помогне. Защото по този начин развивате мая съзнание, а не Кришна съзнание. Вместо
да мислим за собствените си ограничения, защо да не мислим за прекрасните качества
на Кришна? Затова истинската анартха-нивритти се равнява на артха-правритти.
Мисля, че това е съвсем ясно за всекиго. Артха-правритти означава „култивиране на
ценности”. Това е начинът да се избавите от неправилните ценности и от неправилните
цели. Затова да сте заети с предано служене под любящата грижа на духовен учител
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означава артха-правритти – култивиране на ценности. И по този начин с лекота ще се
отървете от всичките си анартхи, от всичките си грешки. Преди това трудно можем да
говорим за каквато и да било сериозна привързаност към божествената цел. Защото
тогава нашата вродена природа не може да се изяви.
И така, анартха-нивритти, пречистването от грешките, се случва благодарение
на артха-правритти, култивиране на ценности. Тогава ще добиете стабилност в
преданото служене (ништха). А стабилност означава „В добри времена и в лоши
времена аз съм слуга на Бога.” Много е лесно да си добър бхакта, когато е лесно.
Когато всички звезди са в добро разположение и всеки ме подкрепя: „О, джай,
Прабхуджи! Джай, Матаджи! Колко хубаво, че дойде!” И когато самите вие също сте
в добър, лек период. Но когато възникнат някакви трудности, когато от време на време
пожънете някои от резултатите на предишните си постъпки, тогава ще можете да
разберете доколко сте стабилни, доколко съхранявате вярата си.
Стабилност означава непоклатима вяра и практика. И тогава ще дойде един
много прекрасен резултат – нарича се ручи, вкусът. През 1984 приемахме прасадам. И
един от бхактите беше толкова вдъхновен от дхала… не, минутка, не беше дхал, беше
кофта, да, кофта беше! Беше толкова вдъхновен от кофтата, че каза: „Тук има не
просто раса, тук има ручи!” По-висшият вкус, който ще ви удовлетвори! Този ручи,
разбира се, присъства още от началото, но повече в скрит вид. Ние трябва да развием
способността да долавяме този по-висш вкус. Защото какво става с вас в началото,
когато срещнете бхактите? „О, колко е интересно, колко очароващо, колко
привличащо!” И това се дължи на вкуса, на по-висшия вкус. По-късно какво се случва с
вас? Ще можете да отпивате от този по-висш вкус дори още по-добре. Това означава
правилен напредък в духовния живот. А след това ще се разкрият и още по-висшите
степени в бхакти.
Както съществуват десет основни практики на предано служене, като шраванам,
киртанам и т.н, по същия начин съществуват и по-висши практики в предаността. С
времето би следвало да напредваме към по-висше култивиране. Разбира се, това не
означава, че трябва да изоставим шраванам и киртанам, но трябва да добавим повече
дълбочина, да добавим повече стойност към всички тези практики.
Казано е, че садхана-бхакти може да ви изведе до определено ниво на
реализация, обаче екстатичната божествена любов е дар от Върховния. Наш дълг е да
се развиваме, да следваме всички принципи, необходими за пречистването - дхарма и
парам-дхарма. И тогава сте се подготвили да прегърнете божествените благословии.
Степента на екстатична любов към Кришна се описва по следния начин: сърцето
е напълно омекнало, свободно от всякакви материални желания, а духовните ви чувства
са много силни. Това ще доведе до най-дълбока привързаност към Кришна.
Пропускайки едно или две стъпала, не можете да стигнете до вярното ниво. Не е
достатъчно да имате меко сърце, което обаче е напълно замърсено; и не е достатъчно
сърцето ви да е чисто, но твърдо като лед. Така че различните качества трябва да се
слеят в нашата практика и тогава ще можем да се доближим до нашите красиви идеали.
„Основните аспекти на према, постепенно нарастваща в различни състояния,
се наричат нежност, отблъскване, любов, привързаност, още по-голяма
привързаност, екстаз и още по-голям екстаз.”73 И така, снеха, мана, праная, рага,
анурага, бхава, махабхава – това са по-висшите практики в бхакти. Както споменах,
съществуват и по-висши степени на предано служене, не само основните принципи.
Ние също трябва да достигнем до това по-висше ниво.
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37. Да получим бонбоните
(из лекция на Свами Тиртха, 15.05.2011, сутрин, София)
„Постепенното развитие на према, божествената любов, може да се сравни с
различните състояния на захарта. Най-напред е семето на захарната тръстика,
после самата тръстика и след това сиропът, извлечен от тръстиката. Когато
сиропът се свари, той става течна меласа, след това твърда меласа, сетне захар,
небет-шекер и накрая бонбон.”74
Вие на какъв стадий сте? Имате ли семената? Или бонбоните?
Затова искаме да принадлежим към тази школа. Защото тя дава най-доброто.
Най-доброто от сладкия вкус
Крипадхам: Имам въпрос, всъщност три въпроса. Възможно ли е, ако някой не
е толкова посветен на гуру, но е много посветен на духовната практика, да достигне
същите резултати? Вторият въпрос е…
Свами Тиртха: По-бавно, по-бавно! Не мога да отговоря на много въпроси
наведнъж, така че един по един. Трябва да следваме постепенен процес. Един въпрос –
един отговор. Но всъщност, тъй като това е мистичен процес, един въпрос – стотици
отговори. Зависи от нивото, до което си достигнал в разбирането на отговорите. И така,
ти питаш дали ако се посветим на практиката или ако се посветим на учителя е
възможно да постигнем едни и същи резултати?
Крипадхам: Да достигнем онези висоти, да вземем бонбоните? Ако сме
отдадени на духовната практика, но нямаме чак толкова силна връзка с гуру, възможно
ли е да получим бонбоните?
Свами Тиртха: Ами, да вземем един материален пример. Къде са скрити
бонбоните? Скрити са в специален магазин. И този магазин се пази от собственика на
магазина. В обикновен ден той дава бонбони само на квалифицирани клиенти. Да го
кажем накратко – само на онези, които са готови да заплатят цената. Но понякога има
някакъв празничен случай, когато безплатно се раздават бонбони. Тогава може и да се
сдобиете с един бонбон – и то ако сте късметлии. Обаче понеже той е толкова сладък и
примамлив, ви се иска и втори. Само че за втория трябва здраво да се потрудите. Но ако
сте добри приятели с магазинера, ще имате достъп до склада. Иначе може много да
знаете за бонбоните, може да сте чели всички шастри, можете да търсите из Интернет,
можете и да висите по цял ден пред витрината - от това няма да усетите вкуса.
Затова бих казал, че не можем да постигнем същите резултати като просто
следваме някакви духовни практики и като се опитваме да удовлетворим своя духовен
учител. Защото едното е дългият път, а другото – кратката пътека. И тъй като сме част
от низходящ процес, резултатът не зависи от нашите собствени усилия, а е нещо, което
ни се дава свише.
Но как да удовлетворим нашия учител? Как да сме добри приятели с
магазинера? Като следваме напътствията. Ако той каже: „Мой скъпи синко, трябва да
следваш цялата философия, всички правила и поучения, да извършваш такава и такава
духовна практика, за да се пречистиш,” трябва да правим. Тогава можем да стигнем до
бонбона. Но тъй като гуру е севак-бхагаван75, без тази връзка е на практика невъзможно
да стигнем до по-дълбоките аспекти на преданото служене.
В същото време, просто да си фанатичен последовател на своя духовен учител
или да развиваш гуруизъм вместо истинска отдаденост - това няма да ти помогне.
Какъв е вторият ти въпрос?
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(следва продължение)

