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ПЕТЪЧНИ ИЗДАНИЯ

1. Да превъзмогнем въпроса за смъртта
(из лекция на Свами Тиртха, 03.01.2012, вечер, София)
Радха-Кришна прана мора1 – „Божествената Двойка Шри Шри Радха и Кришна
са моят живот. Независимо дали съм жив или умирам, аз нямам друг подслон освен
Тях!” Много ви благодаря, че дойдохте тази вечер, защото днес трябва да поговорим за
смисъла на живота, което е много сериозна тема. И тъй като всички вие сте много
посветени и решителни практикуващи по пътя на духовността, не може да обсъждаме
елементарните, основните цели в живота, но трябва да насочим вниманието си към найвисшата цел на нашето съществуване.
Една история ми идва на ум. Имало един мъдрец, който седял на пазара и
раздавал благословии на различните типове хора. Най-напред дошъл един млад принц.
На него мъдрецът казал: „Да живееш дълго!” Всички наоколо били удовлетворени: „Да,
това е хубава благословия! Дълъг живот!” Вторият бил един йоги. Той също получил
своята благословия: „Скоро да умреш!” Мнозина били смаяни: „Що за благословия е
това: умри скоро?!” Ала третият, който дошъл, бил касапин; той също получил
благословия. Тя била едно много загадъчно послание: „Нито да живееш, нито да
умреш.” Никой не разбрал що за послание е това, докато накрая не дошъл един
вайшнава. Той също получил енигматично послание: „Няма значение дали ще живееш
или ще умреш.” Всички хора наоколо били поразени: „Що за мъдрец е този?” Знаете,
тези садху, мъдреци и риши-муни са твърде странни хора. Много е трудно да бъдат
разбрани похватите им.
От първата благословия хората били доволни: „Добре, дълъг живот - хубаво!”
„Умри скоро”, втората благословия – какво слисващо, плашещо послание. Обаче
третата и четвъртата благословии били като гатанки. Никой не знаел какво означават.
Затова започнали да разпитват мъдреца: „Можем да приемем първия ти отговор, но що
за мъдрец си ти? Разни хора идват при теб за благословии, а ти им даваш различни
послания? Посланието трябва да е едно за всички - благословия!” Тогава мъдрецът
започнал да обяснява какво е искал да каже. Тази история определено се е случила в
Кали Юга, когато на мъдреците им се налага да обясняват. Преди те са имали поголямо уважение и по-голям престиж. Каквото и да правели или казвали, не е трябвало
да го обясняват. Сега дори в истинските светци се съмняват. Няма проблем да се
съмняват във фалшивите, но понякога дори истинските са принудени да се обясняват.
И така, той казал: „Най-напред дойде един млад принц. Как би могъл той да
постигне съвършенство?” Понеже всеки искал съвършенство. „Как може да го
постигне? Съвършенството за принца е дълъг живот, в който може да практикува
дхарма и да прилага царската си власт и служейки на божественото и на хората, да се
пречисти. А накрая, след дълъг живот, може да се върне у дома, при Бога.” „Да,
съгласни сме,” рекли слушателите. „Но какво ще кажеш за онзи йоги? Той също те
помоли да го благословиш да постигне съвършенство, а ти какво му рече: „Да умреш
скоро!” Що за благословия е това?” „Да, да, така е понеже той е толкова вглъбен в
своята медитация. Вече е постигнал пълно съвършенство в тапа, врата и джапа2, във
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всичко. Какво му остава тогава? Колкото по-бързо напусне тази планета Земя, толкова
по-скоро ще достигне освобождение.” „Аха!” казали те. „Сега вече разбираме. Добре,
приемаме обяснението ти; ами касапина? Ти му каза: „Ма дживо ма маро – недей да
живееш, недей и да умираш” – какво е това?” Тогава мъдрецът отвърнал: „Вижте, какво
означава „недей да живееш”? Недей да живееш, защото ако продължаваш с тази твоя
професия, ще повтаряш същите грешки отново и отново. Натрупваш такава огромна
сметка кармични последици, че става много лошо за теб. Затова не бива да живееш. Ма
дживо – недей да живееш. Ала умреш ли, тогава ще трябва да посрещнеш
последствията. Ще трябва да заплатиш цената за глупостите, които си вършил. И тя ще
бъде горчива цена. Затова недей да умираш. Не бива нито да живееш, нито да умираш!”
Всички били смаяни: „Да! Той е извършил толкова много грехове, о… трябва да бъде
спасен от последиците им. Ти си толкова велик – нашият мъдрец, нашият муни! Дал си
му истинска благословия! Той не трябва да живее, но не трябва и да умира! Ами онзи
ваишнава, нашият местен бхакта? Какво ще кажеш за него? Защо няма значение дали
живее или умира? Дживо ва маро ва. Какво означава това, ти се изразяваш толкова
поетично!” Тогава светецът отвърнал: „О, нашият бхакта също е постигнал
съвършенство. Ако живее, той е с Радха и Кришна. Ако умре, отново е с Божествената
Двойка. Така че за него живот или смърт са едно и също.”
Обаче Кали Юга напредва бързо. Ние също сме стигнали степента, в която
животът и смъртта са еднакви за мнозина. Обаче не на същото онова ниво. „Страдам
сега, ще страдам и после.” Ала достигнем ли нивото на осъзнаването, че „Божествената
Двойка е единственият ми подслон”, тогава да си жив и да Им служиш в тази телесна
форма е същото като да Им служиш в каквато и да било друга форма, на което и да
било друго ниво.
Силни думи! Недейте да ги приемате просто с послушание. Постарайте се да
помислите, стремете се да вникнете надълбоко в това разбиране. И ще видите, че без
реализации не можете да имитирате такова ниво. Но само щом изпитате това
интензивно чувство, животът ви също ще се промени. От ограничен, изпълнен с
тревоги живот ще стигнете до нивото на блаженството. Защото това е начинът да
превъзмогнем въпроса за смъртта. Стъпете на едно съвършено стъпало на живот –
тогава ще достигнете съвършенството.
(следва продължение)

2. Разширеното второ аз на Бога
(из лекция на Свами Тиртха, 03.01.2012, вечер, София)

(продължава от предишния петък)
Радха-Кришна прана-мора – „Божествената Двойка е моята прана. Те са моят
живот, жизнената ми сила.” Можем да изучаваме и изследваме тази теория
интелектуално; а имаме и друга възможност – можем да чувстваме това дълбоко в
сърцето си. За някои хора, а практически и за някои бхакти, Господ, или Кришна, е
много далеч – просто една концепция. Но Кришна забелязва това. Затова Той иска да
упражни Своята много специална характерна черта – това е милостта. Господ всеведущ
ли е? Знае ли Той всичко? Ти как мислиш, Парамананда?
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Парамананда: Мисля, че да. Чувал съм, че има някои неща, които не знае
съвсем, но като цяло се поддържа концепцията за всезнанието Му.
Свами Тиртха: Да, бъди внимателен, ако разговаряш с теолози. Защото тази
динамична концепция за Бога е много трудно да бъде разбрана от онези, които имат
теоретична вяра. Тези, които има жива вяра, знаят, че Богът расте: „О, моят Господ е
толкова съвършен, че може да става все по-велик и по-велик всеки миг! И Той може да
прояви своето пълно знание, като играе ролята, че не знае нещо.” Така че когато сте
далеч, когато се чувствате далеч от Него, Той разбира, долавя това. Когато се
чувствате изоставени, когато се чувствате сами, Той се измъчва: „Как така не можеш да
Ме видиш? Как да ти дам такива очи? Как бих могъл да те прегърна?” Не само пълното
Му божествено всезнание е поставено под въпрос, но и Неговото всемогъщество. „Как
така не мога да те достигна? Как така не мога да ти помогна? О, чувствам се толкова
слаб и самотен.” Но тогава тази липса на знание просто изчезва, този емоционален
изблик на чувства отминава и Той започва да използва ума си. „Наричат Ме всемогъщ,
но явно съм ограничен. Кой може да Ми помогне? Господи, моля те, помогни ми! Но
Аз съм Господ, така че не мога да си помогна! Какво да сторя? Чувал съм, че има някой
още по-всесилен. Кой е това? Това са Моите слуги. Трябва да помоля тях да идат при
теб. Трябва да протегна милостта си чрез тях. Понеже се чувстваш толкова самотен, аз
ще ти дам компания. И чрез тях ще съумееш да разбереш и Мен.”
Затова ваишнавата е свещен принцип. Ваишнавите са вторият аз на Бога,
специално продължение на Бога, дадено за вас, лично за вас. Приятелят е вашият втори
аз, а ваишнавата е вашият втори живот, втора прана. Затова светците, които срещаме,
са толкова свещен обект на почитание и обожание. И светците не зависят от своите
качества, а от вашата отвореност към тях, от вашата визия – дали виждате качествата на
светостта у тях. Може да срещнете и най-великия светец, но ако сте слепи и глупави,
само ще го оскърбите. А може да срещнете и съвсем малък светец, но ако сте
късметлии и сте достатъчно чисти, ще разпознаете неговата красота и величие.
Всъщност, Шрила Шридхара Махарадж казва, че „В духовния живот няма
периферия, навсякъде е център.” Разбирате ли какво означава това? Тук и сега
божественото съвършенство е възможно. Няма нужда да отиваме някъде другаде.
Трябва да се фокусирате и пречистите дотолкова, че да можете да станете центърът на
вселената. И има толкова много центрове, всеки е център. Това е прекрасно и не
намалява силата и значимостта на центъра – преумножава ги. Разбира се, този красив
израз е споменат и в йогийската традиция, и в окултната традиция. Те казват, че
съзнанието е такъв кръг, чийто център е навсякъде, а периферията му - никъде. Ала
това е твърде сухо в сравнение с версията на Шрила Шридхара Махарадж. Затова, ако
искате да откриете центъра на вселената, трябва да намерите светец. Защото те толкова
мощно и интензивно живеят в посветеност, че това ще се случи. Затова ваишнавата е
толкова свят обект на обожание. Защото ако искате да търсите Бога, ако искате да
намерите Бога, има едно сигурно място, където ще Го намерите – това е сърцето на
чистия предан. Той е винаги там. Потенциално Той е и във вашето сърце. Единствено
трябва да стигнете до нивото на чист ваишнава, чист предан. Тогава присъствието Му
ще се прояви напълно, изцяло.
Затова обожаваме ваишнавите, за да могат те да разкрият сърцата си. Затова
обожаваме Шрила Нароттама даса Тхакура, който разкрива сърцето си. Той казва:
„Радха-Кришна прана-мора – Божествената Двойка е моят живот. Независимо дали
живея – дживане маране, дживо-ва маро-ва – „без значение дали ще живееш или ще
умреш” – Те са моят вечен подслон.”
Започнахме нашия разговор за смисъла на живота. Ето нещо, върху което
можете да медитирате. Не, не само вие – аз също.
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Въпрос на Према: Джая пита къде е Бхакти Абхай Нараян Махарадж?
Свами Тиртха: Не мога да отговоря на този въпрос. Но където и да е, сигурен
съм, че е свързан със своите най-посветени предани. Не е моя работа да правя теории
дали е тук или е там, дали ще се връща тук или ще остане там – това не е моя работа.
Но знам, че е свързан с някои и някои са свързани с него. Не знам доколко този отговор
удовлетворява Джая. Но вие може да помислите върху него.

3. Недейте да изпускате Любимата
(от лекция на Свами Тиртха, 03.01.2012, вечер, София)

Въпрос на Дамодар: Четях една лекция и внезапно осъзнах, че нямам разбиране
за това какво е щастието. Мислел съм си, че щастието е свързано с някакъв късмет.
Обаче там се казваше, че щастието е качество, също както останалите качества на
характера. Т.е. то като че не зависи от външни фактори. Бихте ли ни озарили моля на
тази тема?
Свами Тиртха: По-добре да попиташ някой, който е щастлив, защото той може
да говори от личен опит. Но теоретично и аз мога да споделя нещо. Щастие – някои
смятат, че то е най-висшата цел на живота. Това е като всеобщ, универсален принцип,
който всички споделят: „Да, искам да съм щастлив!” Но трябва да ви кажа, че това е
цел само за начинаещите, за неопитните. То е като демонстрационна версия, рекламна
кампания: „Можете да бъдете щастливи!” Защото всъщност не е достатъчно нашата
амбиция и мотивация да е единствено собственото ни щастие. Щастието не е цел, то е
инструмент, вторичен ефект можем да го наречем. А ако бъркате целите с
инструментите, правите сериозна грешка. Защото дори и да го постигнете, никога няма
да сте щастливи.
И така, щастието не е цел, то е резултат от нещо. Затова нашият стремеж, нашата
цел не бива да е щастието, а мисията на живота ни. Ако това е нашата най-висша цел,
тогава ще сме щастливи – стига да продължаваме да работим и да се стремим към нея.
Това е признак на светеца – светец е някой, който живее за нещо по-висше от
собствения си личен живот. Това означава да надраснеш себе си. Ако надхвърлите
материалните си ограничения, ако се посветите на нещо по-висше, разбира се всички
по-ниски нива ще се хармонизират. Ала дори и да не се хармонизират, а напротив –
проблемите ви да се увеличат, ще сте готови да ги приемете, да се изправите с радост
пред тях. Затова можем да кажем: на едно реализирано ниво можете да посрещнете
купища проблеми с усмивка. Как да стигнем до такова ниво? Много е просто. Сега
може да си мислите, че е много сложно, обаче не е. Просто минете отвъд себе си. Имам
предвид материалното ви себе. Стигнете до духовното ниво. Сат-чит-ананда – вие сте
щастливи по природа, по рождение. Самото ви съществуване означава щастие. Така че
просто трябва да дойдем на духовно ниво – там щастието е даденост. Затова то не е
чувство; щастието е състояние на съзнанието. Или можем да го наречем парадигма,
светоглед. Нашата парадигма е ананда.
Така че недейте да търсите щастието и тогава ще го намерите. Ако го търсите,
ще го изгубите. Защо? Защото кой е върховният авторитет по отношение на
блаженството? Кой е?
Хаягрива: Бог Чайтаня.
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Свами Тиртха: Ох, да! Все забравям за Него! Но дайте някой друг, ако е
възможно.
Някой: Не е ли Лакшми Деви?
Свами Тиртха: Това е много елементарна концепция.
Крипадхам: Радхарани?
Свами Тиртха: Радха, правилно! Тя е най-големият авторитет в блаженството.
И Тя има природата на жена – жените могат да ви направят най-щастливите. Има и
друга страна на историята, но няма да я споменавам сега. Когато пропуснете Любимата
– това е много болезнено. Тя познава изкуството на щастието. А красотата,
преливащото чувство на щастие не върви без горчивата болка и непосилното
страдание. Тя е такава – поискате ли да Я притежавате, ще побегне. Поискате ли да Ѝ
служите, обаче, ще дойде и ще остане. Затова същото е и с блаженството, с щастието –
ако го искате, ще го изгубите. Така че не забравяйте, щастието не е чувство, понеже
чувствата идват и си отиват. Щастието е вътрешно настроение. Ако искаме да обобщим
казаното дотук, можем да речем: „Недейте да изпускате Любимата.”
Но къде е нашето щастие на практика? Защото теоретично и теологично, разбира
се, сме съгласни и казваме: да, да. „Но къде е моето щастие?” Само погледнете майките
– тяхното щастие е толкова очевидно. Или погледнете някой ваишнава – неговото
щастие е толкова очевидно. Неговите, нейните братя и сестри са непосредствено
щастие за тях. Или вижте един учител, гуру – незабавно ще разберете къде е щастието
му. Защото всички сме част от една система. Понякога си учител, друг път си слуга. Но
независимо дали гледаш насам или нататък – ще откриеш обектите и източниците на
своето щастие. От едната страна виждате своя учител, своя гуру, своята парампара. От
другата страна виждате своите братя, своите последователи и т.н. Всички те са
вдъхновение за щастие за нас. И това не означава, че сме зависими от външен източник
на щастие. Не, те са като огледала, преумножаващи собствената ви вътрешна ананда.
Така че сме част от тази система, системата ананда.
Но съм напълно съгласен с теб, когато казваш, че щастието е качество. И ние
можем да развиваме това качество, можем да отглеждаме нашето щастие. Можете да се
учите да бъдете все по- и по-щастливи. Всъщност това се нарича садху-санга, обучение
в щастие – да се храним, да танцуваме, да пеем заедно. Всеки е щастлив от това.
Надявам се, че разбирате, това не е шега. Ако можем наистина да вършим това като
духовна практика, то определено ще извади наяве някои наши вечни добри качества.