38. Повече от един гуру
(из лекция на Свами Тиртха, 15.05.2011, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос на Крипадхам: Възможно ли е да си посветен на няколко учители и да
спечелиш бонбона?
Свами Тиртха: Да, възможно е. Но е възможно също така да си посветен и на
един. Защото гуру в крайна сметка е един. Гуру е божествена функция. Гуру не е само
личността, той е нещо отвъд. И ако се посветиш на личността, ще останеш с личността.
Което не е лош вариант. Ала ако се посветим на божествения аспект на духовния
учител, на гуру-принципа, тогава никога няма да изгубим връзката.
Така че възможно е да бъдеш посветен на различни личности, представящи все
същите духовни истини. Както е казано: „Кроткото агънце суче от две майки.”
Въпросът е да си кротък.
Знам, че не си удовлетворен от този отговор, но… налага се да кажа истината.
И защо е възможно да имаш повече от един гуру? Защото учителите биват на
различни нива, от различни видове, с различни функции. Един те отвежда до пътя, друг
те посвещава, третият ти дава напътствия, четвъртият ти дава раса, петият ти дава
санняс – има различни гуру. Ти самият разполагаш и с вътрешен водач. Така че чайтягуру, вартма-прадаршака, шикша-, дикша-, раса--, санняс-гуру – има различни степени
гуру. И в шастра се казва, че от един учител не можеш да научиш всичко. Защото като
сме в началото, искаме да знаем всичко. И ако отидете при един истински учител с това
леко оскърбително настроение: „Дай ми всичко! Дай ми всичко!” той ще ви даде някои
загадки, с които да си чупите ума. Просто за да ви държи заети: „Не ме притеснявай!”
А по-късно, когато подходите с едно по-смирено отношение: „Мой скъпи учителю, не
ме интересува нищо вече, просто ми дай сладкия бонбон,” тогава може би той ще е понежен с вас и няма да ви дава външни практики, а вътрешни. Така че трябва да добием
качествата, за да получим по-висшите напътствия.
Яшода: Във връзка с въпроса на Крипа…
Свами Тиртха: Да, всичко се върти около крипа.
Яшода: От вашия отговор разбрах, че говорите за учители, които принадлежат
към една и съща гуру-сампрадая. Ами ако са в различни школи?
Свами Тиртха: Няма учители в различни школи. Има само една школа. Не се
притеснявай, бонбоните се пазят в сладкарския магазин. В съседния магазин можеш да
си купиш камъни или каквото ще – но бонбоните са в тази школа.
Яшода: Значи рано или късно ще отидем в правилния магазин?
Свами Тиртха: Да се надяваме, че още ще са ни останали зъби.
Крипадхам: В тази връзка бих искал да попитам: можем да имаме няколко
учители, даващи ни различни практики и помагащи ни по пътя – това го разбирам. Но
възможно ли е в сърцето си да имаш повече от един господар?
Свами Тиртха: Веднъж на лекция някой зададе подобен въпрос. Каза: „Кришна
много ми харесва, но какво ако имам и друго увлечение? Ако в сърцето ми има още
някой – друг път, друг Бог, друг гуру?” Тъй като този млад човек беше щастлив съпруг
по онова време, го попитах: „Как би се почувствал ако съпругата ти има още някой в

сърцето си?” Той нямаше повече въпроси. Разбра, че в крайна сметка трябва да сме
ексклузивни. Ексклузивни не в смисъл да сме много модерни и елегантни, но в смисъл,
че за нас няма други неща, само едно. Обаче това не е против другите неща – трябва
правилно да разберем. Защото трябва да търсим онова, което познаем ли сме познали
всичко, да търсим онова, което постигнем ли сме постигнали всичко. Това е
Върховният Бог. Ако имате Него в сърцето си, ще имате всичко. Познавате ли Него, ще
познавате всичко. Така че това е истинското ексклузивно служене – което обхваща
всичко останало. Защото нищо не е независимо от Кришна. Затова имаме ли Него,
имаме всичко. И затова нямаме нужда да търсим друг, втори Бог. Шрила Шридхара
Махарадж казва, че най-прекрасното нещо, което въобще някога можете да откриете, е
божествената любов. Кралицата на цялото съществуване е любовта. Какво повече
можем да кажем!
(следва продължение)

39. Ще дам живота си
(из лекция на Свами Тиртха, 15.05.2011, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос на Крипадхам: Третият ми въпрос е: какви са израженията на
посветеността? Какво включват – някакви емоции, някакви действия, някакви
философски разсъждения?
Свами Тиртха: Това е много далеч. Посветеност… какво е посветеността?
Посветеност е когато даваш това, което имаш. Нима можете да дадете вашето
философско разбиране? Ако го нямаме, няма как да дадем своята философия. Нима
можем да дадем нашите практики? Че каква е вашата духовна практика! Тя е толкова
слаба, толкова мижава. Така че ако разгледате списъка какво в крайна сметка имате, ще
откриете: „Аз притежавам само две неща. Имам живота си, моята жизнена сила. И
имам още едно проявление на тази жизнена сила - моята любов.” Това са единствените
две неща, които притежаваме. Затова да се отдадете означава именно тях да дадете на
някого. Давам живота си и давам любовта си.
Веднъж един цъфтящ млад човек срещнал един духовен учител. И му казал: „О,
най-сетне те срещнах! Когато бях момче, сънувах един сън. Видях насън едни очи,
които ме зовяха, и сега като те срещам, виждам същите очи. Божествената любов е
толкова важна за мен, че съм готов да се откажа от всичко заради нея! Моля те, учи ме
на преданост!” А когато учителят попитал: „Много е хубаво, че дойде, скъпо мое
момче. Ще те уча, но какво ще дадеш?” момчето имало верния отговор: „Ще дам
живота си.” Тогава учителят незабавно изоставил официалната роля и отвърнал:
„Добре. А аз съм готов да ти дам любовта си.”
Това е верният обмен. Единият посвещава живота си, а другият – обичта си. Кое
е по-силно? Никога няма да узнаем. Но именно това е обменът, който всички ние
търсим – ако дадеш нещо свое, получаваш много повече. Животът в преданост,
духовните принципи не са според материалните принципи. Защото в материалната
сфера даваш много, а не получаваш на практика нищо. В духовен смисъл даваш само

едно нещо – само едно, не много – живота си. Ала тогава получаваш нещо толкова
могъщо, толкова дълбоко, толкова необятно. Така че това е правилният обмен.

40. Заради любовта
(из лекция на Свами Тиртха, 15.05.2011, сутрин, София)
Свами Тиртха: Ние сме в училището на любовта. Целият живот е за това. В три
думи, нашето съществуване на тази планета Земя е: да живееш, да обичаш, да
напуснеш. Това е, което трябва да правим в този живот.
Рукмини: Можем да живеем и да обичаме и след като напуснем.
Свами Тиртха: Разбира се. Но понеже ходим на това училище, трябва да
изучим науката на любовта. Хората могат да се срещат на различни нива и на различни
нива упражняват способността си да обичат. Едно е простото биологично привличане
между половете. Нарича се секс – не е нещо кой знае колко висше. Всички вън го
правят. Особено напролет – всички са замаяни по това. Основното в сексуалното
привличане е „моето удоволствие”. „Не ме интересува с кого, но искам да съм
щастлив.” Това е много елементарно ниво на разбиране за това какво представлява
любовта. Следващото стъпало е еротичното привличане, еротичната любов – когато не
съм толкова фокусиран върху собствените си плътски, телесни удоволствия, а съм
готов да споделям чувства, емоции, готов съм да споделям живота си с някого. Това е
много популярно в наши дни – да се споделя насладата, да се дарява щастие на другия.
Но в това също участва тялото. Ала ако стигнете до следващото стъпало в
практикуването на любовта, което се нарича фùлия – това е отношението на братство
между хората – там не е нужно да участва тялото. Тогава можете да цените другия
просто защото съществува.
И така, на първото ниво беше „моето удоволствие”. „Обичам те, за да ми е
добре.” На второто ниво беше „Обичам те, за да ти е добре.” Тук поне има някакво
настроение на служене: „Искам и аз да дам нещо, не само да получавам.” На третото
ниво, на нивото на братството, е „Обичам те, защото съществуваш. Ценя това, че те
има. Скъп си ми, защото те има.” Това достатъчно висше ли е? Мисля, че е доста
висше! И се среща много рядко – да можем да ценим хората край нас просто заради
това, че съществуват. Повечето пъти това, че съществуват, ни притеснява. Кавги,
главоболия, ненавист, едно-друго… Обърнете го по правилен начин и тогава ще
можете да цените другите за това, че ги има. Не бихте могли да сторите това без
духовна визия. Невъзможно е! Невъзможно! Инак ще виждате само грешките и
недостатъците.
Ала това не е краят. Краят се нарича агапе или духовната любов. Тук мотото е
„Обичам те заради любовта. Не защото съществуваш, не за да съм щастлив, не за да си
ти щастлив – а заради най-висшия принцип.” Това е изключително рядко. И един-двама
души на такова ниво да срещнете в този живот, ще сте големи късметлии. Защото те не
пресмятат, за тях всеки е еднакво скъп. Виждате, връща се подобно настроение, защото
на първото ниво беше: „Няма значение с кого, искам да се наслаждавам!”; а на това
толкова висше ниво е: „Няма значение с кого, искам да служа на божествената любов.”
Обаче виждате израстването – едното е съвсем елементарно, съвсем брутално, съвсем
себично, а другото е много извисено, много възвишено.

И тогава можем да кажем, че още по-следващото ниво, най-висшето ниво е
божествената любов. То се описва в тази книга76 – както говорихме за према-бхакти,
садхана-бхакти и т.н. Обаче тази книга не е учебник от началното училище. Защото
божествената любов е най-висшата връзка между душата и Свръхдушата. А дори от
още по-висш клас е връзката между Радха и Шяма. Или между Говинда и Радха. Пък
искате ли да преминете даже още по-нататък, казано в съвсем кондензирана форма,
това се нарича Гоура.
Мисля, това е, което трябва да изучим. И ние се обучаваме в тази наука –
понякога в семействата си, понякога като аскети, друг път като проститутки, понякога
като жени, друг път като мъже, брахмачари или грихастхи – няма значение. В
дългосрочен план следва да разберем, че трябва да практикуваме в това училище,
трябва да ходим на това училище. Защото това е най-висшият начин да изразим себе си
– способността ни да обичаме. И да речем, че срещнете сродната си душа, тази връзка
може да продължи в различни животи. Може би понякога като съпруг и съпруга, или
като близки роднини, или като много скъпи приятели, понякога като върли врагове, или
в духовни взаимоотношения – като братя и сестри или като гуру и ученик.
Рукмини: Тогава значи разликата между хората, които обичаш, зависи само от
твоята посветеност? Сам решаваш кой е по-специален от друг, така ли?
Свами Тиртха: Докато правиш разграничения, не си на най-висшето ниво.
Можем да разберем това единствено чрез философията на Шри Чайтаня Махапрабху
ачинтя бхедабхеда таттва – еднакво и различно в същото време, по невъобразим,
мистичен начин. Защото разбира се, трябва да развиваме отношение, при което
любовта ни да не е усещане, а парадигма. Не просто чувство, а състояние на
съзнанието. Защото чувствата се променят, идват и си отиват, ала основната ни визия за
света, нашата парадигма, не бива да се променя. Веднъж разберем ли, че божествената
любов е най-висшето, нима можем да заменим това с нещо друго? Не можем да го
заменим! Стигнеш ли до върха, на върха си.
Затова се препоръчва да имаме тази обща визия. В същото време, на
относителното ниво трябва да се държим адекватно. Защото има някои правила и
предписания: „Аз съм мъж, аз съм жена, аз съм родител и трябва да се грижа за децата
си” – тези неща не бива да се изоставят. Дори един реализиран предан, който напълно е
осъзнал, че „Аз не съм това тяло,” трябва да влиза в обществената тоалетна според пола
си.

41. Научен анализ на божествената любов
(из лекция на Свами Тиртха, 16.05.2011, сутрин, София)
Продължаваме да четем от „Чайтаня Чаритамрита”. Досега тъкмо говорихме за
различните стадии на божествената любов, сравнени със захарта – от семето на
захарната тръстика до бонбона. Следващият стих гласи:
„Всички тези стадии заедно се наричат стхайибхава, или неспирна
божествена любов в предано служене. В добавка към тези степени съществуват
вибхава и анубхава. Когато по-висшият стандарт на екстатичната любов е смесен
със симптомите на саттвика и вябхичари, преданият се наслаждава на
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трансценденталното блаженство от любовта към Кришна в многообразие от
нектарни вкусове.”77
За какво става дума дотук? Това е като един научен анализ на божествената
любов. Тези различни стадии всъщност са много висши нива на божествена любов.
Стхайи-бхава, или постоянното настроение, постоянното чувство е когато вашето
посветено служене не се променя. Можем да наречем това неизменна посветеност. И не
просто посветеност, защото тя би могла да бъде пасивна, а активна, отдадена
посветеност.
И в добавка към тези степени има вибхава и анубхава. Какво е вибхава? Вибхава
е произходът на бхава, или предпоставките за бхава, които вдъхновяват чувствата.
Можем да наречем това специален екстаз. А анубхава е резултатът, произтичащ от тези
чувства – нарича се под-екстаз. Тези анубхави, или подчинени изражения на екстаза, са
разделени в тринадесет категории. Да ги прочетем ли? Няма да можете да запомните
всичките тринадесет вида, но нищо, можете поне да добиете поглед какво биха могли
да представляват.
И така, първото е танцуване; това ни е познато. Второто е търкаляне по земята;
това обикновено не го практикуваме. Третото е пеене. След това викане. После скачане;
екстатичният киртан е подскачащ киртан. След това шестото е издаване на силни
звуци. После прозяване. Така че не си мислете, ако някой ваш духовен брат се прозява
по време на лекция, че той е в тамас – може да е в чист екстаз. Следващото е тежко
дишане; когато нещо лежи на сърцето ви, дишате тежко. Нехаене за общественото
мнение – мисля, че тази част ни е позната. После е отделяне на слюнка. Сетне див,
ревящ смях. Неустойчивост. И хълцане.
Това са тринадесетте вида подчинени изражения или признаци на екстаз. И така,
ако някой чист ваишнава дойде у дома ви и започне да вика силно пред вратата,
танцувайки бясно и скачайки нависоко, докато плюе навсякъде около себе си, без да се
интересува от общественото мнение и понякога се търкаля по земята – не си мислете,
че е луд. Особено ако настоятелно изисква да получи прасадам – това е друг признак на
екстаз.
И това наистина не е шега – никога не знаем какво се крие в сърцето на друг
човек. Например, толкова много пъти сме чували за екстатичната любов към Бога; или
пък в края на киртана – какво е онова специално чувство? Така че такива неща
съществуват! И ако се оставите на тези импулси, може изведнъж да се окаже, че се
търкаляте по земята.
„Тези вкусове са като смесица от кисело мляко, захарен бонбон, гхи, чер пипер и
камфор и са приятни като сладостен нектар.”78
И така, това е наставлението на Шри Чайтаня Махапрабху към Шри Рупа
Госвами. Рупа Госвами бил толкова отдаден на Махапрабху, че бил считан за втори аз
на Махапрабху. Махапрабху избрал определени Свои ученици да изразят определени
различни чувства. Например, Рупа Госвами станал шастра-гуру на цялата сампрадая
заради дадения от него анализ на божествената любов, съдържащ се в „Бхакти
Расамрита Синдху”, което в превод означава „Нектарният океан на посветеното
служене” – можете да си представите колко възвишени са тези теми! Но има нещо дори
по-висше и от тази книга, нарича се „Уджвала Ниламани”… Така че всички тези
научни категории и тълкувания на нашата вяра били изложени от него. А пък неговият
брат, Санатан, бил избран за предписаните принципи – той събрал всички необходими
препоръки и напътствия как правилно да се практикува бхакти. Някъде из неговите
книги пише, че трябва да изпълнявате варнашрама-дхарма съвършено в продължение
77
78

„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя Лила, 19.180-181
„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя Лила, 19.182

на – не си спомням точната цифра – да речем 25 хиляди живота и едва тогава можете да
започнете да практикувате бхакти. Колко живота има зад гърба ви в съвършено
изпълнение на варнашрама-дхарма? Ала тъй или инак, благодарение на някаква
безусловна божествена милост, ето ни тук. И освен тези формални предписани
принципи, Санатана Госвами ни е оставил и някои висши аспекти на истината, каквито
са разясненията към „Шримад Бхагаватам”. Освен това го има и този толкова възвишен
предан, Рагхунатх дас Госвами – той е като раса-ачария. Една от неговите книги се
нарича „Букетът на риданието”79. Толкова фини обяснения се съдържат в тази книга! А
най-младият сред госвамите, Джива Госвами, бил избран да бъде философът. Той е дал
в неговите „Шест Сандхарби” или „Трактати” всички доказателства за превъзходството
на преданите практики.
И така, всички тези различни предани били избрани от Махапрабху да изпълнят
по някоя специална цел. Дори когато Махапрабху прави нещо съвсем простичко, той
осъществява множество цели. Когато наказал Младия Харидас80, Той не само много
сериозно утвърдил дхарма принципите, но защитил Своя предан от падение и освен
това помогнал на младежа да постигне освобождение, съвършенство. Така че ако
Махапрабху иска да постигне нещо, Той знае начините. И чрез отдадени предани като
госвамите, Неговите последователи-ученици, е много лесно да осъществи тези
божествени желания.
(следва продължение)