4. Така сияйно, така високо, така далеч!
(из лекция на Свами Тиртха, 04.01.2012, сутрин, София)

Има три съкровени връзки в духовния живот. Едната е напътствието, втората е
лекцията и третата е молитвата или бхаджана. Така стъпка по стъпка трябва да се
доближаваме до по-висшата истина. Както слънцето изгрява, така и нашето съзнание се
пречиства от сиянието на върховната истина. Слънцето изгрява стъпка по стъпка,
бавно-бавно, и дори преди да се появи на хоризонта, разлива светлина. Но когато
излезе в цялото си великолепие, можете да имате живата и истинска връзка с това око
на Бога. А когато започне изгрева, то се движи така бързо – само за няколко минути се
е вдигнало толкова много. И в началото можете да се взирате в окото на Бога. В
началото това е поносимо. По-нататък става по-трудно – вдигне ли се, не можете да
гледате слънцето. В йога има известни практики, специално аскетичните отреченици
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имат практиката да съзерцават слънцето когато се е вдигнало високо, и при това не
ослепяват. Но моля ви, недейте да опитвате! Не пробвайте да застанете пред Върховния
из един път. Ще бъдете заслепени.
Затова трябва да следваме постепенен процес. Обаче аз знам, че българите са
големи герои. Искате велики постижения, затова като кажа: „Моля ви, не го правете!”
вие естествено ще отвърнете: „Да, искам да правя точно това – да гледам в слънцето!”
Защото това е смел подвиг. Но трябва да ви кажа, че да следваш процеса стъпка по
стъпка е много по-смело. По-героично е. Защото тук ще се наложи да изоставите
личните си амбиции. Иначе демонстрирате своите амбиции. Ала тук ще трябва да ги
оставите настрана. Знаете: който побеждава другите е силен; който побеждава себе си е
мъдър.
Затова нека следваме процеса стъпка по стъпка. Накрая ще стигнем до нещо
много съкровено. Но къде е началото? Ом агяна-тимирандхася гянанджанашалакая чакшур унмилитам йена тасмаи шри-гураве намаха. Това е първата стъпка.
Значението е: „Бях ослепен от илюзията. Не виждам слънцето. Не виждам дори
сиянието на зората, предшестваща изгрева. Всред мрак съм, дълбоко обвит в
тъмнина.” Това лошо ли е?
Павитра: Това е гледна точка.
Свами Тиртха: Правилно. Защото тези, които спят в мрака, се чувстват съвсем
добре. Когато на Индра му се наложило да се роди като прасе на Земята, на него много
му харесало. Когато полубоговете дошли и му казали: „Умоляваме те, Индра! Би ли си
дошъл отново на царския трон, защото се нуждаем от твоята закрила?” той отвърнал:
„Но тук е толкова хубаво! Имам много добро тяло. Имам чудесни дечица тук и всичко е
така прекрасно. Защо да си тръгвам?”
Така че ако сме дълбоко потънали в илюзия, на нас ни е добре. Вчера Дамодар
спомена: „Нека чуем нещичко за щастието.” Когато си в илюзия си много щастлив. Ала
започнеш ли да осъзнаваш перспективите на духовното просветление, ще бъдеш
разтърсен, понякога дори обезсърчен. Защото то е така сияйно, така високо, така далеч!
Ала при все това е така мамещо! „Неспособен съм да устоя! Колкото и далеч да
изглежда, трябва да тръгна! Готов съм да се откажа дори от желанието си за щастие.”
Вие готови ли сте на това? Обаче тогава, не бих казал веднага, но стъпка по стъпка ще
узнаете нещичко за щастието и за силата на духовното просветление. И така, „Макар
да съм ослепен от илюзията, някой дойде с факела на божественото познание. Той
отвори очите ми с мехлема на божественото познание. Моят гуру ми даде
самбандха-гяна, знанието къде принадлежа, затова му отдавам почитта си.”
(следва продължение)
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5. Все по-навътре в близостта
(из лекция на Свами Тиртха, 04.01.2012, сутрин, София)
(продължава от предишния петък)
Идвал съм в този ашрам стотици пъти. Но този път се изгубих. Казах си: „Е,
хубава работа! Тъй или инак трябва да намерим този ашрам.” Реших да разчитам да
духовния си GPS. Рекох си: „Ако търсенето е с нужната интензивност, макар да не
познаваш никоя от улиците, трябва да го намериш.” Карах напред, завивах тук и там –
все непознати места, улици, които никога не съм и виждал! Наближавайки ашрама
почувствах, че духовният GPS явно работи добре. Въпреки всичко, дори когато вече
знаех, че това е пътят, всичко ми изглеждаше толкова ново, толкова непознато. Дори
там, където трамваят пресича шосето, хем знаех, че това е мястото, хем ми се струваше,
че никога преди не съм го виждал – така се усещах. Най-накрая пристигнахме.
Срещнахме няколко бхакти на ъгъла. После се замислих защо стана така, че същите
улици, по които съм минавал стотици пъти преди, ми изглеждаха толкова непознати,
толкова чужди. И тогава разбрах причината. Обикновено се срещаме с бхактите на
едно определено място и след това идваме заедно – аз просто трябваше да ги следвам.
Не се налагаше да гледам на кой ъгъл завивам, какви са имената на улиците и т.н.
Просто следвайки преданите достигах целта.
Разбирате ли в какво е въпросът? Духовната вселена, божествената реалност не е
като София – много по-голяма е, много по-сложна. Има много повече завои. Само едно
нещо няма – обратен завой. В духовния свят съществува всичко, освен обратен завой.
Исках да споделя това с вас, защото то е в подкрепа на философията ни – че ако
имаш водач, ще стигнеш много по-лесно. Можеш да стигнеш и без водач. Възможно е
да се достигнат определени нива, определени места. Но ако имаш водач е много побезопасно и пристигаш на практика без никакви усилия – стига да следваш както
трябва. Виждате, такова дребно нещо – да се изгубиш – помага да проумееш нещичко.
Затова водачеството, духовното наставничество е обожаем обект за нас. Защото ни
помага с лекота да намерим верния път, да достигнем целта. Понеже тези, които са
местни, знаят пътя, те познават тамошните правила. По тази причина трябва да
намерим водач, който знае. Тогава е лесно.
Затова първата стъпка все по-навътре по този път на близостта е да се открие
водач. И затова се казва: „Гуру може да те въздигне, а може и да те скърши”. Това е
нещо важно. За щастие имаме много гуру, много водачи. Ако изгубиш един от поглед,
можеш да намериш друг. Например, ако не виждате стъпките на Бхактивинода Тхакура,
тъй като той е живял преди 150 години, можете да четете книгите му и ще намерите
някакви напътствия. Или можете да потърсите последователите му, които понастоящем
са тук и ще откриете правилна насока. Кришна казва: „В духовния живот няма загуба и
дори малка крачка по пътя може да те спаси от най-тежката и дълбока болка и
страдание.”3 Защото това е пътят на просветлението и ако го следваме, можем стъпка
по стъпка да се доближаваме до върховната интимност.
Ако разчетете значението на нашите молитви, ще видите, че всички те са като
стъпала в едно прогресивно, постепенно развитие. Най-напред се обръщаме към гуру,
след това към събирателния образ на учителите – гуру като институция – по този начин
цялата общност от наставници и духовни водачи ви се притича на помощ. После в
молитвите откриваме свещените места и светите представители – споменати са
госвамите, разбира се, споменати са ваишнавите като най-близки представители на
3

„Бхагавад Гита” 2.40
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истината, спомената е Туласи Деви и т.н. А накрая ще откриете да се споменава
Махапрабху. Това достатъчно интензивно ли е? Мисля, че да. И Неговата мантра е
непосредствено преди Махамантрата. Сякаш Той ви улавя за ръката и ви помага да
влезете в храмовата стая: „Ела с Мен! Ето това е същината – Харе Кришна.”
И така, от самото начало – ом агяна – до последния помощник – Чайтаня
Махапрабху – всички работят за вас. Защото какво е щастието за духовния учител? Да
вижда, че последователите му напредват в духовния живот. Това е истинско щастие.
Затова учителите искат да помагат на онези, които се нуждаят от помощта им, за да
намерят блаженството. Така че тези молитви способстват да насочим ума си, насочват
ни, помагат ни да запомним теорията, а след това трябва и да я приложим на практика.
А когато започнете да възпявате светите имена, най-напред трябва да се върнете
в началната точка: „Ом агяна – о Гурудев, благодаря ти!” Това е като да погледнете
назад през рамо. Но ако гледате напред, разбира се също ще намерите своите светци. И
тогава пред вас лежат нови стъпала на развитие.

6. Мантри и/или преданост
(из лекция на Свами Тиртха, 04.01.2012, сутрин, София)

Въпрос на Парамананда: Въпросът ми е свързан с ежедневната практика. До
каква степен е важно правилното произнасяне на молитвите и мантрите? И как това е
свързано с разбирането?
Свами Тиртха: Предлагам ти да се срещнеш и консултираш по този въпрос с
една гопи матаджи в Словения – тя е добре запозната с практиките на различните
нации в бхакти. Понякога тя прави представление с различните стилове на мантруване
на различните нации: как мантруват руснаците, как мантруват японците – найразнообразни начини. Или пък как мантруват в Ориса. Понякога дори не можете да
разпознаете, че това е Махамантрата. Но съм сигурен, че Господ разбира.
На практика е невъзможно да се копира оригинала. При все това, трябва да се
стремим доколкото ни е по силите да се доближаваме до правилното произношение. Но
е много важно това, което казваш, защото има 84 милиона съзидателни мантри за тази
вселена – изключително голям брой. Те са като кодовете на сътворението. Брахма
използва тези мантри, за да създава света отново и отново. Като упътване за
сглобяване на даден комплект. Да речем, например, децата получават някакъв модел на
самолетче или нещо подобно: „Поставете това тук, а онова там”. Само си представете
ако прочитате мантрите неправилно. Тогава крилото ще е на обратно, опашката ще е
отпред, седалките ще са отвън – нали така? Така че мантрите трябва да са правилни.
Това също са съзидателни мантри, тъй като пораждат у нас разбирането как да
напредваме в духовния си живот. Обаче ако не можем да го правим както трябва,
тогава какво – да не го вършим въобще ли? Не, по-добре да научим една мантра. Коя е
тя? Има една мантра за извинение. Видхи-хинам мантра-хинам ят кинчид упападитам
– „Каквото и да съм направил без правилните мантри, без нужните правила, моля те,
извини ме, мой Господи, и виж мъничкото ми смирено приношение!” И каквато и
грешка да съществува – нещо, което сте пропуснали, нещо, което не знаете, нещо
неправилно – чрез благословията на Махамантрата, чрез благословията на
предаността ще можете да преминете над този пропуск. Обаче ако не притежавате
преданост и не знаете мантрите – това е лошо. Нямам нищо против някой да не знае
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мантрите правилно – стига да притежава преданост. Но ако имаме преданост, тогава
пък трябва да научим мантрите както подобава.
Има класическа история за това. Веднъж един млад брахмачари казал в ашрама
на възрастния свами: „Свамиджи, ти ми каза как да поднасям благоуханни пръчици:
„Трябва три пъти да завъртиш около нозете така, пък после три пъти така, след това
там…”, но ако броя колко пъти трябва да предлагам, не мога да се концентрирам върху
Кришна!” Какъв бил отговорът на учителя: „Скъпи синко, ако медитираш върху
Кришна, ще предлагаш както трябва”. Така че следването на правилата не
възпрепятства нашата медитация, то я подпомага.
Веднъж имало двама негодници, които уж мантрували Имената, обаче вместо
„Кришна” и „Рама” казвали „Крушна” и „Рамо”. И накрая срещнали двама демони,
които се казвали Крушна и Рамо. Така че внимавайте. Стремете се да произнасяте
правилно.
(следва продължение)

7. За рутината и посветеността
(из лекция на Свами Тиртха, 04.01.2012, сутрин, София)

(продължава от предишния петък)
Въпрос: Обичайно произнасяме махамантрата правилно, но дотолкова
привикваме с нея, че умът скита къде ли не.
Свами Тиртха: Така е.
Въпрос: Как да се справим с това?
Свами Тиртха: Продължавайте да мантрувате. Защото този процес се нарича
бхакти-йога, нали? Бхакти означава „преданост” и когато предаността ви е много
силна, не е проблем и да не достига мъничко йога, контрол. Обаче ако нямате
преданост, тогава трябва да сте много силни в самоконтрола. Така че можем да кажем:
има садхана, има и према-бхакти. Садхана означава контролиран процес. Према
означава безусловен поток на посветеност. Или имате едното, или се налага да следвате
другото – но нещо трябва да практикуваме.
Обаче това е и много важен практически въпрос: как да съсредоточим ума?
Защото сме толкова заслепени от илюзията да си мислим, че чрез рутинни практики
можем да постигнем нещо сериозно. Не! Рутината води само до рутина. Посветеността
води до посветеност.
Но изначално всеки е духовна искра. Вие сте част от Бога, споделяте Неговата
природа. Затова можете да я търсите. Птиците с еднакви пера се събират в ята. Ако сте
с различна природа, няма как да я търсите. Така че ние имаме шанс, имаме дом - място,
където принадлежим. И изучавайки процеса как да съсредоточим ума, можем да
достигнем целта. Съсредоточаването на ума е обща практика и ако имаме това
качество, можем да го прилагаме в повтарянето на мантрите си, в нашето общуване, в
останалите си служения. Защото ще сме себеовладяни, фокусирани. Дори в бизнеса си,
в семейството си можете да сте много ефективни, ако имате този фокус.
Толкова често говорим за личностна философия – че Бог е личност. Но понякога
се отнасяме към Него толкова имперсонално. Представете си някой, който ви казва: „О,
искам да ти служа!” но ви отдава небрежно служене. Как ще се почувствате? Ще се
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почувствате много зле, много пренебрегнати. В това отношение Богът, Кришна, е
подобен на нас. Ние се нуждаем от лично внимание, от лични взаимоотношения.
Понякога имперсоналното, небрежното отношение дори ни оскърбява. А пък искаме да
го поднесем на Кришна? Да произнасяме името Му, без всъщност да го имаме предвид?
Или да казваме, че мислим за Него, въпреки че съвсем не мислим за Него? Това няма да
донесе плодове. Трябва да сме много, много посветени.
За щастие Кришна е толкова привлекателна тема за нашия ум, че не е трудно да
се съсредоточим върху Него. Защото неговото име е Всепривличащия и ни помага да
преодолеем своите ограничения. Трябва да се стремим да създадем подходящо
обкръжение за своето мантруване. Приседнете сутринта, запалете свещ, благоуханна
пръчица и – за онези, които хукват на работа – поне по половин част трябва да отделяте
за духовна практика. Докато гори инсенса можете да повтаряте своите мантри, преди
това да пеете предани песни, да кажете няколко молитви, след това няколко кръга
джапа и да почетете една шлока от „Бхагавад Гита” – пък после може да тръгвате.
Защото ако не правите това, каква е разликата между вас и съседа? Никаква! О, има
разлика – той е по-добър! Защото не е давал обет да служи на Бога. Аз съм дал, но не го
правя. На какво прилича това? Не е хубаво. Веднъж съм казал „Да”, а после не го правя.
Затова стремете се да съсредоточите своите енергии, ума си, всичко, с което
разполагате. И тогава ще видите, че денят ви ще е много по-хубав.
Разбира се, това не касае тези, които живеят в ашрамите. За тях по половин час
не е достатъчен. Те трябва да правят повече. Колко повече?
Отговор: По цял ден.
Свами Тиртха: Добре, ами тогава свамите? За тях колко?
Отговор: Цял живот.
Свами Тиртха: Не, това не стига. Не е толкова лесно. Съвсем наскоро един
предан ми каза: „О, Гурудев, виждам, че ти работиш за нас по 28 часа на ден!” – беше
просто грешка на езика. Тогава разбрах защо понякога се чувствам толкова изтощен!
Не знаех това! Така че внимавайте! Нека започнем с нашия половин час. Защото трябва
да ви кажа: този Кришна е алчен. Най-напред казва: „Стига Ми едно малко цвете!
Просто Ми дай малко вода!” Но само вижте следващия стих: “….дай Ми и всичко
останало!”4 Така че спокойно, не бързайте толкова. Ако винаги Му казвате „Да”, ще
изгубите всичко материално, което притежавате. Но това е начинът да се добие
духовно съкровище.