42. Съществува ли овладян екстаз?
(из лекция на Свами Тиртха, 16.05.2011, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
„Всички тези стадии заедно се наричат стхайи-бхава, или неспирна
божествена любов в предано служене. В добавка към тези степени съществуват
вибхава и анубхава. Когато по-висшият стандарт на екстатичната любов е смесен
със симптомите на саттвика и вябхичари, преданият се наслаждава на
трансценденталното блаженство от любовта към Кришна в многообразие от
нектарни вкусове.”81
Тук има описание на вибхава, стхайи-бхава и анубхава. Вибхава е
предварителната причина за екстаза – тя поражда чувствата към Кришна в сърцата на
преданите. Кои елементи могат да предизвикат такива божествени чувства у вас?
Например името на Кришна. Когато чуем името на Кришна, определена емоция отеква
у нас. Или когато видите картина с Кришна се разтрепервате, зашеметени сте.
Спомняте си онзи лекар, който служел на царя и когато зърнал наблизо ветрило от
паунови пера, припаднал, защото незабавно си спомнил пауновото перо в косите на
Кришна. Така че ако нещо ви свързва с вашия възлюбен Бог, то ще предизвика тези
чувства. Името Му, облика Му, нещо, което Му е скъпо, нещо свързано с Него ще ни
помогне да си спомним, да влезем в досег с Него. Както една майка – когато детето
порасне и тя види мъничките играчки, с които си е играло у дома, веднага си спомня:
„Вилапа Кусуманджали”
Виж „Чайтаня Чаритамрита”, Антя Лила, Глава 2
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„О, милото ми! Сега скъпият ми син си играе с големи коли, а когато беше мъничък си
играеше с тази малка количка.” Така нещо, свързано с този, когото обичате, ви кара да
го помните, да сте в досег. Това е още една причина защо трябва да общуваме с
преданите – защото като видите някой предан, на мига си спомняте за Кришна: „Да, той
е посветил живота си на Кришна. Да, тя е една от прекрасната група гопи на Кришна.”
По този начин можем да обогатим неспирната си медитация върху Бога, неизменната
си свързаност с Него.
И ако изпитвате тези импулси, можете да получите някои отражения, някои от
вторичните признаци, които бяха описани, тези тринадесет вида – смях, търкаляне и
т.н. Голям въпрос е дали можем да изпитваме тези екстатични признаци по
благовъзпитан начин. Дали съществува овладян екстаз? Мисля, че съществува
контролирано триене на атомните частици – нарича се атомна електроцентрала. Но ако
същият принцип се постави в бомба, просто следва взрив. Затова нека сме внимателни с
тези енергии. А трябва да ви кажа, че тези тринадесет типа екстаз не са най-висшите
симптоми – има и много по-опустошителни от тях. Те се наричат специални екстази
или чувства с опустошителни признаци.
Но както и да е, не се страхувайте. Защото Махапрабху е наречен Златният
Аватар и Той е досущ като Златен Вулкан, който изригва тези божествени чувства по
такъв интензивен начин, че те са парещи като лава, ала в същото време са сладки като
нектар. Не можете да живеете без това, а същевременно то ви изпепелява.
Обаче докато просто четем за тези различни видове вибхава, анубхава, стхайибхава, вябхичари-бхава, и т.н. само от книгите, това не е повече от теория. Добиете ли и
най-мъничък поглед, ще разберете какво е. Тогава още повече ще започнете да
почитате тези симптоми и самия процес като цяло, защото той ще ви отведе до много
прекрасни, много висши и неизменни резултати. Трите признака, трите резултата,
които можете да постигнете практикувайки йога, най-общо са приятелство, или
приятелско отношение и подход към всички; вторият е състрадание; а третият е
вътрешен покой на ума.
Затова моля ви, продължавайте все така, владейте екстаза си, за да не смущавате
околните и практикувайте тези висши типове духовен екстаз само на вярното място.

43. Естественият начин на изразяване на душата
(из лекция на Свами Тиртха, 16.05.2011, сутрин, София)
Въпрос: Бих искала да попитам за стадия на устойчивото предано служене –
чувала съм, че той настъпва след като човек се е пречистил от замърсявания, права ли
съм?
Свами Тиртха: Да, устойчивостта идва след пречистването, когато нищо не
може да ви отдалечи от бхактите. Това е устойчивост. Кой е слуга? Слуга е някой,
който винаги е готов да ти служи. Да вземем за пример кучето; кучето винаги е готовo
да служи на господаря. Понякога получава храна, друг път не. Понякога го галят, друг
път го бият. Въпреки това то винаги остава с господаря и винаги е готово да служи –
посветеност. Истинското куче притежава такава неизменна посветеност.
Ами ние? Докато Кришна се грижи добре за нас сме много добри бхакти. Но
само щом се появи и най-малката трудност, започваме да се оплакваме от Него. В този
смисъл можем да се поучим дори от едно просто куче да бъдем истински отдадени на

господаря. Но разбира се, да си слуга на Бога е много по-изискващо и много повъзнаграждаващо. И нашата посветеност не се основава на страх или агресия, или на
каквато и да било амбиция от материален тип, а на привличащата сила на Кришна.
Това е тайната – всичко се движи по силата на привличането. Кришна е
магнетичната сила. Всъщност Радхика е магнетичната сила, но както и да е, тя се
проявява чрез Кришна. Както вие имате две ръце, нали? Какво е дясната ви ръка?
Дясната ви ръка е електрическата сила. А какво е лявата ви ръка? Лявата ви ръка е
магнетичната сила. Активна-пасивна. Активната работи усилено, а пасивната привлича.
По същия начин всичко, което притежаваме, трябва да отдадем, да поднесем на
Кришна и тогава то ще намери своето най-висше осъществяване. Всичко, което имаме,
може да достигне съвършенство. Съвършенството на очите, например, е да виждат
прекрасния облик на Кришна. Съвършенството на ушите е да слушат Неговото сладко
послание. Всичко, което имаме, може да бъде използвано за съвършенство. Но трябва
да сме неизменно отдадени. И това не е някаква официална рутина или пък изискване, а
естественият начин на изразяване на душата. Защото изначалната функция на душата е
да служи на Кришна с любов. Способни ли сте да правите това, значи сте много близо
до своята изначална позиция. А кое би ви отдалечило? Несъвършенствата,
нечистотиите. Затова, за да бъдем напълно отдадени, трябва достатъчно да се
пречистим. Но тези постоянни екстази – вибхава, анубхава – настъпват на много висше
ниво. Те са като деветте практики на бхакти, ала на по-висш стадий.

44. Гонитбата
(из лекция на Свами Тиртха, 16.05.2011, сутрин, София)
Въпрос на Нели: Какво е отражението на „аз, мен, моето” и „ти, теб, твоето” в
духовния свят?
Свами Тиртха: Много добър въпрос! Ще отвърна накратко, защото можем да
говорим за това цяла седмица: това е конфликтът или хармонията – зависи от гледната
точка – между философията и посветеността. Защото за много дълго време
философията се занимава с тези три теми – „аз, мен, моето”. Много различни аспекти и
школи на философията, например онтологията и естетиката, боравят с тези теми –
какво е човекът, каква е целта, каква е причината на съществуването, какви са
измеренията, каква е ползата. Така че „аз и моето” се фокусира върху личността. И ако
приложим това спрямо духовния живот, или спрямо религиозния живот като цяло,
тогава „аз, мен, моето” означава аз познавам себе си и посвещавам себе си.
Това е философската страна на преданото служене: „Аз съм Твой”. Много е
добре ако хората разберат, че принадлежат на Бога. Това е първата стъпка. Но не е и
последната. Защото отвъд философията, отвъд таттва съществува раса. Оттатък
теорията са щастието и чувствата. Така че отвъд философията, отвъд заключенията,
отвъд таттва, съществува и раса отговор на това и той е: „Ти си мой”. И така, „аз съм
Твой” е едва първото ниво, то е само философия, ти се покоряваш. Ала сетне можеш да
проявиш и изискванията си: „Но и Ти си мой.” Долавяте ли разликата между двете?
Разбира се, трябва да внимаваме да не смесваме нещата. Първо трябва да кажем
„да” на Кришна. После, на някои от по-висшите етапи в духовното си развитие може да
имате някои изисквания. И така, философия означава „Аз съм Твой”, а божествена
религия, или према, означава „Ти си мой”.

А от друга гледна точка можем да разгледаме това – че субектът (ашрая) и
обектът (вишая) се търсят един друг. Кой е субектът? Субектът е преданият, а обектът е
Кришна. И така, субектът се стреми да търси и да служи на Бога, ала по-нататък трябва
да започнем да разбираме, че обектът започва да се държи като субект. Кришна, като
милостив Бог, също търси Своите изгубени слуги. Това са ашрая-таттва и вишаятаттва, които се търсят един-друг. Ако чуваме само това – ашрая и вишая – то не ни
говори нищо. Но ако разберем, че ние търсим, изпитваме някакви емоции, стремим се
да ги отдадем на Кришна – т.е. ние сме като субекти, а Той е обектът на нашето
обожание – това е хубаво, то е като „Аз съм Твой”. Ала по-висшето ниво е когато
доловим, че Той също ни зове, привлича и търси. Така Той ще каже: „Но ти си Мой”.
Така че съответстващата половина на „Аз съм Твой” е „Ти си Мой”. Какъв е откликът
на този израз: „Аз съм твой”? Единственият отклик е „Ти си Мой”. Това е като
приношение, което започва от предания: „Аз съм Твой” и тогава Кришна отвръща: „Да,
ти си Мой”. Може би тези две изречения се срещат насред път. Но какво става ако не се
срещнат? Тогава ще попаднат в противоположната страна. И тогава вие ще кажете: „Ти
си мой!” а Кришна ще отвърне: „Твой съм”. Това е гонитбата един след друг.

45. Пътят на божествената любов
(из лекция на Свами Тиртха, 13.05.2011, вечер, Габрово)
Защо сме се събрали заедно тази вечер? За да празнуваме щастието на душата и
да намерим пътя към своето лично блаженство. Да го кажем съвсем простичко: ако
живеем за другите, животът ни ще бъде блажен. И макар че сме се събрали тук в Дома
на Хумора и Сатирата, при все това всички чувстваме колко страдания и колко нужда
има в света. Ако сме сами е хубаво да медитираме и да се молим за благото на всички
същества, за съвършен живот за всички, за мир за всички, но ако сме обединени,
нашата молитва и медитация ще са много по-силни. Мисля, че всички сме изпитвали
това в живота си. Борейки се самички с трудностите в живота, по някакъв начин се
справяме; но ако имаме помощ, ако имаме подслон е много по-леко.
Макар да знам, че вие, българите като нация, сте толкова силни и сте устояли на
толкова много трудности през последното хилядолетие, вчера научих нещо за това.
Срещнах един брат-монах и когато го попитах: „Сам ли служиш тук?” той каза: „Да,
сам съм, но и сам воинът е воин.” Така че дори да сме сами, трябва да се стремим към
най-висшите идеали, които имаме. И тази толкова древна традиция, йога, може да ни
помогне много да намерим пътя към себе си и да намерим пътя към щастието.
Йога означава връзка. Но връзка между какво? Йога е връзка между нас самите,
между нашата истинска вътрешна същност, и Върховния. Тя е малко повече просто от
религия, и определено е много повече от физически упражнения. Можем да кажем, че
йога е мистичен, вътрешен път, който ви води от фалшивия ни егоизъм към истинското
ни „аз”.
Има множество различни школи в йога. Някои от тях предпочитат аскетични
практики; други повече наблягат на правилното действие, или ритуалното действие.
Други пък се стремят да усъвършенстват познанието на човека, божественото
познание. А една много специална школа, към която аз също принадлежа, касае
емоционалното същество на човека. Тази школа се нарича бхакти, бхакти-йога.
Бхакти е божествена любов, пътят на божествената любов.

И така, ако се съгласим, че йога като цяло е мистичен път, водещ човешкото
същество към Бога, позволете да ви задам един въпрос: какъв е най-верният, найинтензивният начин да разберете някое друго човешко същество? Дали е знанието; или
действието? Или пък любовта? Най-вероятно е любовта. О, съществува и друг фактор –
чрез омраза също можете много да се доближите до някого. Винаги ще мислите за този
човек и ще му припишете безброй несъществуващи качества. Но, уви, подобна връзка
не е особено позитивна.
И така, можем да кажем, че най-интензивен досег, най-правилно виждане може
да се постигне чрез любов. Затова ние се стараем да търсим Бога чрез тази много
интензивна връзка, божествената любов. Мъдрите хора казват, че ако някой търси
абсолютната истина, той трябва да го прави с любов, чрез любов. Разбира се, тъй като
всички ние сме различни човешки същества, имаме различно разбиране за това какво е
любов. Но засега това няма значение, всички разбираме, че това е нещо много ценно за
нас.

46. Кои сме ние
(из открита лекция на Свами Тиртха, 13.05.2011, вечер, Габрово)
Свами Тиртха: Нека изследваме кои сме ние. Бихте ли ми помогнали с
отговори на този въпрос? Каква е първата ви мисъл когато ви запитат: „Кой си ти?”,
какво бихте отвърнали?
Отговор: Българин.
Свами Тиртха: Това е вярно. Други?
Отговор: Част от цялото.
Свами Тиртха: О, много хубаво! Да? Нека опитаме един по един – това ще даде
много интересни резултати. Може ли да започнем с вас? Кои сме ние?
Отговор: Частица от божественото съзнание.
Отговор: Ученици в този свят.
Отговор: Служители.
Свами Тиртха: О, много висше разбиране! Джай! Моля, помогнете ни!
Отговор: Аз съм какъвто съм.
Свами Тиртха: Много мистично. Хубав отговор. Да, моля?
Отговор: Ще ви кажа насаме след лекцията.
Свами Тиртха: Благодаря ви, ще очаквам вашия отговор. Да, моля? Други?
Отговор: Аз съм европеец.
Свами Тиртха: Добре. Да, моля?
Отговор: Ние сме направени от любов, така че сме любов, това е моят отговор.
Отговор: Ние сме свидетели на чудо.
Отговор: Ние сме същества от светлина.
Свами Тиртха: Много добре! Тези определения, тези отъждествявания са много
хубави и много светли. Знаете, често хората отговарят нещо от сорта: „Името ми е това
и това, професията ми е такава и такава, и семейното ми положение е такова и такова.”
Защото това са нормалните условия в нашия живот. Но те могат да се променят всеки
един миг. Веднъж, в подобно много приятно обкръжение, обсъждахме тази тема и един
много нежен, много деликатен момък отговори на същия въпрос: „Кой си ти” с думите:
„Аз съм едно диво животно!”, въпреки че беше такъв мил, фин млад човек. Но тогава аз
също го попитах: „А възможно ли е да бъдеш опитомен?”

Така че ние имаме различни разбирания за себе си. Направих малко изследване
какви отговори дават хората като цяло. И мога да ви кажа, че по-голямата част от
хората имат някакъв вид духовен отговор на този въпрос. Повече от 80% дават
отговори от типа „Аз съм човешко същество, аз съм част от цялото. Аз съм търсещ” –
много позитивни отговори. Малцина отговарят „Не знам.” И също малцина отвръщат
негативно, като „Аз не струвам нищо, празен съм, аз съм една нула” – съвсем
минимален брой дават подобни негативни или нихилистични отговори. Това означава,
че болшинството от нас осъзнават, че сме нещо велико, че имаме някаква мисия тук, на
тази планета Земя. Може би тя все още не ни е съвсем ясна, но ние трябва да намерим
верния отговор, за да осъществим тази мисия.
Но ако се опитаме да изследваме себе си в съответствия с нашата традиция,
например, тогава ще разберем – моля ви, постарайте се да запомните тези простички
думи – че ние не сме телата. Струваме малко повече от тези физически елементи.
Около 75 % от тялото ви се състои от вода. И въпреки че цената на водата също се
покачва, все пак тя не е чак толкова скъпа, нали? Освен това имате някои кости и някои
други различни елементи – ако съберем всичко заедно, ще е максимум 100 лева. Но вие
се чувствате малко по-ценни от 100 лева, не е ли така?
Така че да разберем, че не сме тези тела, непосредствено означава достигане до
по-високо ниво на съзнание. Защото тялото се е родило и неминуемо ще погине.
Въпреки това нашето усещане за идентичност остава неизменно. Когато сме млади,
казваме „аз”; когато пораснем – също, когато остареем - също. Усещането ви за
самоличност си е същото. Въпреки че е много трудно да се види, че това е същото тяло
– възрастта ни променя толкова много. Макар тялото, изградено от тези материални
елементи да умира, нашето усещане, нашата идентичност, нашето съзнание си остава
същото. Затова от недълговечното трябва да стигнем до постоянното. Трябва да търсим
своята неизменна идентичност - онова, което никога не се променя в нас.
Въпрос: Бихте ли споделили с нас моля своя отговор на въпроса, който ни
зададохте в началото?
Свами Тиртха: Моят отговор? На унгарски на това му казваме „да обесиш
палача.” Моят отговор е, че аз се стремя да бъда слуга на своя духовен учител. Затова
много се радвам, че някой тук спомена „Ние сме служители” или „Аз съм слуга”.
Защото това е много издигната позиция. Въпреки че всеки иска да бъде господар в този
свят, онези, които имат пречистено разбиране знаят, че да служиш е много по-добре. Да
получаваш подаръци е хубаво, нали? Обаче да даваш – това носи много по-голяма
наслада! По същия начин, ако ние можем да дадем нещичко, ако можем да дадем своя
живот, своята енергия, своето служене на Върховния – или на представител на
Върховния, какъвто е духовният учител – сме големи щастливци. Така че съвсем
накратко – това е моят отговор.
Обикновено хората отговарят на този въпрос с: „Аз съм търсач.” Много пъти
така казват: „Отворен съм и търся.” Това е популярно, нали? Но на мен не ми харесва
този отговор. Защото ако си търсач, това означава, че още нищо не си открил. Затова от
търсещ трябва да израснем в намиращ. А когато си намерил нещо, трябва да станеш и
практикуващ. Защото ако искаме да достигнем по-високо ниво в съществуването си,
трябва да предприемем някакви практически действия. Духовните практики ни помагат
да достигнем това по-висше ниво.