8. Надхвърляне на всички религиозни концепции
(из лекция на Свами Тиртха, 04.01.2012, вечер, София)
Има толкова много школи и религиозни линии. Трябва да ценим всички
различни подходи към Бога. Бхактивинода Тхакура казва: „Дойде ли време за
молитва, за пуджа, а ти се случи да си в близост до храм на някоя друга религия,
можеш да влезеш свободно с разбирането, че „В този храм се почита моят Господ.
Може формалностите да са малко различни, може начинът на изразяване да е малко
различен, но това е моят Бог.”
Защото докато сме на ограниченото ниво на съзнание, виждаме различията. Но
когато сме на духовно ниво, виждаме единството. Само помислете колко много
конфликти, войни и кавги са се случвали на тази планета Земя в името на Бога. А
4

„Бхагавад Гита” 9.27
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Върховният гледа всичко това и просто се усмихва: „О, те все още не разбират. Ще
им дам още малко време”.
Съществуват различни хора, различни концепции за Бога, а също и за пътя. Но
каква е онази уникална, специална характеристика на бхакти, према-бхакти? Защо
Кришна?
Обикновено в религиозните практики хората се обръщат към Бога когато се
нуждаят от нещо, когато страдат, когато молят за помощ. „О, мой Господи, дай ми
това, дай ми онова!” Но бхакти, посветеното безкористно служене, е нещо различно.
Ние също имаме някои молби към Кришна: „Моля те, Господи, кажи ми как мога да
Ти служа?” Това е тъкмо обратното. Не „Моля Те, Ти ми служи по такъв и такъв
начин,” а „Как мога аз да Ти служа така, както Ти би искал?” Има само една
изключително необходима съставка в този процес – нарича се отдаденост. Ако
имаме тази специална съставка, целият обмен ще започне.
И така, ако се върнем на общата религиозна концепция, освен да искат от Бога
някакви блага, обикновено хората са научени, че те са тези, които търсят Бога. А не
щеш ли, има книга от Шрила Шридхара Махарадж с много специално заглавие –
„Търсейки с обич изгубения слуга”. Любящо търсене не на Бога, а на слугата. Как
така? Кой кого търси? Ние сме изгубили своя Господ, така че ние Го търсим. Но от
тази книга става ясно, че като че ли и Той ви е изгубил и ви търси. И що за търсене е
това? То е любящо търсене. „Търсейки с обич изгубения слуга”.
За да бъдете потърсени, най-напред трябва да изгубите пътя. Ако сте си там, ако
сте винаги готови, Кришна няма да ви търси. Затова вие сте приели тази славна
позиция – да се изгубите всред илюзията. По този начин призовавате божественото
търсене. Опитайте се да разберете какво красиво разбиране е това, до каква степен то
надхвърля всички досегашни религиозни концепции, за да покаже и да докаже, че не
само хората се нуждаят от Бога, но че и Богът също се нуждае от човешките
същества.
(следва продължение)

9. Колко струват думите
(из лекция на Свами Тиртха, 04.01.2012, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Ще прочетем от книгата „Търсейки с обич изгубения слуга” от Шрила
Шридхара Махарадж, от Глава Осма, „Святото име”:
„За да бъде ефективен, звукът на святото име на Кришна трябва да
притежава божествена характеристика. Святото име на Кришна, което е
безмерно, може да сложи край на всичко нежелано у нас; обаче в него трябва да е
вложено истинско духовно разбиране. То не бива да е само физическа имитация,
произведена просто с помощта на устните и езика. Подобен звук не е святото име.
За да бъде автентично, святото име на Кришна, Хари, Вишну или Нараяна трябва
да бъде ваикунтха-нама: трябва да има духовна същина, божествен произход. Този
принцип е най-важното, когато става дума за вибрирането на святото име.”
Нашата основна практика в израз на предаността ни към Бога е повтарянето на
мантри, съставени от Неговите имена. Всички различни молитви са признати за
добри, ала този специфичен вид молитва, или формула – когато зовеш Бога по име –
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е нещо много интимно. И тази толкова специална мантра, Харе Кришна махамантра, се състои от три различни имена, или аспекти на Върховния. Едното е
Кришна, който е Всепривличащият. Хара е любящата енергия на Всевишния, която
помага да се изразява обичта към Бога. А Рама е или щастието, извличано от тази
красива връзка с Върховния, или е друг аспект на Кришна, който дарява щастие на
любящата енергия, както и на вас.
Съществуват някои главни и някои вторични имена на Бога. Вторичните имена
ще ви дадат освобождение, докато първостепенните ще ви доведат до лотосовите
нозе на Върховния. В този смисъл мантрата е досущ като формула, като
инструмент, който ще ви доведе до определена цел. Естествено, това е много
елементарно разбиране, моля да ме извините, че го давам, но то също присъства. Ако
повтаряме мантрите добре, от самата дълбина на сърцето си, у нас ще настъпи
промяна. За да постигнем божествената цел се нуждаем от божествен инструмент.
Святото име е божествен инструмент. Обаче самите ние също трябва да добавим
нещичко – пълна посветеност, пълно божествено разбиране. За да ни отведе обратно
в духовното небе, името трябва да е наситено с духовен заряд. Това означава, че
трябва да пречистим съзнанието си до степен тези божествени сили да се разкрият.
„Интересува ни звукова вибрация, в която има духовна дълбина. Физическата
имитация на святото име не е истинското име, не е шабда-брахман,
божественият звук. Звукът, който е просто имитация, може да дойде от
равнината на светското разбиране. Святото име на Кришна означава божествен
звук; в него трябва да има духовна основа. Нещо духовно трябва да се предава чрез
физическия звук”. Звукът е много важна енергия; както в радио-трансмисията има
вълна-преносител, а върху нея се предава посланието, което следва да се декодира. И
така, трябва да навлезем дълбоко в същността, за да уловим значението.
„В случая с лекарствената капсула, капсулата не е лекарството; самото
лекарство е вътре в нея. Външно една капсула може да изглежда досущ като друга,
но в едната може да има лекарство, докато в другата - цианид. Капсулата сама по
себе си не е лекарството. Така че не звукът от името на Кришна е Кришна:
Кришна е вътре в звука. Святото име трябва да е наситено с истински дух, а не с
някакви земни чувства”. Именно това е, което ние трябва да добавим – нашата
посветеност, нашата молитва, за да може святото име да се разкрие.
„Дори последователите на безличностната школа на Шанкара имат вярата,
че святото име не е ограничено до обхвата на физическия звук. Смятат, че то се
намира в умствената равнина, на нивото на саттва-гуна. Те, уви, си мислят, че
святото име е продукт на мая, неразбирането, в следствие на което заключават,
че имената на Хари, Кришна, Кали и Шива всичките са едно и също.
Но божественият звук на чистото име трябва да произхожда отвъд
областта на неразбирането, или мая. Мая се простира до най-висшата равнина в
този материален свят, Сатялока. Оттатък Сатялока е реката Вираджа и
светът на съзнанието, Брахмалока, а след това е духовното небе, Паравйома.
Чистото име на Кришна трябва да произхожда от Паравйома, духовното небе. А
ако трябва да го изследваме още по-нататък, святото име на Кришна всъщност
идва от най-изначалния план на цялото битие – Враджа, Голока. Според това
разбиране, звукът следва да е роден в най-висшата равнина на духовния свят, във
Вриндавана, ако трябва да се счита за автентична Кришна-нама.
Просто физическият звук не е святото име на Кришна. Нужно е истинско
разбиране за святото име, не само за да бъдем избавени от този свят на
заблудите, но също и за да добием служене към Кришна във Вриндавана.
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Единствено онова истинско име на Кришна, което произхожда от сферата на
Вриндавана, може да ни повдигне и отнесе там”.
Много е особено и интересно, че произвеждайки звук с тъй наречената си
вокална система, можем да призовем божествена енергия, да достигнем
божествената равнина. Затова много пъти Шрила Шридхара Махарадж казва: „не
става дума за нещо плитко на устните”. Говорили сме си, че в днешно време ако
някой каже: „Ще дойда”, значи ли това въобще нещо? Някой идеалист би отговорил:
„Да, да, това значи, че може би ще дойде”. Обаче реалистът ще отвърне: „Означава,
че няма да дойде.” Докато песимистът ще рече: „Това вече въобще нищо не
означава”. Така че думите са изгубили стойността си. Какво пък да говорим за
божествения звук, божественото слово. Трябва да реабилитираме стойността на
нашите думи. За да достигнем трансцендента, не е достатъчно да използваме само
тези няколко части от тялото си – устните и езика. Вложете всичко, което стои зад
устните и езика ви. Когато сме в нужда, незабавно разбираме как точно да се молим.
Затова е добре да имате дребни проблеми. Е, не прекалено големи, защото тогава
губите присъствие на духа. И нещо много важно бе споменато тук – единствено това
чисто, оригинално име може да ви осигури служене към Кришна във високото
духовно небе.

10. Божествена воля и божествена любов
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2012, вечер, София)

Какво е любов? Любовта не е нещо кой знае колко особено, не е нещо
теоретично, тя е съвсем практична. Означава служене – да служиш, да се грижиш.
Ако искаш да изразиш обичта си към някого, това е толкова лесно – просто му отдай
мъничко служене. Чрез мантруване, чрез следване на процеса правилно, ще имаме
шанса за специално служене, за специален начин на общуване с Върховния.
Всъщност, нашата изначална връзка с Върховния се разкрива чрез практиката на
мантруване. Не просто по общ начин, защото е много лесно да се разбере, че като
цяло ние принадлежим на Бога. Но и по специфичен начин – какво е вашето
специфично задължение, какво е вашето специфично служене към Него, вашето
специфично общуване с Него.
Затова този бхакти процес на любящо дирене на изгубения Бог и на изпълнено с
обич търсене на изгубения слуга е толкова специален. Защото толкова много писма
се изпращат до Бога: „Моля Те, дай ми това! Помогни ми с онова!” Всяка сутрин,
когато Той проверява пощата си: „Все едно и също! Само искания!” Обаче когато
чува самсара даванала лидха лока5, и то особено от софийския ашрам, си казва:
„Хей, това е уникално! Харесва ми! Най-сетне не обичайните молби „осигури ми
това, дай ми онова,” а те са готови да поднесат нещо.”
Така че това е специалната характеристика на процеса бхакти. Ние сме готови
да дадем. Кришна е достатъчно богат. Той няма нужда всъщност от нищичко от този
материален свят, защото на практика всичко бездруго Му принадлежи. Когато имаш
нещо, не се нуждаеш от него. Нямаш ли го, тогава изпитваш импулса да го
притежаваш. Едничкото нещо, което Той желае, е една много специфична
характеристика на човешкото същество, наречена любов.
5

Първият ред от преданата песен „Гурващака”
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Затова, като ваишнави, нека сме достатъчно умни и чувствителни да забележим
този специфичен принос, който ние можем да отдадем на Бога. Другите братя от
различните вероизповедания и религии могат да изпращат своите настоявания. Но
вие, моля ви, изпращайте своята готовност. Възхвалата е онова специално нещо, с
което ваишнавите могат да допринесат. Обичайно молитвите за възхвала гласят: „О,
толкова си велик, толкова си голям!” Но представете си, че към вас идва някой и ви
казва: „О, толкова си велик, толкова си голям!” – това означава, че ви поставя на
такава дистанция, че е невъзможно да ви достигне. Какво бихте могли да сторите
тогава? Ще започнете да търсите с обич изгубения си слуга, онзи, който е готов да
дойде близо до вас, който не само се уповава на вас, но и ви обича. Чиято вяра не е
просто официална, но жива и любяща. Кришна търси именно такъв обмен. Бъдете
готови.
Това е нашият специален принос – възхвала в любов, в екстаз. Защото всъщност
само две неща се случват в този свят. Едното е божествената воля, която действа и
поддържа всичко в ход, а другото е божествената любов, която помага на Божието
желание да се прояви. Това е много важно. Нищо друго не съществува. Затова трябва
да изберете дали ще сте слуга на божествената воля или ще сте слуга на
божествената любов – дали сте слуга на Кришна или сте слуга на Радха. Това е,
което трябва да решим.
Моля ви, помнете. Нищо друго не се случва, единствено божествената воля. То
така или иначе ще стане. Защото Той е толкова велик, толкова могъщ, толкова
всякакъв. Но ако сме достатъчно умни, ще кажем „да”. И тогава незабавно тази
божествена воля ще започне да се сбъдва по прекрасен начин. Инак понякога може
да се сбъдва и малко сурово. Ала нашата духовна интелигентност би следвало да ѝ
помогне да се осъществява по красив начин.

11. Ако тръгнете, ще стигнете
(из лекция на Свами Тиртха, 04.01.2012, вечер, София)

Въпрос: Посветеността с любов ли е онова качество, което превръща външната
мотивация във вътрешна?
Свами Тиртха: На повърхностно ниво можем да си мислим, че този е
факторът. Но всъщност това става по някаква чудодейна божествена подредба.
Защото няма начин да насилиш божествената любов да се случи. Тя ще дойде сама.
Коментар: Имам предвид собствената ти любов към Бога.
Свами Тиртха: Къде е тя? Всъщност има нещичко, не сме като празни
черупки. Има нещо, но трябва да го разгърнем. Трябва да се подготвим така, че това
нещо да се разкрие по някакъв незнаен, тайнствен божествен аранжимент. Няма как
да знаем как става. Нещичко трябва да правим, нещичко можем да постигнем сами,
чрез собствените си усилия. Обаче истинският плод ще дойде от другаде.
Точно както изцелението. Изцелението зависи от лекаря, от лекарството, от
болницата, от самата болест, от времето – толкова много фактори има. И ние имаме
специалната способност да се самолекуваме. Всички тези фактори ще активират тази
ни способност в процеса на изцеление. Ала в крайна сметка здравето не зависи от
това. То е божи дар.
По същия начин, ние можем да се подготвяме, можем да вършим практиката си.
Но се казва, че према-бхакти, или спонтанната божествена любов е мотивирана от
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самата себе си. Тя идва независимо. Не ние я улавяме, а по-скоро тя ни улавя. А
дойде ли, е неустоима. Неспособни сме да направим нищо, тя просто е там. И е
невъзможно да разберем как действа, защото е таен процес. Но можем да се уверим,
че е много въздействаща, много мощна. Ние също имаме някакви мънички
способности, но толкова много неща ни се дават свише. Защото това е процес, който
се спуска, той идва отгоре.
Вътрешна мотивация означава много високо ниво на чистота и искреност.
Защото не се интересуваш от никакви очаквания, традиции или каквото и да било, а
зависиш от една жива и любяща връзка – това е различно. При все това, всички
онези, които имат тази жива и любяща връзка, следват определен набор от правила.
Въпрос на Крипадхам: Ако някой има някакво различно отношение към Бога,
но въпреки това повтаря маха-мантрата, какъв ще бъде резултатът за него? Къде
отива той?
Свами Тиртха: Името може да ви даде всичко. Каквото желаете, можете да го
получите. Не съм пробвал, но казват, че можете да постигнете дори материални
облаги чрез маха-мантрата. Ако желаете, можете да постигнете освобождение. Не
съм пробвал. Можете да постигнете и божествена любов. Така че зависи от
собственото ви разбиране. Каквото искате, ще го получите. Понякога малко повече,
друг път малко по-малко, но ще го получите. Защо? Защото ако тръгнете, ще
стигнете. Не го забравяйте – това звучи съвсем простичко, но е изпълнено със
смисъл. Ако поемете на път, ще пристигнете.
И както ти каза, има много различни концепции за възпяването на светите
имена. Например, някои начинаещи мантруват върху зърната. Но по-напредналите
мантруват между зърната. Не знам дали сте забелязали, че между зрънцата на вашата
мала има мънички възелчета, направени от конеца. И така, големите и очевидни
неща са за начинаещите. Малките и скритите са за възвишените практикуващи.
Тъй или инак, за да стигнем трябва да тръгнем. Без да тръгнете няма как да
стигнете. А пречистване означава нашето разбиране – за мантруването, за
общуването, за самия Бог - да става все по-рафинирано, и все по-фино.
Често сме говорили, че ако искате да повтаряте много ефективно и в много
кондензирана форма имената на Радха и Говинда, какво трябва да казвате? Го-Ра,
Гоура! В Кали Юга нямаме време да повтаряме такава дълга мантра като ГовиндаРадхе – прекалено е дълга. „Дайте ми кратка версия, шорткът.” Гоу-ра! Това можете
да го запомните, Гоура.
Има един храм във Вриндавана, с едно специално разкритие на Шри Чайтаня
Махапрабху, където Той показва Своите три различни типа идентичности като
Кришна, Рама и Чайтаня – Кришна държи флейта, Рама държи лък, а Чайтаня държи
менче за вода. Така че в съответствие с разбирането си, можете да намерите всичко.
Бог е изключително многообразна личност. Той може да отвърне според вашия
повик. Ако поискате: „Покажи ми Своето величие!” Той ще ви го покаже. Ала ако се
молите: „Разкрий ми милостта си!” Той ще я разкрие.
Така че определено постиженията ни зависят от нашата практика. Вишванатха
Чакраварти Тхакура казва, че ще постигнете съвършенство в съответствие с
практиката си. Каквото култивирате докато сте на нивото на садхана, такъв вид
съвършенство и ще постигнете.
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12. Добре направено
(из лекция на Свами Тиртха, 05.01.2012, сутрин, София)