47. Една и съща реалност – различни погледи
(из открита лекция на Свами Тиртха, 13.05.2011, вечер, Габрово)

Ако искаме да го кажем съвсем просто: ние сме вечни души. Не сме тези тленни
тела, а сме вечни души. Това е много значим научен и теологичен факт – че
съществуването съществува. Не сме дошли от нищото, проявеният свят не се проявява
от небитието. Защото ако нещо идва от нищо, то ще се върне в нищото. Но след като
идваме от нещо, след като цялото творение идва от нещо, то най-вероятно може да се
върне към източника си. Отново да го кажем съвсем просто: ако човек е създаден от
Бога, той може да се върне при Него. Защото сме вечни души, принадлежащи на
божествената сфера. Това е първата характеристика на душата.
Коя е втората? Втората е съзнанието. Ние всички сме съзнателни живи същества.
Понякога това не е особено видно при някои хора, но като цяло сме наречени хомо
сапиенс, нали – съзнателни същества.
А каква е целта на съзнанието? Съществуването има някакъв смисъл ако е
осъзнато. Ако нямахме съзнание, нямаше да се наричаме човешки същества, а
краставици, вървящи на два крака. Така че съзнанието прави живота стойностен. То
придава смисъл на битието. А щом сме съзнателни същества, какво следва да правим?
Следва да търсим щастието. Интелигентност означава да станеш щастлив.
Усещате ли тези характеристики проявени в живота си – вечност, знание и
щастие? Комси-комса, и да и не. Надяваме се, че е така, но винаги сме ограничени.
Нашата вечност е обрамчена от раждане и смърт; в знанието си сме ограничени или от
твърде малкото, или от твърде многото си години. А дефиницията за щастие, дадена от
Зигмунд Фройд, великия психолог, е следната: той казва, че когато не страдаш
прекалено много – това е щастието. Знаете, това е много близо до истината, но въпреки
всичко за мен не е удовлетворяваща подобна дефиниция за щастие: когато не страдаш.
Искам нещо позитивно. Дайте ми позитивно определение за щастие! След като сме
живи създания, съществуващи на тази планета Земя, и след като притежаваме съзнание,
ние трябва да търсим щастието. На практика всяко същество, всяко създание именно
това и прави. Растенията израстват в търсене на слънчева светлина, птиците се опитват
да си намерят храна, всеки търси щастие. Особено напролет хората са мотивирани да
намерят партньори за романтични любовни афери. Но зимата скоро пак ще дойде.
Така и нашето щастие винаги идва и си отива. Трябва да сме достатъчно
интелигентни да потърсим такова щастие, което никога няма да ни напусне. И методът
за познание на вечното щастие е много лесен. Досега все сме търсели навън и сме си
мислели, че притежаването на разни неща ще ни донесе удовлетворение. Това случи ли
ви се? Мисля, че натрупването на притежания тече, но резултатът все още не е
удовлетворителен. Така че решението е вместо да се стремите да търсите щастието
навън, постарайте се да потърсите своето щастие отвътре – това е съкровен път. И ако
издигаме съзнанието си на все по-висши и по-висши нива, дори да се намираме в
същите условия, ще можем да ги възприемаме от друга гледна точка.
Да ви разкажа ли една история в тази връзка? Една и съща реалност – различни
погледи. В древността се срещнали три велики личности – Бог Буда, Конфуций и Лао
Дзъ. Събрали се и захванали да разглеждат една кана с оцет. Всички познаваме вкуса на
оцета. Пръв бил Конфуций. Знаете, той е философ-реалист. Бръкнал в каната, облизал
си пръста и казал: „Кисел е”. Добре, следващият бил Бог Буда. Знаете, някои считат
Буда за песимист – той казва, че животът е страдание. Той също опитал оцета и рекъл:
„Не е кисел, ами направо е горчив!” Трети бил Лао Дзъ. А знаете, той е съвсем

умиротворен човек. Не е точно реалист, защото е толкова умиротворен, че е отвъд
реалността. А определено не е и песимист, защото по някакъв начин неговата мъдрост
му носи удовлетворение. И така, и той вкусил оцета и казал: „Не е нито кисел, нито
горчив. Сладък е!”
И така, ето го нашият живот – една кана с оцет. Какво е вашето мнение за
живота ви? Кисел, горчив или сладък? Ако сме реалисти, ще кажем: „Е, хайде, ясно е,
че киселее.” Ако сме песимисти, ще речем: „Не, твърде горчив е!” Обаче ако сме
оптимисти, тогава ще кажем: „Сладък е.”
Йога ни помага да намерим сладкия вкус дори в киселото и горчивото. Затова
може да кажем, че това е мистичен процес, който способства да усъвършенстваме
виждането си. Само трябва да разберем следното дълбоко в сърцата си – че сме вечни,
знаещи и блажени души. Единственият проблем е, че тези наши изначални качества са
малко покрити от тялото, малко покрити от невежество, малко покрити от илюзия. Така
че ако премахнем илюзията – това лъжовно отъждествяване с тялото – ще можем да
стигнем до духовното ниво.
48. Двете птички
(из открита лекция на Свами Тиртха, 13.05.2011, вечер, Габрово)
Свами Тиртха: Казва се, че не можете наистина да разберете себе си без
паралелно с това да разберете и Върховния Бог. Мога ли да ви попитам къде е Бог?
Отговор: Някъде тук.
Свами Тиртха: Някъде тук. Може би по-близо отколкото очакваме. Има един
красив стих в нашата традиция: нахам васами ваикунтхе… - „Аз не живея в Моето
божествено царство. Не живея в медитацията на йогите. Но живея в сърцата на Моите
чисти последователи”.
Разбира се, Бог не е само отвътре, Той е и навън. Ако имаме очите, ще виждаме
Неговото творение, ще виждаме резултатите от красивите Му дейности навсякъде. И
също ще можем и да долавяме присъствието Му в сърцето си.
В нашите тайни учения има описание на тялото, сравнено с дърво. Главният
клон на това дърво е сърцето. И на този главен клон живеят две птици. Едната е
индивидуалната душа – ние самите – а другата е Божието присъствие, божествената
душа. Първата птичка кълве плодовете от това дърво. А знаете, плодовете понякога са
кисели, понякога са сладки, а понякога горчиви - различни. Докато сме заети с това да
се стремим да се наслаждаваме на плодовете на своето тяло, на своите телесни
дейности и не достигаме до духовното ниво, се налага да събираме реколтата, да
приемаме последствията от своите постъпки. Но само щом тази птица, която вкусва
плодовете, насочи вниманието си към Божието присъствие, начаса цялото страдание
приключва.
Всъщност това е единственото ни задължение в този живот: от външното да
стигнем до вътрешното, от материалното до духовното. „От неистинското води ме
към истинското; от мрака води ме към светлината; и от смъртта води ме към
вечността.”82 Това е една красива обща молитва, която ще помогне на всички ни. А
щом се избавим от материалното замърсяване, ще добием лично осъзнаване на повисшите истини и по-висшето щастие.
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Сега може да кажете: „О, поредните празни думи.” Или „Сега страдам; може би
в рая ще бъда щастлив. Казваш, че сега съм в ограничено съзнание; а когато съзнанието
ми се пречисти ще бъда щастлив – но това е толкова далече!” Затова недейте да вярвате
на обещания! Опитайте сами! Безплатно е, този процес е безплатен. И това не е шега,
макар да седим тук в Дома на Хумора и Сатирата. Ако опитаме да приложим този
процес на духовно себеосъзнаване, ще можем да се доближим до своята изначална
идентичност на вечни, съзнателни и щастливи живи същества.
Нашата медитация, нашата молитва се опира на една много древна мантра.
Мантрата е вид молитва за освобождение на съзнанието. Съществуват безброй много
мантри, но има една специална, наречена маха-мантра, или „великата мантра на
освобождението”. Тази мантра се състои от имената на Бога. Виждате, в „Гита” говори
Кришна – Той е Върховният Бог. И думите в тази мантра са: Харе – това е
божественото блаженство или енергията на любовта на Бога; след това Кришна –
Кришна е Върховният Бог; и Рама – което е, да речем, щастието, което можете да
почувствате ако сте свързани с Бога. И така, това е много древна мантра: Харе Кришна
Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе
можете да я откриете на безброй места из Индия. Има храмове, където тази мантра се
пее от петстотин години без прекъсване. Тя е съвсем пряк път за връзка с Бога.