Най-напред бих искал да приветствам всички. Много съм щастлив, че дойдохте.
Знаете ли, скрит в стаята си, винаги чувам когато вратата се отваря и това помага на
сърцето ми да се акордира. Защото това е нещо много истинско – че се събираме
всяка сутрин в търсене на нещо духовно. И трябва да ви кажа, че винаги се
удивявам: вие ми давате толкова много с вниманието си, с това, че посвещавате
времето си; чудя се какво ли мога аз да ви дам? То е съвсем незначително. Но се
надявам, че като просто изпълняваме добре служенето си, всеки ще бъде
облагодетелстван – и тези, които идват, и тези, които остават, и тези, които ще
дойдат в бъдеще.
Сега нека насочим вниманието си към една важна тема - щастието. Това е
много древна тема. Откак свят светува хората искат да знаят какво е щастието. Но
нима е достатъчно да знаем какво е? Не, ние искаме да го преживеем. По същия
начин, не е достатъчно да знаем кой е Бог. Трябва да Го усетим.
Но нека не скачаме нависоко толкова бързо. Нека най-напред останем на темата
за щастието. В древните времена на Упанишадите, светците се събрали заедно и
разговаряли за щастието. Да прочетем ли този пасаж?
Това е глава от „Тайттирия Упанишад”. Имената, заглавията на всички
Упанишади са описателни. Наименованието „Тайттирия Упанишад” е свързано с
птичката титтири, не знам как е на английски. Това е една малка птичка. И това
название си има история. Веднъж имало конфликт в една мисия – била допусната
груба грешка и последвал смъртен случай. Тогава учителят помолил учениците да
седнат да медитират, за да изплатят, да компенсират тази грешка. Но имало един
ученик, който му казал: „Твоята медитация е много слаба. Ще ти покажа как се
прави.” Разбира се, учителят се обидил: „Махай се оттук и ми върни цялото знание,
което съм ти дал!” Тогава, казва се, той повърнал знанието, което бил натрупал
дотогава, но тъй като бил значим практикуващ, всички останали ученици се
превърнали в такива птички титтири и започнали да кълват парченцата знание.
Затова този Упанишад е наречен „Тайттирия”, „Принадлежащ на титтири”. А ето и
дискусията:
„Брахман (или принципът на Брахман) е блаженство. Този свят не
съществуваше в началото. Сетне битието бе породено. Това (божественият
принцип) се превърна в душа. Затова е наречено добре направеното.“
И така, всички изследвания започват от началото, от самото начало – как е бил
сътворен светът. И тук се описва: най-напред този свят, материалната сфера, не е
съществувал. Но след това изведнъж битието се е появило. И знаете от „Бхагавад
Гита”, че в началото всичко е било авякта, непроявено, след това идва
проявлението, и накрая ще дойде пралая, отново непроявено състояние. Това е
досущ като лятото и зимата, които през цялото време се сменят. Но то касае само
материалната сфера. В духовното небе няма промяна, няма смърт.
„Наистина, това, което е добре направено, то е същината на
съществуването.” Сукритам е оригиналната дума, „добре направено”. И така, ако
Бог желае да твори или да разкрие проявлението на този свят, това е добре
направено. Майсторска работа е. Каквото прави, Той го прави добре. Не се
опитвайте да търсите грешки в Неговото творение. Той е съвършен и каквото и да
прави, също е съвършено. Той е върховната причина, а вие сте един вид резултат.
Това означава, че и вие сте… да, съвършени! За нещастие в момента ви обвива тънък
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облак от илюзия. Единствено него трябва да отстраним, за да се разкрие
оригиналното, естествено съвършенство на душата.
(следва продължение)

13. Страхът на знаещия, който не отразява
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2012, сутрин, София)
(продължава от предишния петък)
И така, каквото прави Богът, то е добре направено. И тогава6 следва нещо много
важно: „Това прекрасно направено нещо – то е есенцията на битието.” Този
превод е малко сух. Защото как е казано в оригинал? Расо вай сах – “Той е раса, той
е есенцията”. Според нашето разбиране, ние трябва да виждаме, да долавяме, че
Кришна, Богът, изначалният извор на всичко – Той е есенцията на битието. Обаче
раса не е само „есенция”, раса е също и „щастие”. И освен това раса е „връзка”. Така
че в крайна сметка каква е тази раса? Това е есенцията на любящата връзка. Расо вай
сах, моля ви, запомнете това. „Той е есенцията, Той е блаженството.”
„Защото наистина, онзи, който получи тази есенция, става блажен. Та кой ли
би могъл да живее, кой ли би могъл да диша, ако нямаше блаженство в простора?!
Това (тази есенция) в действителност дарява блаженството. Защото наистина,
когато човек намери безстрашието, опирайки се на Него, който е невидим,
безплътен (което означава, че няма материално тяло), неописуем (което означава
непостижим за човешкото разбиране), без опора (което означава, че Той е найвисшият източник на всичко) – тогава такъв човек е постигнал безстрашие. Ала
когато тази душа, индивидуалната душа се чувства отделена, за нея съществува
страх. Това наистина е страхът на знаещия, който не отразява.”
Така че докато виждате разлика, има страх. Когато почувствате единството,
няма страх. Какво означава това? Зависи от школата, която го тълкува. Някои биха
дали обяснението, че „всичко е едно, всички са едно”. Ние също казваме „всичко е
едно”, но добавяме „и всичко е различно”. Защото ако всичко е едно, това е просто
супа, която няма кой да вкуси. Супата не може да се вкусва сама. Ако всичко е
отделно, тогава ги има само хората, но няма супа. И така, за да бъде вкусена супата е
нужна супа, нужни са и хора. Значи ако всичко е едно, ако всичко е смесено – това е
като унифицирана маса от съществуване; ако всичко е отделено – тогава липсва
свързаност. А есенцията е блаженство, както разбрахме оттук. За да преживеем това
блаженство се нуждаем от някаква обща основа, нуждаем се и от известна разлика.
Защото няма обмен ако нещо е твърде отделно или твърде близо – няма връзка. А
срещата, обменът на любов – това е есенцията. Когато усещаме тази раздяла – а
раздяла според нашето разбиране означава да сме отчуждени, изключени от
божествената хармония - ако сте изключени от този божествен кръг, тогава се
чувствате уплашени. Когато сме в прегръдката на Бога, Кришна, няма страх. Знаете
онези глупави лепенки, които обичайно слагат по колите: „Без страх”. Упанишадско
учение. Радвайте се на Божията прегръдка и няма да има страх. Но ако чувствате
разстояние между Върховния и себе си, тогава има страх. И това е страхът на
знаещия, на онзи, който знае, но който не отразява това, не го прилага на практика.
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Следващият стих описва това: „В страх от Него духа вятърът, в страх от
Него изгрява слънцето, в страх от Него действат Агни и Индра, а също и
Смъртта.” И така, Върховният Бог е най-висшата сила, която задвижва всички тези
функции на вселената. Това кара вятъра да духа, това кара слънцето да изгрява, това
кара огъня да гори, Индра да управлява и смъртта да действа върху вас. А
мотивацията за всички тези подчинени изпълнителни принципи е страхът. Такива са
материалните правила. Материалната сфера се основава на страх. Какво искате –
материално решение или духовно? По-добре да имаме духовно решение – такова,
което не е основано на страх. Ние търсим необикновено решение, което е отвъд
ограниченията на материалните условия – в това число смъртта и страданията.
Затова ни е нужен пътят на просветлението.
(следва продължение)

14. Единица-мярка за щастие I
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2012, сутрин, София)
(продължава от предишния петък)
Щом всичко в материалната сфера се основава на страх, ако чувстваме
раздялата с Всевишния и изпитваме страх, трябва да изследваме природата на
блаженството, на щастието. Анандася мимамса. Мимамса означава анализ, разбор на
ананда. И така, това е изследването на блаженството:
„Да речем, че има младеж, който е добър, начетен, пъргав, уравновесен и със
силно тяло.“7 Олеле! Всичко в едно! Това се казва щастие! Да си млад, образован,
силен, здрав, богат и умен! Какво повече е нужно? Ала съжалявам, трябва да ви
съобщя вестта, че от шестнадесетгодишен младеж много бързо се превръщате в
шестдесетгодишен старец. Тогава младостта ви е като отколешен сън, просто
спомен; от силата ви не е останало нищо освен спомените за славното минало,
енергията ви е нищожна, смъртта хлопа на вратата и т.н. Обаче нека се върнем на
щастието. Той не само е млад, силен и т.н., но и „Да речем, че цялата земя е
изпълнена с богатства за него.” Звучи добре – да можете да се радвате на цялото
богатство на тази планета Земя. „Това е една единица-мярка за човешко щастие”.
А къде е моето щастие? То е съвсем незначително – някакви нищожни
проценти. Нито съм млад, нито съм добър, нито съм начетен, нито съм пъргав. Умът
ми не е уравновесен, тялото ми не е силно. И не притежавам цялото богатство на
тази земя. Така че колко е моето щастие, щом всички тези позитивни неща са само
една мъничка единица човешко щастие?
Обаче изследването продължава: „Човешкото щастие, умножено по сто, е
равно на една мерна единица щастие на хората-елфи; а също и на оногова, който
добре познава Ведите и не се оставя да бъде помитан от желанията.”
И така, цялото щастие на земята, умножено по сто, е само една единица щастие
на по-висшите същества – хората-елфи. Може да не сте ги срещали още, но те
съществуват. Те са като хората-дяволи, тях срещали ли сте ги? Елфите са същите,
също имат по два крака, но са с малко по-различен нрав.
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Обаче можете да имате същото това високо ниво на щастие, ако сте образовани
във Ведите и ако нямате материални желания. И така, можете ли да притежавате
цялото богатство на Земята, умножено по сто? Навярно не. А можете ли да изучите
Ведите? Да! Можете ли да оставате неповлияни от материалните желания? Двете
вървят заедно – ако добре познавате Ведите, няма да имате материални желания.
Значи, сега сме на едно високо ниво на блаженство. Ала изследването
продължава. „Онова, което е хиляда пъти щастието на елфическите създания, е
една единица-мярка блаженство на божествените същества. А също и на оногова,
който добре познава Ведите и не се оставя да бъде помитан от желанията.”
Това е десет хиляди пъти повече от човешкото щастие. Изследването е дълго,
така че ще изпусна края на математическото пресмятане. „Онова, което е
стократно блаженството на божествените същества, е единица-мярка за
щастието на предците в дълговечния свят.” Това е нивото на питрите, Питри
Лока, където живеят праотците. Те живеят много дълъг период от време и се
наслаждават на блаженство. „А също и на оногова, който добре познава Ведите и не
се оставя да бъде помитан от желанията.” Това означава, че вече сме на
милионно по-високо ниво от човешките същества.
(следва продължение)

15. Единица-мярка за щастие II
(из лекция на Свами Тиртха, 05.01.2012, сутрин, София)
(продължава от предишния петък)
„Онова, което е сто пъти блаженството на предците в техния дълговечен
свят, е единица блаженство на полубоговете, които са родени като такива. А
също и на оногова, който добре познава Ведите и не се оставя да бъде помитан от
желанията.“8
Тук е споменато: „полубоговете, които са родени като такива, родени
полубогове”. От това можем да разберем, че съществува възможност човек да бъде
приет всред полубоговете. Значи или се раждаш такъв – т.е. тази душа има такава
функция, като отговорник във вселенската администрация; или можеш да встъпиш в
тази сфера. Единият идва отгоре, а другият отдолу.
„Онова, което е сто пъти блаженството на полубоговете, родени като
такива, същото е единица блаженство за полубоговете, постигнали позицията си
чрез дела. А също и на оногова, който добре познава Ведите и не се оставя да бъде
помитан от желанията.” Сега сме на милион пъти по-високо ниво. „Което е сто
пъти блаженството на полубоговете по дело, това е единица блаженство на
Индра. А също и на оногова, който добре познава Ведите и не се оставя да бъде
помитан от желанията.”
Виждате двата пътя, двата различни начина за постигане на щастие. Единият е
следването на постепенен процес, достигайки все по- и по-високи нива на влияние,
сила и позиция. Другият път се придържа към Ведите, към божественото познание и
реализация. Тази мимамса, това изследване на темата подчертава именно това. То не
8
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подкрепя постъпковия процес – отивай все по-нависоко и по-нависоко и се
наслаждавай на все по-голямо и по-голямо влияние, защото тогава ще бъдеш
щастлив. Не, то показва, че трябва да пожертвате толкова много, за да постигнете
тези позиции. Но можете да имате същите резултати, ако се придържате към
учението си и към своята духовна практика.
„Което е сто пъти блаженството на Индра, то е единица блаженство за
Брихаспати”.
Индра е най-високо в йерархията на полубоговете, той е царят. Има ли някой
още по-висш? Да! Гуру е по-висш. Брихаспати е учителят на полубоговете. Той е
най-извисеният. Каквото каже гуру, дори царят трябва да го последва. Недейте да
забравяйте този принцип. Даже да сте царе, трябва да намерите онзи, когото да
следвате. Тогава и самият вие ще бъдете следвани от всички правилно. Защото
служейки на своите наставници, ние напътстваме онези, които идват след нас. Затова
трябва да служим. Каквато и да е позицията ви, трябва да намерите онзи, на когото
да служите. Това е система за безопасност. Колкото и високопоставен пост да
заемате, най-добре ще е да се обръщате към някой садху за съвет. Но нека се върнем
на изследването.
„Което е сто пъти блаженство за Брихаспати, е единица блаженство за
Праджапати”. Праджапати е предводителят на съществата. „А също и на оногова,
който добре познава Ведите и не се оставя да бъде помитан от желанията.” Сега
стигаме до много, много високи нива в материалната йерархия. „Но което е сто
пъти блаженство за Праджапати, то е единица блаженство за Брахма; а също и
на оногова, който добре познава Ведите и не се оставя да бъде помитан от
желанията.”
(следва продължение)

16. Откъдето и думи, и ум рикошират
(из лекция на Свами Тиртха, 05.01.2012, сутрин, София)
(продължава от предишния петък)
„Този, който е тук – пуруша – и онзи там, на слънцето, те са един.”9 И така,
личността на слънцето и личността на вашето вътрешно слънце са от един и същ
характер. Да, защото всеки човек е слънце. Не в ума, а в сърцето.
„Онзи, който знае това, напускайки този свят достига аза, състоящ се от
храна (аннамая коша), достига аза, състоящ се от живот (пранамая коша),
достига аза, състоящ се от ум (маномая коша), достига аза, състоящ се от
разбиране (вигянамая коша) и накрая достига аза, състоящ се от блаженство
(анандамая коша).”
Оттук можем да видим системата от последователни слоеве на човешкото
същество. Имаме слой на нашето битие и съзнание, който се основава на храната.
Ако сте гладни, не можете да внимавате, или по-лесно се дразните. Нека дамите,
съпругите обърнат внимание на тази бележка. Първо вечерята, после сметките. Не
първо сметките, а вечеря – може би… „Ако си я сготвиш сам”. Толкова е семпло.

9
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Просто дайте малко щастие на околните, пък след това те може да поемат и потрудносмилаеми послания.
Следващата степен е пранамая, концепцията за живот – когато чувствате
телесните си функции, усещате жизнената си сила и се самоосъществявате
посредством своите дейности. По-нататък започвате да използвате и мозъка си –
това е маномая. И тогава следващата степен е вигянамая – когато прилагате своята
интелигентност. Защото всички предишни нива като цяло работят въз основата на
инстинкти – нужди, страхове, амбиции, желания. Но ако използвате
интелигентността си, тогава трябва да потърсите кое е реално и кое не е. И най-сетне
можете да достигнете до най-висшето ниво, което е анандамая – блаженото
състояние на съществуване.
Има хора, които живеят само, за да ядат. Те са на ниво аннамая коша. Има хора,
които ядат, за да живеят. Те са на пранамая коша. Има и такива, които не ядат, за да
могат да мислят. Те са на маномая и вигянамая коша. И накрая, има мъничка група
човешки същества, които ядат за щастие – наричат се ваишнави. Щастливи люде са
те. Виждате, нашата философия е толкова практична – можеш да ядеш за щастие. И
това е най-висшата реализация на духовния път.
Но това не е шега, аз наистина го имам предвид. Защото прасад не е нещо,
което предлагате; то е нещо, което е прието от Кришна. Прасад значи „милост”.
Затова ако някой ви попита: „Искаш ли още прасадам?”, нима можете да кажете:
„Не, не желая повече милост, благодаря!” Това е много фин, много деликатен обмен.
Не е просто да си напълниш корема, а обмяна на духовна любов и блаженство.
Следващият стих се отнася до това:
„Оттам думите се връщат заедно с ума безуспешно. Онзи, който познава
това блаженство на Брахман (на Бога) въобще от нищо не се бои”.
И така, това божествено постижение, тази жива и любяща връзка с Върховния е
толкова велика, толкова прекрасна, толкова божествена, че просто не подлежи на
описание. Затова от Него думите рикошират и умът рикошира. Не можете да Го
опишете, не можете да Го осмислите. Не можете да Го проумеете с интелекта.
Толкова е завладяващо. Апратя – „не могат да достигнат”. Не можете да достигнете
Бога чрез думи, нито чрез мисли, чрез ум. Как можем да Го достигнем? Кришна
казва в „Гита”: бхактя мам абхиджанати – „Чрез бхакти можеш да Ме
постигнеш, можеш да Ме опознаеш какъвто съм.”10
И така, ако анализираме какво е блаженството, стотици хиляди пъти повече от
блаженството на най-щастливото човешко същество – това е, което можете да
постигнете чрез следването на духовната си практика. Защото на всички възходящи
степени се казваше: „и онези, които добре познават Ведите и не се оставят да
бъдат помитани от желанията.” Но това е нивото на практикуващия – чак до
Брихаспати, чак до Брахман. А след това идва нивото на осъществяването. Нима
можем да опишем подобно ниво на щастие? Мисля, че не бихме могли. Вместо
прекалено много думи за щастието, по-добре да го преживеем.
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17. Духовната любов е нещо истинско
(из лекция на Свами Тиртха, 05.01.2012, сутрин, София)

Въпрос: Казахте, че щастието идва от обмена между човека и Бога; не е ли така,
че щастието идва от чувството, че обичаш и си обичан? А когато си нещастен,
чувстваш, че не си обичан?
Свами Тиртха: А може би самият ти не обичаш достатъчно. Защото „Другите
не ме обичат!” – това е егоизъм. Кой е главният тук? „Аз”. Естествено, че няма да си
щастлив, като общуваш със самия себе си. По-добре да общуваме с другите.
Това са двете основни нужди на човешкото същество – да обича и да бъде
обичано. Но нашият процес се нарича бхакти-йога. Бхакти е емоционалната част, а
йога е стриктната част. Ако не получавате своята порция любов или не можете да
вложите посветеността си в нещо, тогава практикувайте йога. Бъдете като йоги – в
добри времена и в трудности, в щастие и мъка, в слава и позор - еднакви. Наистина
го имам предвид. Защото това се нарича устойчивост. Когато не ме поклащат
емоциите – независимо дали идват или не; моята връзка с Върховния е установена.
Върша си служенето, защото знам какъв е смисълът му, какво е благото от него.
Въпрос на Гиридхари: Щастието не е ли всъщност мая, инструмент на мая?
Защото чувстваш, че си обичан, но това е илюзия.
Свами Тиртха: Не, истинско е! Бъди малко по-романтичен.
Гиридхари: В случая с доктор Фауст, дяволът му дал всичко, което може да го
направи щастлив: власт, пари, жени. Но той станал щастлив единствено когато
започнал да служи на човечеството.
Свами Тиртха: Да, но има малка разлика между доктор Фауст и нас. Защото
той направил сделка с черния дявол, а ние правим сделка с черния Бог. В това е
разликата. И той трябвало да продаде душата си, нали – това била цената за съвсем
ограничено време щастие. Това е дяволски договор. А ние искаме да продадем
душата си в лотосовите нозе на Всевишния за вечно щастие.
И толкова много неща ни се случват за един живот. Толкова много възходи и
пропадания, толкова лъжовно щастие и истинско страдание. Но ако накрая трябва да
теглим баланса, нещичко ще остане. И ако мога да споделя нещо в тази връзка:
Гурудев обичаше учениците си много, но се отнасяше с тях доста последователно,
меко казано. Той си водеше записки в своя дневник. И след смъртта му, учениците
прочетоха този дневник, записките му. Имаше един бхакта, всъщност Гурудев бе
спасил живота му; този мой предан приятел бе служил на Гурудев с цялото си сърце
и посветеност. Но не му беше галеник. Ала след като прочете дневника, този бхакта
цял в сълзи ми каза: „Сега разбирам колко много ме е обичал”. И това е истинско.
Това е истинско. Духовната любов е нещо истинско. Всичко останало ще изтлее, но
това е истинско. Затова ние търсим онова щастие, което е истинско.
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18. Радикална промяна на визията
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2012, сутрин, София)

„Мантрата от „Риг Веда” гласи: „Ом тад вишно парамам падам сада
пашянти сурая дивива чакшур ататам”. Божествените нозе на нашия свят Господ са
като слънце над главите ни. Неговите свети нозе са като бдящото око на
величествен закрилник, висящо над главите ни като слънцето, и ние живеем под взора
на това бдящо око. Интересува ни не обективната, а субективната реалност. Винаги
трябва да се стремим да живеем не в обективната, а в субективната реалност. Не
бива никога да си мислим: „Под краката си имам стабилна почва, на която стоя; аз
съм голям и силен, и ще остана изправен." Нека по-скоро си мислим: „Над моето
съзнание е свръхсъзнанието; бдящото око на закрилника винаги ме наблюдава. Живея
под погледа на това око." Нашата опора не идва отдолу, а отгоре. Той е нашият
подслон. Ние висим от онзи истински по-висш свят, където обитава Той; опората ни
се намира там. Нека винаги осъзнаваме това.”11
Свами Тиртха: Тук са засегнати две много важни теми: субективната и
обективната реалност. Изказът на Шрила Шридхара Махарадж е много специален, леко
необичаен. Трябва правилно да разбираме кое какво е. Защото обичайно сме научени да
имаме визията за обективна реалност, тоест „Аз съм центърът и аз наблюдавам всичко
заобикалящо. Това е обективният свят, а аз съм субектът, който наблюдава.” Но той го
казва по съвсем различен начин. Понякога методът да се откриват
противоположностите или да се наблюдава една и съща ситуация от различни гледни
точки, внася нов тип разбиране. По същия начин, да имаме тази промяна на визията
откъм обективната и субективната страна - това дава много по-пълна и всеобхватна
картина на реалността. Защото тук той казва: „Аз съм обектът. Аз съм този, който е
наблюдаван. Не е така, че „аз наблюдавам Бога”, а Той е центърът. Той е
свръхсубективната реалност, и Той е този, който се оглежда наоколо си.”
Често говорим за егоизма. И си мислите, че ако свеждате глава понякога, това е
достатъчно. Но не е достатъчно. Трябва радикално да променим визията си, за да
можем да изоставим тази фалшива концепция, че сме центърът на вселената и сме
наблюдатели на онова, което се случва наоколо. Нека по-скоро разберем, че съществува
някой, който наблюдава. Бог е субектът. Той е този, който се оглежда, а ние, както и
всеки друг, и разбира се всички неща в този свят, сме обектите на Неговото
наблюдение. Това е много фин въпрос, ала при все това изключително важен. Не аз
идвам в храма да видя Бога, а аз идвам в храма да се покажа, да бъда видян от Него.
Защото не аз съм центърът, Той е центърът. По този начин можем да заменим своето
субективно, егоцентрично усещане с нещо друго – че Той е центърът и Той ни
наблюдава.
И също бе споменато, че нашата опора не е отдолу, а идва свише. Теорията на
еволюцията казва, че материалните частици започват да се събират и в крайна сметка
калта започва да мисли и чувства. Звучи добре! Мисля, направо е отнасящо ума, че по
случайност частиците са се събрали, за да образуват вас, например. Само си
представете, някой случайно да започне да сглобява разни части и елементи в
пустошта. Колко време е нужно да се сглоби компютър случайно? Това означава да
мислиш, че опората е под краката ти – ти си плодът, ти си връхният резултат на нещо
голямо под тебе. Ние също вярваме в еволюцията, обаче в духовната еволюция – че
съществува източник и че зависим от тази по-висша реалност. Разбира се, не
11
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критикувам научните теории, защото това е тема за учените. Те казват, че грубото може
да прояви финото; ала по същия начин ние можем да речем: не, финото може да прояви
грубото. На същото основание можем да поддържаме и тази гледна точка. Това се
нарича теория на сгъстяването, на насищането. Финото започва да коагулира и става
все по-гъсто, по-наситено.
Както и да е, хубаво е да зависим от материалната основа. Защото ако разберем, че
телесният ни аз принадлежи на тази космична материя, това ще ни помага да се
приспособяваме по-подобаващо към обкръжението. Но ако проумеем, че зависим от
една по-висша реалност, такава една основа е много по-живителна.
(следва продължение)

19. Богът с нежните очи
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2012, сутрин, София)
(продължава от предишния петък)
„Ом тад вишно парамам падам сада пашянти сурая дивива чакшур ататам –
това е една основна мантра от „Риг Веда”. Преди човек да се захване с някое ново
задължение, той трябва да обмисли своята позиция. Този стих от Ведите ни
напътства да мислим така: „Ти си под бдящото око на своя закрилник, и това
огромно око е живо като слънцето; погледът му е като взора на слънцето над
главите ни. Досущ като светлина, която прониква и вижда всичко вътре във вас,
Неговият проницателен поглед е над вас." С такова разбиране за идентичността си
трябва да подхождаме към своя дълг. Никога не сме насърчавани да мислим, че сме
стъпили здраво тук на твърда земя, и че въз основа на някаква стабилна позиция, не
зависейки от милостта Му, можем да изпълняваме своята дхарма. Всъщност, в
своята субективна свързаност с божествеността, ние сме точно като лъчите на
слънцето. Къде е опората на слънчевите лъчи? Тя е на слънцето – то е техният
източник. По същия начин, нека и ние съзнаваме, че опората ни е в божествената
сфера; ние сме множество частици съзнание, и нашата родина е онази съзнателна
област. Съзнание за Бога означава съзнание за Кришна. Ние сме съзнание и сме
предназначени за Кришна съзнание – такава е нашата връзка. Нека винаги помним и
осъзнаваме този факт. Ние принадлежим на осъзнатия за Кришна свят. Дошли сме да
скитаме из чуждите земи на материалното съзнание, мая, погрешното разбиране,
мислейки се за частици от този материален свят, но това не е така. Ние сме частици
от съзнателния свят и по някакъв начин сме влезли в тази материална концепция за
съществуване, в света на материята. Материята е онова, което можем да
експлоатираме – обективната страна на реалността; а субективната страна е
елементът, когото трябва да боготворим. Нашата връзка със субективното е връзка
на благоговение и преданост към по-висшата същност, а не на експлоатация или
наслаждение. Истинската наслада, божествената наслада идва от служенето – не
от експлоатацията.”12
Свами Тиртха: Колко е хубаво, че се връщаме на една от оригиналните ни теми –
какъв е източникът на щастието. Щом сме част от онази божествена сфера, това е
много славен произход. То означава, че сте трансцендентални.
12

Из „Търсейки с обич изгубения слуга” от Шрила Шридхара Махарадж
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Веднъж имало обучение за здравни служители в една болница. И част от
обучението била да си представят и опишат смъртта си. Голямата част от описанията
били на много болезнена смърт – в смъртни страдания. Но един-двама от хората били
дълбоко вярващи. Тяхното описание било различно: „Ами, просто се връщаме у дома,
връщаме се при Бога” или „Просто заспиваме и се събуждаме на друго ниво на
реалност.” Това е разликата между материалистичната гледна точка и духовната гледна
точка. Ако чувствате, ако дълбоко вярвате: „Аз целият съм направен от материя,”
тогава ще се върнете обратно в материята. Но ако разберем, че сме читкана,
съзнателни частици, тогава ще се върнем в тази изначална съзнателна сфера. Това
означава славен произход и славно местоназначение.
Ако срещнете хора, които добре познават Ведите, те ще кажат: „Какъв е този
Кришна? Той не е споменат във Ведите.” И тогава, ако самите вие не познавате добре
Ведите, ще останете изненадани: „О, нима нашият Бог, нашата вяра не са споменати
във Ведите?!” А тези експерти ще рекат: „Огромната част от мантрите и химните в
„Риг Веда”, която е считана за най-древната Веда, са посветени на Индра и Агни, на
този или онзи.“ Което впрочем е вярно. Но ако вие не познавате добре Ведите, отново
ще бъдете озадачени. Кой тук е чел „Риг Веда”? Не много. Понякога бхактите
организират ведически клубове, например, макар да не знаят нищо за Ведите. Това е
просто като една хубава дума. Защо споменавате Ведите, като не знаете нищо за тях?
Затова, ако искате да усвоите „Риг Веда” – което си е задача – достатъчно е да
научите една мантра оттам: „Ом тад вишно парамам падам сада пашянти сурая
дивива чакшур ататам тад випрасо випаняво джагривам сах саминдхате вишнор ят
парамам падам”13. Един стих стига да спрете всички критики, че обожанието на Вишну
не се споменава в „Риг Веда”. Разбира се, че „Риг Веда” възславя полубоговете. Но тук,
в този стих се казва: „А всички тези полубогове гледат нагоре към лотосовите нозе на
Вишну”. Тогава защо да четем всички химни, посветени на Индра и Агни? В „Риг
Веда” има и химн посветен на жабите. Има друг химн, посветен на кучетата. За какво
да ги четем? Нека насочим вниманието си към онази точка, към която всички тези
различни велики личности вдигат поглед.
Затова е крайно препоръчително да изследвате „Риг Веда”, като научите поне тази
мантра. Това работи, казвам ви. Ако цитирате санскрит на някой индолог, ще
спечелите. Проверено е.
Но как стоят нещата? Каква е позицията на Кришна в цялата тази огромна
божествена конструкция от разкрити писания, Веди, Пурани, Веданта, Упанишади и
какво ли не… Къде е Кришна? Къде е нашият Бог? Можем да кажем, че различните
шастри, различните писания, обучават различни видове хора. Някои части от
шастрите са интелектуални и теологически тълковници, разисквания и учебници.
Докато други ни разкриват нещо различно. Затова се казва, че Ведите ни говорят като
строг баща. Защото те показват, че главният метод на почитание е жертвата. След това
Пураните, древните летописи, ни говорят като нежна, любяща майка. Ние познаваме от
собствения си живот тези две енергии. Бащите обикновено наставляват строго: „Прави
това, прави онова; че иначе…” Докато майките са много мили, много грижовни: „Няма
нищо, всичко е наред. Ела тук, скъпо мое момче!” Ала ачариите, учителите, гуру – те
ни говорят като любими. Ние уважаваме бащата, обичаме майката, но сме влюбени в
нашите любими. Затова се казва, че гуру е живата шастра, той е живата Веда – обаче
при определени условия: ако следва бащата, майката и своите любими.
Така че, надявам се, разбирате тези въпроси. Стремете се да се
самоидентифицирате не като резултат, като плод на материалната еволюция. Вместо
13
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това трябва да разберем, че произхождаме от духовния, съзнателен, вечен свят. И сме
обекти на наблюдение на Върховния Бог. Това означава също и че никога не сме сами.
Този Бог с любящи, нежни очи винаги е с нас Така че не можем да се скрием. И вместо
чрез експлоататорско отношение, чрез настроение за служене можем да се
доближаваме все повече до пълното удовлетворение на сърцето си.