49. Забележителна промяна на визията
(из открита лекция на Свами Тиртха, 13.05.2011, вечер, Габрово)
Въпрос: Вие приемате ли теорията на Кришнамурти?
Свами Тиртха: Джиду Кришнамурти е много известна личност на земята. Той
много подкрепял човешките способности, човешкия капацитет.
Въпрос: Той казва: „Никога не търси щастието. Нямаш шанс, освен ако то не те
намери.”
Свами Тиртха: Това е добро.
Въпрос: Добро ли е? Тогава?
Свами Тиртха: Тогава какво да правим?
Въпрос: Да?
Свами Тиртха: Благодаря ви за този обогатяващ въпрос. Защото финото
разбиране за това как да се постигне съвършенство е много близо до вашата идея.
Обикновено си мислим, че „Ако търся, ще намеря.” Или „Ако започна да изучавам
нещо, ще го узная.” Така са ни учили – правим нещо, за да получим резултат. Но
съществува малко по-фино, по-деликатно познание за това как действат духовните
закони. Трябва да разберем, че всъщност всичко ни се дава свише. Не е така, че ние
надграждаме от земното ниво нещо по-високо, а всичко се спуска в този свят от онази
божествена реалност. Така че вашият коментар е много уместен, защото щастието идва,
то се дава на човешките същества. Не е така, че „Аз ще го уловя.” Ние сме част от един
низходящ процес. Вярваме, че всичко започва в божествената сфера и просто вибрира,
излъчва се, разпространява се от този изначален източник. А нашата задача е да се
подготвим да получим тези дарове. Затова когато казвам, че от посока навън трябва да
се обърнем навътре, именно това имам предвид. Трябва да приложим верния метод, за
да намерим щастието. И щом виждането ни се пречисти, ще прозрем, че наоколо ни
всичко са само благословии. Това е забележителна промяна на визията.

Веднъж попитали един учител: „Как се постига онова толкова възвишено,
духовно ниво на съзнание?” А той казал: „Да постигнете какво? Нима не разбирате, то е
навсякъде наоколо?” Тогава следващият въпрос бил: „Бихте ли ни казали кое е найдоброто време за духовна практика?” Неговият отговор бил: „Време?!” Така че онези,
които са на пречистеното ниво имат малко по-различна визия от нас.
При все това, ако сме малко реалисти, трябва да пречистваме своите възприятия,
своето съществуване така, че да можем да приемем онова, което ни се дава. Слънцето
винаги сияе. Но понякога облаците го скриват. Това е единственото, което трябва да
премахнем – облаците на неразбирането, облаците на невежеството. Тогава ще можете
да се радвате на пълната благодат от слънчевата светлина.
50. Горивото
(от открита лекция на Свами Тиртха, 13.05.2011, вечер, Габрово)
Въпрос: Чували сме, че в Индия има йоги, които живеят само от слънчева
светлина. Бихте ли казали кои храни донасят по-духовно ниво на съзнание?
Свами Тиртха: Благодаря ви за този въпрос. Да, понякога йогите притежават
уникални магически способности. Но други йоги не притежават такива магически
способности, въпреки това те също са йоги. Това, което е важно, е каква енергия
вкарваме в тялото. Храната е енергия. Още от раждането си ние сме предопределени да
приемаме храна. Ако погледнете едно малко дете, то е готово да яде постоянно. Така че
човешките същества са много свързани с храната. Това е ниво на съзнание. Нашето
съзнание е покрито с различни пластове, и храната, или този тип енергия, е един от
основните пластове над нашето съзнание. Знаете, човешкото тяло – както и човешкият
интелект – е много прецизен и чувствителен инструмент. И можете да зареждате този
инструмент с различни енергии – можете да давате на тялото вредни енергии, а може да
му давате и съвсем пречистени енергии.
Така че тези йоги, които се хранят само със слънчева светлина, приемат много
висш тип енергия. Това е съвсем фина, деликатна енергия – тя е по-скоро като
вибрация, като излъчване, което поглъщат. И те успяват да поддържат тялото така. С
цялото си смирение, не ви препоръчвам да опитвате това. Защото без предварително
обучение, то може да бъде много опасно.
Но можем да разберем, че горивото за тялото ни е храната. Какво правите на
бензиностанцията, ако имате дизелова кола? Бензин ли сипвате в колата си или дизел?
Разбира се, че ще сипете дизел, иначе тя ще избухне или просто няма да работи. А кое е
по-сложна структура – една кола или вашето тяло? Мисля, че тялото е много посложно, много по-деликатно. Затова ние също трябва да сме много внимателни каква
енергия даваме на своето „превозно средство”. Колкото по-позитивна, по-жива, почиста енергия даваме на тялото си, това ще се отразява на съзнанието ни – както и на
здравето ни, разбира се.
Затова на йогите се препоръчва да се въздържат от месо. Обикновено йогите
следват вегетарианска диета, която стана най-модната диета на Запад. Виждате,
западната цивилизация следва Изтока – е, може би няколко хиляди години по-късно, но
това се случва. Защото ако влагаме тази много фина, много чиста енергия, идваща от
растенията – като зърно, плодове, зеленчуци и други – тогава тя ще помага на тялото да
бъде здраво и ще пречиства съзнанието. Самият аз също следвам вегетарианска диета и
мога да ви кажа, че е много добра!

Знаете, природата се грижи за всички живи същества. Бог е уредил света така че
да има за всички. Но и цялото богатство не стига да задоволи алчността и на един
човек. Така че трябва да развиваме правилното отношение.

51. Откъде да започнем?
(из открита лекция на Свами Тиртха, 13.05.2011, вечер, Габрово)
Въпрос: Знам, че не е възможно да се обясни накратко, но бихте ли споменали
моля кои са духовните практики, които ще ни помогнат да пречистим съзнанието си?
Свами Тиртха: Много добър въпрос, благодаря ви! Тук имаме една прекрасна
книга, това е „Бхагавад Гита”. Тя е толкова значима за индийката философия, каквато е
Библията за нашите страни. Тук в Дванадесета Глава откриваме някои препоръки
относно вашия въпрос.
Тази книга е като разговор между Бога и един от Неговите възлюбени слуги.
Кришна е Богът, който говори тук, а Неговият приятел е Арджуна – Арджуна е воин и
те са пред прага на една война. Арджуна, боецът, пита: „Какво да правя? Кое е
правилното действие?” Тогава Кришна му обяснява всичко за правилното действие, за
вечността на душата, за карма – законът за действие и последица. И по-нататък Кришна
ще каже кое е съвършенството на живота: „Просто съсредоточи ума си върху Мен,
Върховния Бог, и прилагай цялата си интелигентност във връзка с Мен. Така винаги
без съмнение ще пребиваваш в Мен.” Тъй като запитахте кои са най-добрите духовни
практики, тук ще откриете отговора – най-добре е ако можем винаги да мислим за Бога,
винаги да бъдем с Него, винаги да живеем в Него. Това лесно ли е?
Отговор: Много е трудно.
Свами Тиртха: Много е трудно. Кришна го знае, затова дава втора възможност:
„Мой скъпи Арджуна, о, завоевателю на богатства, ако не можеш неотклонно да
съсредоточиш ума си върху Мен, тогава следвай предписаните принципи на бхактийога. По този начин развий желание да Ме достигнеш.” И така, ако не можете
постоянно да насочвате съзнанието си в дълбока медитация и дълбока вглъбеност в
Бога, тогава следвайте предписаните принципи. Да ви кажа ли някои от тях?
Отговор: Да!
Свами Тиртха: О! Списъкът е дълъг. Избягвайте насилието. Можем да
практикуваме това като имаме тази толкова хубава, толкова здравословна
вегетарианска диета – няма насилие в енергията, която влиза в тялото ви. След това,
стремете се да избягвате опияняващи средства. Стремете се да бъдете верни на своя
партньор. И се старайте да избягвате да обърквате ума си посредством спекулации и
хазарт. За щастие има и четири позитивни принципа, които да се следват, и това са
сатям, дая, тапа, шаучам. Сатям – казвайте истината, бъдете искрени; дая – бъдете
милостиви и състрадателни; тапа – водете семпъл, отречен начин на живот; и шаучам
означава чистота, бъдете чисти – в тялото си, в ума си, в постъпките си и в думите си.
Това лесно ли е да се направи? Нашият Бог е всезнаещ, Той знае, че дори това е
трудно за човешките същества, затова дава друга алтернатива: „Ако не можеш да
практикуваш предписанията на бхакти-йога, тогава просто се опитвай да действаш
за Мен, защото по този начин ще достигнеш съвършеното ниво.” И така, ако
посвещаваме всичките си дела на божествената кауза, ако искаме да работим за
щастието на Върховния Бог, тогава това автоматично ще ни изведе на по-висше ниво.
Обаче всичките си дейности трябва да посвещаваме на Върховния.