20. На емоционалното ниво на реалност
(из лекция на Свами Тиртха, 06.01.2012, сутрин, София)

Въпрос на Илко: Често разговаряме със съпругата ми за свободната воля – до
каква степен тя съществува. Казано е, че дори една тревичка не помръдва без волята на
Бога. Има ли такова нещо като свободна воля?
Свами Тиртха: Във вашето семейство кой казва, че има свободна воля? Твоята
съпруга. А кой казва, че няма свободна воля? Ти. Виждате ли, това е красивото и
хармонично единение на женските и мъжките енергии. Защото мъжете са повече
интелектуални. И ако мислите, ако анализирате, ще видите, че нищо не е случайно.
Така че в един смисъл не съществува свободна воля. Всичко е предопределено. Но
любящото сърце на една съпруга или майка не може да се съгласи с това. Защо? Защото
жените не подхождат към абсолютната истина теоретично. Техният подход е
емоционален, а от гледна точка на емоционалността, ние имаме свобода. От гледна
точка на фактите, не разполагаме със свобода, съжалявам. Напълно съм съгласен с теб.
Ала в емоционално отношение определено можем да дадем повече, и дори още повече
на Бога. Това зависи от нас.
Не знам доколко това отговаря на въпроса ти или подпомага темата. Но замисли
се, съществува огромна разлика между тези два подхода. Ако и ние съумеем някак да
придобием този интуитивен подход към реалността, може би също ще успеем да
открием известна свобода за себе си.
Но много ми харесва как вие представяте тези две различни идеи. Защото
обикновено в златната пресечна точка можете да се срещнете. Или сме обусловени от
карма, закона за действие и последица, който е като вторичен контрол на Върховния,
или се намираме под прекия контрол на божественото провидение. Не виждам кой знае
каква свобода тук. А колкото повече се доближаваме, толкова повече попадаме под
властта на божествената любов. Ние не сме субектите, а обектите ѝ - тя ни прегръща, тя
ни кани в своя танц.
Може би по средата, на неутралното ниво на брахман, съществува някаква малка
свобода – когато си отвъд материята, но си пред прага на духовното битие, на
активната реалност. Обаче това е досущ като вакуум, така че пак не е истинска свобода.
Главният проблем е, че във физическата сфера, на нивото на материята ние не
можем да се примирим с тази липса на свободна воля. Защо? Защото разсъждаваме
субективно: „Искам да съм центърът, искам да съм свободен.” Но забелязвайки, че не
сте свободни да правите каквото ви се ще, вие въставате. Ала в духовната равнина сме
подвластни на божествената воля – там отново няма свободна воля. Защото Той свири
на флейтата, а не ние. Ние танцуваме – в добрия случай.
И между нас двамата казано: когато бях млад, вярвах в свободната воля. Вече не.
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Харилила: Мисля, че е логично да имаме някаква свободна воля, защото
материалният свят е един вид място, откъдето душите трябва да се върнат при Бога. А
как биха могли да изразят любовта си без свободна воля?
Свами Тиртха: Затова казах, че в емоционалната реалност, ние имаме известна
свободна воля. Ако въобще съществува шанс за свобода на волята, той е на
емоционалното ниво на реалност. Това отново разкрива красотата и величието на
предаността. Бхакти ни довежда до свободната воля, ала тогава ние сме готови да се
откажем от дадената ни свобода. Защото драговолно казваме „да” на Кришна. След
като веднъж си казал „да”, нима можеш да кажеш „не”? Отново губиш своята свобода.
Харилила: Въпросът е кой казва „да”? „Да” означава воля.
Свами Тиртха: Това е много важно. Защото ако понаблюдавате и анализирате
малко света, ще видите, че за последните няколкостотин години всичко се доминира от
силата на човешката воля. Толкова се гордеем с човешката воля, че искаме да разрешим
всички въпроси, всички проблеми – които от своя страна са създадени от собствените
ни предишни дела. Всички постижения, които виждаме, са резултат на силата на
човешката воля. По този начин сме достигнали предела на този вид развитие –
материалния прогрес. Затова е дошло времето да заменим доминиращата сила на
волята с нещо. С този подход сме действали дотук и сме създали капана, в който страда
цялото човечество. Затова нека изнамерим нов подход, нов начин. Човешкият ум има
три функции. Кои са трите функции на ума?
Хаягрива: Мислене, изразяване на воля…
Свами Тиртха: И?
Хаягрива: Чувстване!
Свами Тиртха: Не го забравяйте моля – това е бхакти-йога. И така, мисленето –
първата функция на ума – има своето място в човешката история. Изразяването на воля,
силата на волята като втора функция на ума, е създала настоящите условия на
планетата земя. Трябва да намерим входа към третата функция. Така че ако очаквате
изместване на полюсите или края на света този декември, именно това е, което трябва
да свърши – ерата на волята. И трябва да започне една нова степен, една нова фаза –
ерата на чувстването.

21. Да ограничиш свободата на Бога
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2012, сутрин, София)

Въпрос на Гиридхари: Гурудев, всичко ни се дава от Бога, включително и силата
на волята. И както ни се дава, така може да ни се отнеме – също както и всичко
останало. Бог казва на Арджуна, че му предоставя възможност да избере и му описва
последствията от двата варианта. Така Бог потвърждава, че му оставя свобода на
волята.
Свами Тиртха: Нима вярваш на всичко, което този Бог казва? Защото това е една
много сладостна тема. Всъщност, тя ми е едно от любимите места в „Гита”. Там
Кришна заема позицията на учител, а Арджуна заема позицията на ученик. И ако
разгледате „Гита” от психологическа гледна точка, ще видите колко ловко Кришна
прилага всевъзможни видове мотивации, за да накара Арджуна да действа според
неговото – на Кришна - желание. Повечето от стиховете в „Гита” са изречени от
Кришна – над петстотин; през всичките тези петстотин стиха той вменява на Арджуна
определено разбиране. И както ти каза, описвайки последиците, го довежда до даден
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предел. Кришна сякаш играе шах и достига позиция, в която на Арджуна му остава
само един ход. И тогава Кришна казва: „Сега избери както решиш!” А той има само
един избор!
Какво тогава ни дава Кришна, какво дава Той на Арджуна? Дава му илюзията са
свободен избор. А Арджуна е много удовлетворен, той казва: „Приемам всичко, което
ми кажеш!” Използвайки свободната си воля, той се съгласява с Кришна. Виждате, че
Кришна е доста хитър. Вкарва Арджуна в капана, а сетне казва: „Сега можеш да
действаш!” И това се повтаря многократно.
Но щом Кришна се отнася така към Арджуна, това понякога Му се връща. Гопите
могат да правят същото с Кришна. Знаете, гопите понякога са малко разстроени. И
имат планове да си отмъстят. Ала тъй като са много деликатни девойки, те измислят
специален начин да отвърнат на жестокостта, с която Кришна понякога се отнася към
тях. Защото знаете, понякога Той ги призовава, те са готови да скочат и да захвърлят
всичко, и тогава Той казва: „О, защо сте дошли? Отивайте си вкъщи. Не е хубаво да
скитате самички нощем в гората.” Представете си себе си на тяхно място: избягали сте
от семейното легло, а любимият ви казва: „Съжалявам, направила си грешка”. И се
казва, че мъжете никога не забравят приятелите си, но лесно забравят своите
любовници. Докато жените могат лесно да забравят своите приятелки, но никога не
забравят любовниците си.
Така, същата онази нощ, гопите си рекли: „Аха, Кришна, така значи постъпваш
Ти!” и започнали да измислят метод да си отмъстят, да Му върнат. Следващия път
когато се срещнали: „О, Кришна, Ти си тук! Можем ли да направим малко масаж на
лотосовите Ти нозе?” И Кришна, романтичният момък, отвръща: „О, да, да. Защо не.”
Отново си представете себе си: някой масажира вашите лотосови… вашите кактусови
нозе. Колко свобода имате да мърдате в този момент? Когато нозете ви са хванати
много здраво, няма свобода. И тогава гопите започват – най-напред нежно, приятно:
„Кришна, какво разбираш Ти от любов?” А след това стискат по-силно: „Що за любим
си Ти?!”
Така че какво е свободната воля? Кришна дава такъв безизборен избор на
Арджуна, а после си го получава обратно – гопите не оставят избор на Кришна.
Но същата тази свобода на волята, на избора е представена и от Чайтаня
Махапрабху по много красив начин. Защото по това време Кришна идва като слуга,
като бхакта. Изговаряйки „Гита”, Кришна е в позицията на поучаващ и поставя
Арджуна в тази ситуация. Когато идва като Махапрабху, Той запазва същия манталитет
на принудителни обстоятелства, показвайки, че свобода не съществува. Ала тъй като
този път идва в облика на слуга, Той ще наложи силата си върху Бога. И така, в „Гита”
Богът налага силата си над предания; сега преданият прилага същата сила спрямо Бога.
Това е когато Той казва: „Каквото и да правиш – независимо дали Ме прегръщаш или
Ме стъпкваш под нозете си – Аз съм Твой безусловен слуга”14. Така че няма измъкване
за Бога от тази хватка. „Независимо какво правиш, Аз съм Твой и Ти си Мой!”
Арджуна могъл ли е да избяга? Не, не е могъл. А Кришна избягал ли е от подхода
на Махапрабху? Съжалявам, няма измъкване – не дори и за Бога. Така че посредством
този емоционален подход – тъй като „Шикшащака” на Махапрабху е много
емоционална – макар да говорихме, че емоциите ни осигуряват известна свобода, ала
чрез тях можете да ограничите свободата на Бога!
Моля ви, обмислете това. Тогава ще видим, че свободата е една илюзия. Но ако
хармонизираме своята илюзия с божествения план, тогава това е сладка илюзия.

14
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Гиридхари: Благодаря за обяснението. При все това, не мога да се избавя от
усещането, че Богът не троши хатъра на Арджуна, а разтрошава илюзията му и му дава
разбиране, така че да не постъпва според прищевките си.
Свами Тиртха: Да, на ниво таттва това, което казваш, е вярно. Но ако
разгледаш същото от гледна точка на раса, на приятелския обмен – тогава историята е
различна.

22. Този свят е Божи сън
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2012, сутрин, София)

Има една поговорка: „Хората се боят от времето, а времето се бои от
пирамидите”. Понякога съграденото от хората е доста дълговечно – на шест хиляди
години или нещо подобно. Колко? Добре - пет. След хиляда години можем да се
върнем на този въпрос. Между другото, само да вметна: синът на един от воините от
арабска страна, който бил много активен по време на кръстоносните походи,
заповядал да разрушат една от малките пирамиди. Работили упорито в продължение
на половин година – успели да нанесат само една малка драскотина по повърхността
ѝ. След това се отказали. Мисля, че след хиляда години наистина можем да се
върнем към този въпрос – пирамидите ще са си там.
Но има и друга поговорка: „Хората казват: „Времето отминава”; а времето
просто се смее и казва: „Хората отминават”. Така че ние имаме такова много
специално, двояко взаимоотношение с времето. Макар да живеем във времето – така
че то е естествена повтаряемост за нас – понякога то има и своя болезнен, плашещ
аспект. У хората има естествена склонност да се съхранят. Рано или късно
разбираме, че няма как да се съхраним телесно. Затова искаме да пребъдем в нещо
друго – може би в синовете или дъщерите си. Или „в моето творение; каквото съм
сътворил, трябва да пребъде”. В нещо, чрез нещо искаме да отложим този поставящ
край аспект на времето.
Кришна казва в „Бхагавад Гита”: „Аз съм времето, унищожителят на
световете”15. О, това е плашещо! Бог – посредством тази енергия, посредством тази
сила на времето – ще сложи край на всичко в материалната равнина. Затова думата
Бог (God на английски) е като код за трите аспекта на Всевишния: G-O-D – творец
(generator), поддръжник (operator) and унищожител (destructor). Творец означава
изворът, от който всичко произтича. Поддръжник означава този, на когото се опира
и се крепи цялата система. И унищожител означава който ѝ слага край.
Тези три аспекта са представени от гуна-аватарите. Кришна е изначалният
източник, Божията любов. Така че естествено Той не се занимава да твори света и
т.н – за Него това е нещо много незначително. Той свири на флейтата си, това е
много по-добро занимание. Да се създават светове, да се поддържат всичките, да се
поеме цялата грижа по това - Той делегира тези задължения на други.
Творецът е Брахма – представителят на мъжката енергия, на съзидателната
сила. И не забравяйте, той започнал сътворението с медитация. Обичайно нашите
задължения в живота са по-дребни от това да сътворим цяла вселена, нали? Да, ние
имаме задължения и понякога те ни изглеждат много сложни, ала в сравнение със
задачата на Брахма са съвсем незначителни. При все това, той започнал с медитация.
15

„Бхагавад Гита” 11.32

30

А след това завършил с молитви. Нека следваме неговия пример. Първото същество
във вселената започва с медитация и завършва с молитви. Това означава, че каквото
и да трябва да започнете, най-напред, моля ви, медитирайте над него. А разберете ли,
че задачата е много по-голяма от вас, молете се! Молете се на божествената сила да
ви помогне и да ви даде сили да я изпълните. И така, това е аспектът на
сътворяването, съзидателната сила, енергията на страстта.
Вторият аспект е Вишну, който е поддръжникът на вселената. Името на Брахма
значи „преливащ отвъд пределите”. Така че Брахма означава тази рукваща сила.
Това е сътворението: проявяващата се, разкриващата се енергия - Брахма. Вишну е
различен. Той е поддръжникът и Неговото име означава „проникващ”. Той
присъства навсякъде. Неговото задължение е да поддържа съзидателния ред, да
осигурява всичко на живите същества, неизменно да подкрепя и защитава живота.
Затова във вселенската структура Той е сравнен със Сурия, Сурия-Нараян. Както
слънцето подпомага, закриля и подхранва живота на Земята, по същия начин Богът –
като трансцендентално слънце – поддържа всички живи същества. И знаем, че
Вишну има много специфично състояние на ума. Чрез всеприсъствието си Той се
грижи за вселенските дела. Все пак, от време на време има нужда нещата да бъдат
малко преустроени; тогава Той навлиза в дрямка. Казва се, че този свят е сън на
Вишну. Той е Божи сън. Ние го възприемаме като горчива илюзия, но той е
божествен сън за Него. И така, това е функцията на Вишну – да поддържа.
И третият аспект на G-O-D е разрушителната сила – нарича се Шива. Какво е
значението на името „Шива”? „Благословия”. О, какво разбиране! Нима краят на
света е благословия?! Това е интересно. Как така? Така е, защото Шива има
двустранен характер. Шива е конструктивно деструктивен. Това означава, че той
разтрогва вселенския порядък – за да осигури възможност за ново сътворение. По
тази причина това е благословено дело – след края на света ще започне нова глава.
Всичко, което е лошо, всичко, което се е объркало просто ще бъде изтрито и ще се
започне наново. Така че това е благословия за света и живите същества, макар да е
свързана с известно страдание.
А какъв е нашият характер? Съжалявам да го кажа, но често ние сме
деструктивно конструктивни. Създаваме толкова много неща, а след това виждате
ефекта – те са унищожителни. Шива е различен – той унищожава, но за добро; ние
сме съзидателни, ала за лошо.
(следва продължение)

23.Нужен си ти, не енергията ти
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2012, сутрин, София)
(продължава от предишния петък)
Да се разруши нещо е необходима специфична енергия. Нарича се тамас. Тези
три личности – Брахма, Вишну и Шива – господстват над тези три типа енергии:
съзидателната сила на раджас, или страстта; разрушителната сила на тамас; и
умиротворената, позитивна енергия на саттва, поддържането. Коя от тези задачи е
най-трудната: да унищожиш нещо, да създадеш нещо, или да го поддържаш?
Очевидно е, че поддържането изисква най-голяма работа. Да разрушиш нещо е
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съвсем лесно, нали? Съвсем лесно е! Не се налага да полагаш кой знае какви усилия.
Няколко подхвърлени думи тук и там, някоя и друга манипулация - и всичко е
съсипано. Да се захванеш с нещо – за това са нужни усилия, без съмнение. Обаче да
поддържаш нещо дълго време – това изисква постоянна, неизменна подкрепа. Нужен
си ти, не просто твоята енергия – нужен си самият ти.
И това не е теория, скъпи мои. Погледнете семействата си. Да разтрогнете
семейните връзки е много лесно! Много лесно! Една кавга и скъсвате. Да се създаде
семейство – това също е лесно. Романтично е и става с лекота, понеже влагате цялата
си страст: „Аз искам това!” Ала ако действате с подобна настройка, много скоро ще
се запитате: „Наистина ли това искам?” Обаче да съхраните семейството си – колко
усилия са нужни! Колко време, колко търпение, колко толерантност! Когато трябва
да отстъпваш, когато трябва да казваш: „Да”, въпреки че чувстваш „Не!” Така че
това е едно от най-добрите училища за духовно израстване, защото трябва да се
научите да оставяте егото си назад. Това е една от най-добрите школовки, за да се
настроите хармонично един спрямо друг и да поддържате идеалите си дълго време.
Виждате, че тези енергии на G-O-D проникват живота ви. Бог прониква живота ви,
G-O-D.
А какво да кажем за духовния живот? Да го съсипете е много лесно. Една груба
грешка и с него е свършено. Да започнете духовен живот – това изисква малко
усилие, по-трудно е, обаче пак е лесно. Ала да го поддържате дълго време – това е
трудното. Защо? Защото няма как това поддържане да се осъществи чрез някакви
външни неща. Трябва да посветим себе си, трябва да дадем себе си. Точно както
Вишну е готов да се раздаде, да сподели себе си с живите същества. Той присъства в
сърцето на всеки. По същия начин, ако вие искате да поддържате която и да било
създадена от вас структура, трябва да вложите себе си.
Може би сега можете да разберете поне мъничко защо Кришна се занимава с
други дела. И всички тези личности осъзнават своята относителна позиция. Шива
знае: „О, аз само медитирам!” тъй като той е йоги. Брахма се оплаква: „Ох,
занимавам се с толкова много творчески функции в тази вселена, толкова съм зает!”
Докато Вишну знае: „Макар да съм най-пряката връзка, все пак не притежавам
допълнителните качества на Кришна. Прекрасен съм, в това няма съмнение. Но Той
е още по-прекрасен. Нося всичките си оръжия в Моите четири ръце, а Той има само
две ръце. Но какво имам Аз в Своите четири ръце?” Какво има Вишну в четирите си
ръце? Раковина, лотос, чакра и боздуган.
(следва продължение)

24. Аксис мунди
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2012, сутрин, София)
(продължава от предишния петък)
Какво държи Вишну в четирите си ръце? Раковина, лотос, чакра и боздуган.
Четирите атрибута в ръцете Му са разделени: два за добри цели и два за
наказание, така да се каже. Раковината е символ на плодородието, на сътворението.
Тя представя женската сила, женското качество. И не е просто естествена раковина,
а леко обработена – в нея е нанесена малка промяна, тъй като краят ѝ е отрязан. По
този начин може да се използва като инструмент, като рог. Този рог тръби за
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победата на душата, на духа над материята. Така че това е един много благоприятен
звук. Затова преди да започнем да служим пред олтара, надуваме раковината – за да
призовем божествената сила, божествената закрила, да обявим победата на духа над
материята. Тя повиква позитивните сили и, досущ като репелент, пропъжда
негативните. Изразява също и рога на изобилието, намиращ се в ръцете на богинята
на сполуката. Така че можете да добиете всички различни божествени съкровища
чрез нейната благословия. И тъй като е звуков инструмент, тя указва също и
значимостта на божествения звук. Затова можем да кажем, че когато повтаряме
мантрите си, това трябва да е отклик на поканата, звучаща в раковината на Бог
Вишну. Това ли е най-висшият звук? Не е, най-висшият звук е флейтата на Кришна.
Но сега говорим за Вишну.
И така, раковината е първият атрибут – тя е творческата сила, изобилието,
благословията, победата и т.н. След това е падма, лотосовото цвете. То е второто
благославящо „оръжие”, така да се каже, или атрибут на Вишну. Лотосовото цвете е
символ на чистота. И обичайно в дланите на Вишну ще откриете два различни вида
лотос – понякога е разцъфнал, а друг път е неразтворена пъпка. Какво означава това?
Когато е неразтворен означава, че творението е само в потенциал, вселената не е
проявена. А когато лотосовото цвете е напълно разцъфнало, значи творението се е
случило, проявено е. Това показва колко необходима е чистотата за духовните
практики. Но лотосовото цвете не е само чистота, а също и велик символ на
творението, на материалната сфера, тъй като Вишну е Богът на това творение.
Това са много позитивни и привлекателни символи на Вишну. Другите два –
чакрата и гада, боздуганът – са вече по-трудни за разбиране. Как така Богът,
закрилник на любовта и живота, притежава могъщи оръжия за убиване? Защото
чакрата е диск, оръжие за убиване. Но убиване на какво? Убиване на демоничните
наклонности, или както казвате – на егото. Така че който оскърби ваишнава, трябва
да посрещне чакрата на Вишну. Това е огън, елементът огън. Обаче чакрата си има
специално име, нарича се сударшана, „добра среща” – „Радвам се да те срещна,
чакра!” Ако срещнете чакрата на Вишну и сте демон, тя е плашеща. Но ако сте
бхакта, срещата е много приятна. Су-даршана означава също „съвършената
даршана, съвършената философия”. Така че съвършеното духовно знание прорязва
цялото невежество. Защото в действителност това е най-голямата битка, найголямата борба, през която всички трябва да преминем – да се сражаваме с
погрешното си разбиране, с фалшивото си его. Но су-даршана, съвършената
философия ще ни помогне в това. Затова трябва да учим, мои скъпи приятели. Ако
не познавате философията, как ще я прилагате? Най-напред учете, след това
прилагайте. И сударшана се върти, движи се. Така че това е активна сила, която не
само преследва демоничния начин на мислене, но и донася светлината в света,
добрата философия.
И така, остана само още един символ на Вишну - боздуганът. Той служи за
битка с враговете и изразява силата. Царят винаги има скиптър, който е
„опитомената” версия на боздугана. По по-мек, деликатен начин показва: „Аз съм на
власт”. Същото е и с дандата на аскетите. Сила; ако притежаваш тази тояга, значи
притежаваш силата, притежаваш властта. Това е аксис мунди, оста на света,
центърът – ти обладаваш центъра, ти си в центъра. Освен това изразява дървото на
живота. А също така и кръста.
Можем да продължаваме да говорим за символите дълго, дълго време, но защо
да си губим времето със символи? Тъй като боздуганът на Вишну е символ на
знанието, то ви дава силата да сразявате враговете в живота. Може да си мислите, че
Вишну е много саттвична личност - много нежен, поддържа живота, закриля
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всички, толкова е добър и мил. Съжалявам, но ако Го раздразните достатъчно, Той
ще отвърне, при това със смазващ удар! Така че на враговете на вселенския ред им
се налага да се изправят срещу този могъщ, величествен аспект на Върховния.
Затова Вишну казва: „О, в Моите четири ръце са тези атрибути. Кришна има само
две ръце, в които държи просто една флейта; въпреки това всичко танцува по
свирнята на Неговата флейта. На Мен понякога Ми се налага да използвам я
боздугана, я чакрата. Той е по-велик, по-силен. Просто свири на флейтата си и
всичко се случва.” Е, Кришна има и някои други атрибути, като например гегата, за
да наглежда кравите и малките теленца да не скитат много насам-натам. Така че
понякога и на Него му се налага да използва тояга - но дори това е сладко.
(следва продължение)

25. Ваикунтха – духовният Сибир
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2012, сутрин, София)
(продължава от предишния петък)
Вишну казва: „Имам целия този двор тук, на Ваикунтха – толкова много
уважавани личности са около Мен. И макар да съм на върха на божествената
йерархия, само погледнете Кришна! Той е просто едно малко пастирче, а изглежда
толкова по-щастлив от Мен. Приятелите и приятелките Му са около Него. Аз имам
само една жена, Той има толкова много. Така че Той е по-добре. Поклонниците Му
са съвсем близо до Него. Моите поклонници винаги Ме почитат, но Неговите – те Го
обичат, прегръщат Го, играят заедно. Хранят се заедно. Понякога момчетата
отмъкват ладху от чинията Му. Кой би се осмелил да краде от Моята чиния? Тази
величествена позиция е толкова официална. Искам да живея! Ала в крайна сметка
Моята лила е Ваикунтха,” казва Вишну.
Ваикунтха означава „без страх, без тревога”. Толкова отегчително спокойно!
Погледнете забавленията на Кришна – там винаги нещо се случва. Някой идва, има
разговори, има срещи. Това е много по-удовлетворяващо. Ето накъде е устремено
сърцето на Вишну, върховния величествен Господ – към Голока. Затова Шрила
Шридхара Махарадж казва: „Да те захвърлят надолу към Ваикунтха”. Та ние сме
разбрали, че Ваикунтха е най-прекрасното място! Там няма страхове, няма
притеснения. А Шридхара Махарадж я смята за изгнаничество, нещо като Сибир.
Ваикунтха като духовния Сибир. Значи има нещо още по-висше. Именно него
трябва да търсим.
И така, направихме малка екскурзия, макар че започнахме от времето. Понеже
Кришна казва в „Гита”: „Аз съм времето, унищожителят на световете”16. След
това говорихме за трите различни аспекта на Върховния: творец, поддръжник и
унищожител. Но за щастие в „Гита” има и едно друго отъждествяване на Кришна с
времето, защото Той казва: „Аз съществувам като вечното време.”17 Така че за
тези, които не са под прекия божествен контрол, Той съществува като времето в

16
17

„Бхагавад Гита” 11.32
„Бхагавад Гита” 10.33
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облика му на ограничаваща, разрушителна сила; ала за онези, които са под властта
на божественото, Кришна съществува като вечното време.
Така че това е нашият подход към Времето. Затова хората се боят от времето,
времето се бои от пирамидите, ала ние не се страхуваме нито от времето, нито от
пирамидите.
(следва продължение)

26. Тези, които са готови да танцуват
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2012, сутрин, София)
(продължава от предишния петък)
Въпрос: Кой е най-добрият начин да се избавим от егото?
Свами Тиртха: Служете на останалите. Други въпроси?
Въпрос на Сарвабхаума: Както Вие казахте, макар че Бог е творец,
поддръжник и унищожител, най-значимият Му аспект, Кришна, стои настрана.
Можем ли да сравним това по някакъв начин с нашия личен опит в семейството,
например? Когато изпълняваме задълженията си, но някакъв наш аспект остава
настрана.
Свами Тиртха: Ако имаш свои представители, които да изпълняват функциите
по сътворяването, поддържането и унищожаването, можеш да останеш настрана. Но
не забравяй: за да поддържаш нещо, трябва да посветиш себе си. Не съществува
заместител в това. И всеобщо духовно правило е, че можеш да изоставиш
настоящата си позиция единствено ако имаш следовник. Например един цар – знаем,
че когато му дойде времето царят следва да се откаже от царството си и да се
оттегли в гората за медитация и пречистване. Но не можеш да го сториш, ако нямаш
наследник. Иначе създаваш проблем, с което не помагаш и на собственото си
духовно добруване.
От друга страна, нека обърнем въпроса на обратно. Ти би ли бил удовлетворен
ако твоята партньорка използва заместител и не посвещава себе си? Ако си запазва
нещо от теб? Мисля, че няма да си доволен.
В същото време трябва да се съглася с теб. Духовният живот има два аспекта:
едната му страна е лична, индивидуална; а другата му страна е общността. Общност
в смисъл на садху-санга. Или този специфичен вид садху-санга - семейните
взаимоотношения; това също е садху-санга. Определено трябва да се посветим на
тези две роли. Ала същевременно трябва да се грижим и за своите вечни идеали.
Така че моят отговор е „и да, и не”, или по-скоро „и не, и да”! Аз не бих бил
доволен от ученик, който казва: „Да, да, Гурудев, обаче…” Как мога да разчитам на
човек, който винаги отстъпва навън? Давам пълна свобода на учениците си да
пристъпват навън или навътре, ала с онези, които преднамерено искат да стоят
отвън, няма как да танцувам. Мога да танцувам единствено с тези, които са готови да
танцуват. Но ако постоянно казвате: „Аз съм отвън. Тук съм, обаче стоя отвън!”
тогава моля ви, не се оплаквайте, че: „Ти не ме приемаш.” Защото самите вие сте
застанали отвън! За да получим своята порция прасад, милост, трябва да се
присъединим изцяло. Тогава е хармонично. Мъничко дисхармония е солта на
живота, несъмнено. Но мисля, че всички знаете какво имам предвид.
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27. Единственото средство да се доближи по-висшия свят
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2012, вечер, София)

Ще прочетем от книгата „Търсейки с обич изгубения слуга”, която досега ни
помагаше да вникнем в необикновените характеристики на кришна-бхакти. Докато
обичайно хората търсят истината или Бога, от тези учения разбираме, че
състрадателният Бог търси изгубените човешки същества. Религия означава „ние се
нуждаем от Него”; а свръхрелигия означава „Той се нуждае от нас”. Не можем да
сторим друго, освен да се оставим на въздействието на тази покана. И кой е пътят
обратно към дома? Пътят обратно е пътят на вярата. Затова сега ще прочетем за
вярата.
„Вярата е единственото средство, чрез моето можем да видим, чуем или
усетим по-висшия свят; инак всичко друго е безполезно за нас. За да се разбере
онази равнина е нужно вътрешно пробуждане. Можем да се свържем с по-висшия
свят единствено посредством по-висш източник. Затова дивя-гяна, познанието за
по-висшата сфера, не е обикновено знание; то е трансцендентно, свръхментално
усещане и чувство. Ала за да се осъзнае това е необходима отдаденост. След това
можем да продължим да слушаме и възпяваме, да помним, обожаваме и славим
Бога, или да поднасяме най-различни други видове служене, но първото нещо –
основата на предаността – трябва да е себеотдаването. Инак нищо няма да се
получи; нашата демонстрация на преданост ще бъде открай докрай имитация.
Трябва искрено да чувстваме: „Ще бъда верен в служенето си към Върховния. Аз
съм за Него. Готов съм да умра, за да живея. Искам да живея единствено за Него, а
не за да осъществявам някакъв отделен интерес. Не искам нищо по-малко от
абсолюта. Искам да съм Негов изцяло." Такава интензивност е насъщно
необходима на предания. Преданият трябва да разбира, да чувства, че е
предопределен за Кришна. Той не е независимо същество; той зависи от Кришна –
най-висшият абсолютен център – и от нищо друго.”18
Дотук бяха описани две много важни неща. Едното е природата на вярата, а
другото – природата на предания. Най-общо казано, за някои от нашите събратя,
човешките същества, вярата е просто вярване – те вярват това, което не знаят. „Не
знам, затова вярвам.” Какво е това? Това не е духовна наука. Шрила Прабхупад е
казал, че: „Бхакти-йога е метод за научно разбиране на Бога”. Веднъж споменах
това по време на лекция и изведнъж един блестящ млад човек каза: „Научен?!” Беше
изненадан. Защото обикновено хората считат, че наука и религия са две различни
неща. И в повечето случаи са прави. За съжаление, в науката липсва достатъчно
вяра, а във вярата липсва достатъчно наука, достатъчно знание. Но със сляпа вяра ще
свършим в канавката. Ако сме слепи, няма как да се просветлим, това е сигурно.
Но тук е дадено различно определение за вяра, която гласи: „Единственото
средство за доближаване на по-висшата сфера.” Тези дни говорихме за това, че
Ведите ни наставляват строго като баща, че Пураните ни поучават нежно като майка,
докато ачариите – учителите, гуру – ни напътстват много сладостно, като любим.
Само си представете: ако тези първи думи – „няма друг начин” – са най-сладкото
поучение, тогава колко ли строги трябва да са Ведите и Пураните? И така, за Шрила
Шридхара Махарадж вярата е най-великата сила в човешкото същество, която
прекосява пропастта между настоящата ви позиция и божествената реалност. Кой е
източникът на вярата?
18