Да ви попитам ли отново дали това е лесно или не? Тогава следващият стих
гласи: „Ако обаче си неспособен да постъпваш в такова съзнание за Мен, тогава се
опитвай да действаш, отказвайки се от всички резултати на работата си и се
стреми да си установен в себето.” Това означава безкористно действие. Бъдете готови
да помагате на другите, споделяйте каквото имате, бъдете истински човешки същества.
Това е много красиво качество – да се научим да споделяме онова, което имаме.
Но да сме безкористни, ако нямаме мотивация, отново е много трудно да
постъпваме по несебичен начин. Затова последният стих (в тази поредица) казва: „Ако
не можеш да се заемеш с тази практика, тогава се захвани с развиване на знание. Подобра от знанието, обаче, е медитацията, а по-добро от медитацията е отричането
от плодовете на дейността, защото чрез такова отречение човек постига покой
вътре в ума.”83
И така, тук имаме една красива структура – как да практикуваме, откъде да
започнем. Можете да започнете от знанието. А духовно знание означава да правите
разлика между материя и дух. Много е важно да се разграничава кое какво е – това е
вечно, а това е непостоянно. После следващата стъпка е медитацията. Медитацията е
много популярна в наши дни. Ако един млад мъж види красива млада жена, той казва:
„О, аз медитирам.” Но това не е медитация, скъпи мои. Медитация е да свържеш
съзнанието си с върховното съзнание, да се заредиш с тези духовни сили и вибрации.
Следващата стъпка е безкористната дейност. След това посвещаване на дейностите
директно на Бога. Сетне по-висшето ниво е да се следват тези толкова важни принципи.
И накрая можете да постигнете пълна вглъбеност в божественото съзнание.
Но ако искаме да сме по-практични… защото може би това звучи твърде общо
за вас – ще ви кажа какво правя аз сутрин, бива ли? Ставаме рано, имаме кратка
церемония пред нашия олтар – поднасяме малко цветя, благоухания и някои други
артикули на Бога; след това пеем духовни песни – това също помага да се достигне до
онова по-висше ниво; и сетне всеки има своята лична медитация – молитви и повтаряне
на мантри. А ако имате „Бхагавад Гита” вкъщи е много добре да прочитате поне по
един стих на ден. Ако можете да отделите, да речем, половин час сутрин, това е много
добре за духовните практики – да се молите, да четете, да учите, да медитирате по
мъничко. След това можете да започнете деня си и ще видите каква е разликата. Ако
можем да започваме деня си в такова настроение, това ще бъде един много мирен и
ползотворен ден. А ако искате да проверите дали сте съхранили това съзнание през
деня, вечерта отново трябва да се вгледате в себе си: какво направихте, какво не
направихте, какво пропуснахте и какво спечелихте. Това е достатъчно за начало.

52. Жива вяра
(от интервю със Свами Тиртха, 16.05.2011, София)
Въпрос: Вие към кой клон на йога принадлежите и на какво обучавате
учениците си?
Свами Тиртха: Лично аз принадлежа към школата на бхакти-йога. Това е
пътеката на посветеността, или можем да кажем, пътеката на обожанието. Защото
Ведите имат три раздела: карма-канда, гяна-канда и упасана-канда. Карма-канда е
ритуалното действие, гяна-канда е теоретичното изследване, а упасана-канда е пътят на
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обожанието, когато развиваш лично влечение да се доближиш до Бога и да Му служиш.
Аз принадлежа към тази последна школа, бхакти, пътят на отдадеността и
божествената любов.
А на какво обучавам учениците си? На първо място аз бих искал да се уча от
моите ученици, защото мога да се поуча от тях на посветеност, ентусиазъм и други
такива много добри качества. Но в замяна се стремя да споделям с тях и с хората като
цяло онова, което съм научил от своите учители. Преподавам, че същината на йога е, че
човекът е по-скоро душа, дух, който притежава тяло, а не тяло, което я има душа, я не.
И искам да им помогна да открият своите собствени начини да имат тази жива и
любяща връзка с Върховния, така че вярата им да не е просто нещо ритуално,
класическо или официално, а да бъде жива вяра.
Инак в нашата система за посвещение ние имаме три изисквания. Кандидатите
трябва да се обръщат към Върховния като към любящ Бог, Бога на любовта; трябва да
изучават, следват и прилагат на практика принципите и препоръките, които
благоприятстват духовните практики – в това число ахимса, лични медитации и
съвместно служене; и накрая трябва да изразяват посветеността си активно, да бъдат
активни членове на по-малкото и на по-голямото общество. Фокусиране върху Бога,
фокусиране върху ученията и фокусиране върху санга, общността.

53. Силата на звука
(от интервю със Свами Тиртха, 16.05.2011, София)
Въпрос: Какви са мантрите в йога и каква е целта на пеенето на мантри и на
медитацията върху мантри?
Свами Тиртха: Какво е мантра? Мантрата е звуков начин за медитация. Има
три типа медитация: едната е визуална, другата чрез преживяване и третата е чрез
слушане, чрез глас, звукова. Визуалните инструменти за първия тип медитация са
мандалите и янтрите. Те ни помагат да се концентрираме все повече и повече
посредством визуални форми. След това вторият тип медитация е тантра; тантра
означава действие; не бива да обърквате това със сексуалния мистицизъм. Тантра
означава определен набор от правила, предписания и практики, които да се следват, за
да се достигне едно по-високо ниво на съзнание. Това е медитация чрез действие. И
третият тип е мантрата, която е звуковият инструмент за медитация, и посредством
повтаряне на мантрите, вибрирайки тези звуци, благодарение на резонанса можете да
се промените, да изпитвате по-красиви чувства. Можете да излекувате тялото си, да
успокоите ума си и да свържете душата си с Върховния. И тъй като тялото е
конструкция от различни нива на резонанс, една енергийна система, на различните
нива всички чакри, всички енергийни центрове имат свои мантри. И напявайки тези
мула (коренни) мантри, вие активирате своите чакри. Това означава, че можете да
издигате енергията си на все по-висши и по-висши нива. По този начин чрез
мантруване и медитация, чрез звук можете да активирате различни центрове на своето
тяло.
Иначе значението на думата мантра е „да освободи ума”. Най-висшата цел на
мантрите е да освободят ума. И това е нашата индивидуална практика. Но ако търсим
значението на мантрите като цяло, например ом е мантрата на сътворението. Казва
се, че това бил първият звук във Вселената. Както в гръцката философия това е логос, а

в Библията е словото. Така че това е активна божествена звукова вибрация, която
създава космос от хаоса.
Звукът е нещо много мощно. А при сътворението на света, според индийските
източници има седем милиона основни мантри, плюс техните вариации. На практика
всички стихове във Ведите са мантри – така че това е една доста сложна система – но
целта в крайна сметка е да се освободи човешкото съзнание от материалната
обусловеност. И така, ако повтаряте мантрите, най-напред активирате и успокоявате
своя комплекс ум-тяло, след това можете да установите връзка с Върховния. А ако
възпявате мантри, които възхваляват Божествеността, тогава това е и акт на обожание.
Онова, което не можем да изразим с думи, е много лесно да бъде изразено с песни и
мантри.
Въпрос: Значи мантрите могат да се ползват и за лична медитация, и за
съвместно възпяване?
Свами Тиртха: Точно така.