Шридхара Махарадж, „Търсейки с обич изгубения, слуга”,глава първа „Планетите на вярата”.
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Коментар: Любовта.
Гиридхари: Няма нищо, което да не е дадено или да не идва от Бога, така че
това означава, че вярата също идва от Бога.
Свами Тиртха: Виждате ли красотата на бхакти? Два различни подхода, и
двата правилни.
Гиридхари: Нали любовта и Бога са едно и също.
Свами Тиртха: Понякога изпадат в шизофрения, но тя е божествена. Те са
разделени, за да се слеят отново. Ако искаме да сме съвсем конкретни, можем да
кажем, че вярата идва от вярващите, от тези, които имат вяра. Но откъде идва вярата
на вярващите? Обективно, на ниво таттва, можем да кажем: „Да, най-висшият
източник е Върховният Бог”. Или от гледна точка на раса можем да кажем, че
източникът, произходът на вярата е любовта, божествената любов. Но понякога е
трудно да се отсъди кое е първо – вярата или любовта. Дали Бог обича душите
толкова много, че инжектира вяра в сърцата им? Или хората имат такава вяра, че
Богът на любовта не може да устои?
(следва продължение)

28. Вяра в практиката
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2012, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
В крайна сметка можем да кажем, че причината на всички причини е една –
Кришна. Но за да преумножи щастието си, Той разширява Своите енергии. Това е
нашето тълкувание за тази множественост, която се проявява в света. Той иска да се
разшири. И една от най-великите и най-могъщи експанзии на Неговите енергии е
божествената любов. Някои казват, че Бог е любов; те се наричат „религиозни хора”.
Други казват, че любовта е Бог; те се наричат „страстни”. Но тъй или инак, аз
казвам, че Бог е красота. Кришна е върховната красота. Но тогава къде е любовта,
къде е божествената любов? Божествената любов е проявена като много специална
личност и това е Шримати Радхарани. Възможно ли е на любовта да не ѝ достига
красота?
Отговор: Не.
Свами Тиртха: А възможно ли е на красотата да не достига любов?
Коментар: В материалния свят много често.
Свами Тиртха: Това много често се случва. Затова красотата търси любовта. В
дневниците на Сварупа Дамодар Госвами, който е бил като личен секретар на
Чайтаня Махапрабху, той дава много специален и много важен стих. Казва: „Радха и
Кришна, тези две личности, макар изначално да са едно, се отделят един от друг, за
да бъдат привличани един към друг отново и отново. И понякога, когато се срещат,
прегръдката им е толкова силна, че губят отделната си идентичност. Именно тази
загуба на отделната Им идентичност е Чайтаня – когато принципът на единение
между красотата и любовта е толкова мощен, че надделява над принципа на
разнообразието. Мога ли да ви попитам, не е ли това основната тема на нашата вяра?
Отговор: Нашата основна вяра е, че има местенце и за нас там.
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Свами Тиртха: Благодаря ви, това е много хубаво мнение. Но моята лична
вяра е, че следвайки стъпките на великите можем да постигнем целта си. Вяра. Не е
достатъчно да посветите вярата си на някакви теологични истини или факти. Или да
станете фанатици на някакви догми. Или да вярвате в някакви теории. Трябва да
имаме вяра и в практиката. Вярата е жив принцип. Понякога тези абстрактни учения
за някакви много висши усукани истини са толкова далеч от нас. Но нека намерим
нещо по-близичко, на което можем да посветим вярата си.
Кришна знае това желание на хората за практическа вяра, не за нещо
теоретично или абстрактно. Затова Той ни дава различни обекти на тази практическа
вяра. Един от тях е Радха Кунда – вярата, доверието в светите места. Ако посещавате
свети места, нивото ви на съзнание незабавно ще се извиси. Затова посещаваме
тиртхите – за да извисим своето съзнание. Друг свят обект, в който влагаме вярата
си, са светите ваишнави наоколо. Садху-санга, святата общност, е божествен
принцип, достигащ до нас. Затова трябва да се отнасяме с нея по божествен начин. А
не да сме принудени да я ценим. Веднъж един предан запита Гурудев: „Как можем
да отсъдим до какво ниво е достигнал даден предан?“ Гурудев практически се
разстрои от този въпрос. Той каза: „Ваишнавите не са дадени от Кришна, за да бъдат
съдени, те са тук, за да им служим.” Защото това е божествен принцип, проявен в
божествени личности. Затова винаги се стремете да се отнасяте към ваишнавите
около вас по такъв начин. Друг аспект на нашата практическа вяра е духовната ни
медитация – например святото име. Или каквото и да било мъничко незначително
служене, което можем да поднесем на Бога – то определено ще донесе резултати.
(следва продължение)

29. Да миеш въглена
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2012, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Каквото и мъничко, незначително служене да отдадем на Бога, то определено
ще донесе резултат. Лила Аватар Прабху ми каза сутринта, че посещава лекции от
две години. Аз му отвърнах, че посещавам лекции от… не знам, не мога да сметна.
Да речем, от двайсет години. И да ви кажа право, не чувствам никаква промяна. Това
не означава, че още от самия пръв момент съм имал пълна реализация и съм бил
толкова съвършен отначалото, че е било невъзможно този стандарт да бъде
подобрен. Знаете ли, казва се, че бхакти е много бърз процес; при все това понякога
имате усещането, че изглежда много бавен. Точно като да миеш въглен. Без значение
колко миеш въглена, той си остава черен.
Понякога извършвате духовната си практика и не усещате резултати.
Посещавате лекции от двайсет години и чувствате: „Хей! Няма полза от ходене по
лекции! Дали да не заживея по различен начин. Слушам все същото старо послание
през последните двайсет години – че Кришна е Върховният Бог – ама знам ли? И че
трябвало да правя разни неща, а мен ме мързи…” Старите ви приятели, съмненията,
може да се завръщат от време на време. И така, след двайсет години решавате: „От
днес заживявам по новому, вместо да ходя на тия лекции без никакъв резултат! Ще
започна свой личен живот.” Можете да заживеете свободно. И след две години
свободен начин на живот, ще се окажете със същото усещане: „Няма промяна, няма
38

резултати.” През тези двайсет години сте научили, че простият начин на живот може
да доведе до някои кармични резултати. Но през двете години сте проверили „Не,
съжалявам! Няма никакви резултати, добре съм си! Все още съм си като в началото,
като след двайсетте години. Като след двайсет и две години. Никакви резултати.”
Обаче моля ви, скъпи мои, недейте да се отказвате – нямам предвид от
кармичния начин на живот. Защото какъв е резултатът от вашето двайсетгодишно
слушане на лекции? Че все още седите тук. Така че вашите духовни дейности
принасят много фини, много деликатни плодове, но има плодове. По същия начин и
свободният начин на живот ще донесе много фини плодове. Само дето знаете какъв
ще е резултатът от двайсетгодишно служене. Ала не знаете какъв ще е резултатът от
двайсет години кармичен живот. Затова нека по-добре се придържаме към версията,
която сме опитвали. Защото понякога преданите наистина могат да имат чувството:
„Откога правя това, а няма промяна. Къде е това съвършенство? Какъв е този
екстаз?’
Веднъж в Нандафалва имаше лекция и към края ѝ, когато имаше въпроси, един
млад човек попита: „Все споменавате този екстаз – можете ли да кажете нещо за
него?” Отвърнах: „Но слушай! Та ние през цялото време за това говорихме.” След
пет минути той отново подхвана: „Но какъв е този екстаз?” Три или четири пъти се
връщаше на същото, въпреки че това беше основаната тема на цялата лекция. Добре,
а как да открием това необикновено чувство? Нека ви разкажа друга история. Един
от моите много скъпи братя, който е като сияен пример на вярата за мен, когато
срещна бхактите, веднага бе запленен. Той живееше в Будапеща и знаеше, че
ашрамът на бхактите е в едно съседно село. Но не разполагаше нито с адрес, нито с
информация в коя част на селото са, че да ги намери. И що да стори? Отишъл в
селото и отчаян вървял по улиците, викайки високо: „Харибол! Харибол!” – в
търсене на преданите. И какво се случи? В крайна сметка той откри ашрама. Тогава,
като се присъедини, беше в пълен екстаз в течение на седем дни. Наистина го
нямаше! А пък веднъж имаше голяма програма, голямо събиране, голям киртан с
танци. И след киртана той попита проповедника: „Можеш ли да ми кажеш какво е
това много специално чувство в края на киртана?” „Ами знаеш ли, това е екстазът.”
Така че понякога го изпитвате, но не знаете, че ви принадлежи. Оттогава и досега
той все още е много добър киртания – певец и танцьор.
Понякога можем да поддържаме същия стандарт двадесет, тридесет години, цял
живот. Така че не се тревожете ако след две ли след двайсет години все още не
долавяте незабавните резултати на пълното съвършенство.
(следва продължение)

30. Ако има въпрос, има и отговор
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2012, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Чувствата на един ваишнава са: „Аз съм за Него, създаден съм за Него”. В
книгата „Кришна – изворът на вечно наслаждение” има едно определение за
полубог, за дева. Там се казва: „Тези божествени същества живеят единствено за
Кришна”. Тат-прия-артха. Тат означава „това, Той”. Прия означава „щастие” или
„блаженство”; а артха означава ориентацията на ценностната система, за какво си
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„за”. И така, те живеят единствено за щастието на Кришна. Искате ли да станете
полубогове – да живеете единствено заради щастието на Кришна? Или да го кажем
иначе – понеже „полубог” не звучи особено привлекателно за преданите – искате ли
да станете ангели? Да! Знаете, да се вярва в ангели е много популярно в наши дни,
всеки общува с ангелите. Но самите вие можете да станете като ангели. Да живеете
само за Бога и за Неговото щастие – тогава сте ангели. Затова, моля ви, спомнете си
онова красиво тълкувание на Харе Кришна маха-мантрата. Помните ли?
Према: Кое?
Свами Тиртха: О, има много! Нека започнем с едно. Но недейте да изричате
тълкуванието на Рагхунатх дас Госвами – то не е публично. И така, има множество
различни обяснения на тази мантра. Като цяло, в мантрата нашите ачарии описват
Кришна и Радха – как се гледат един друг, как се срещат. Например, Бхакти Промод
Пури Махарадж дава много красиво тълкувание. Рупа Госвами, Джива Госвами,
Гопал Гуру Госвами – всички те тълкуват маха-мантрата. Така че има много
обяснения. Но можете да повтаряте маха-мантрата и в едно специфично
настроение на търсене. Ако сте слепи, ако не виждате Бога, какво ще кажете? Трябва
да кажете Харе Кришна, което означава: „Къде си, мой Господи?” Тогава какъв ще
бъде отговорът? На Харе Кришна отговорът е Харе Кришна – с малко по-различно
значение. Понеже първото беше: „Къде си”?” а второто е: „Тук съм”. Ако има
въпрос, има и отговор. „Къде си?” „Тук съм.”
Това удовлетворява ли ви? Защото все още сте си в мрака. Разбрали сте, че има
някой, обаче кой е? Как бихте могли да попитате кой е? Да, Кришна Кришна – „Ти
ли си? Кой си Ти?” И какъв ще бъде отговорът? Харе Харе. Но какво означава Харе
Харе? „Аз съм твоето щастие!”
Добре, вече знаем, че има някой. Знаем също и че Той е за нашето щастие.
Разбрахме още и че Той отвръща. Да продължим ли да питаме? Какъв е следващият
въпрос? Може би Харе Рама. Тогава какво значи Харе Рама?
Рамвиджай: „Кой е с Теб?”
Свами Тиртха: Виждате ли, различните ачарии дават различни тълкувания. Ала
това обяснение е по-земно, по-отчаяно; то гласи: „Обичаш ли ме?” – Очаквате ли
някакъв отговор? Какъв е отговорът на това Харе Рама? Да, отново Харе Рама – но с
какво значение?
Коментар: „Разбира се, че те обичам.”
Свами Тиртха: Да, обаче има ли и още нещо? „Аз те обичам, но ти обичаш ли
Ме?” Коя е следващата стъпка? Рама Рама. Какво значи? Това донася пълното
отдаване със смисъла на „Аз съм Твой”. И накрая какъв е последният ред от
мантрата?
Ядунатх: „Ти си мой”. Харе Харе.
Свами Тиртха: „Аз съм Твой и Ти си мой.” Така че ако преданият е създаден за
Бога, моля ви, не компрометирайте Неговото творение. Не се проявявайте като
недостатък в творението Му. Моля ви, търсете; мантрата е за търсене. Харе
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама
Рама, Харе Харе. А ако търсите, ако питате, ще има и отклик.

40

31. Вярата не е достатъчна
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2012, вечер, София)

Въпрос на Махадев: Можем ли да кажем, че вярата като абстрактна тема е като
айшваря-раса и че има нещо повече, което може да се добави към вярата, което
обикновено наричаме мадхуря-раса, чиста любов - према? Можем ли да кажем, че те
са едно и също теоретично, но има някои фини разлики между двете?
Свами Тиртха: Нека започнем с класификацията на Рупа Госвами: адау
шраддха19 - първата стъпка е вярата. Или по-добре да идем на приземния етаж. Кое е
преди вярата? Преди вярата са сукрити. Сукрити, благочестивите дейности, ще ви
доведат до нивото да сте способни да вложите вярата си в чист човек, в чист процес.
Ако имаме щастието да посветим вярата си, започваме да общуваме с верните хора –
адау шраддха татах садху-санга. И един много специфичен тип общуване е когато
се обричаме да следваме дадено учение. Тогава на практика следвайки напътствията
на наставниците, можем да започнем бхаджана-крия, или дейностите в преданост, в
обожание. Резултатът от бхаджана-крия, или да го наречем активния бхаджан е, че
ще бъдете пречистени. Това се нарича анартха-нивритти – да не се подхранват
лоши навици. Как можем да достигнем това ниво? Ако сте фокусирани върху своите
анартхи (недостатъци) и винаги мислите за това как да не подхранвате лошите си
навици, ще развиете анартха съзнание. Постоянно ще мислите за своите анартхи.
По тази причина преди това е бхаджана-крия. Бхаджана-крия казано по друг начин
е артха-правритти – развиване на духовни ценности. Така, следвайки духовния
процес, можем да се пречистим от своите грешки или недостатъци. Сетне, чрез повисоките степени на освобождение от привързаностите и развиване на вкус, можем
да достигнем до нивото на бхава или према. Така че в тази картина вярата е като
встъпление към целия този процес, в другия край на който е чистата и екстатична
любов.
Бхакти е изключително мистичен процес. Разбира се, вярно е, че инструментът
и целта са едно и също. Ако целта е екстатичната чиста любов към Бога, тя би
трябвало да е еднаква и с първата стъпка – каквато е началната вяра. При все това,
има малка разлика между двете.
Но е вярно, ако гледаме на вярата като на обичайния път на религиозна
практика, че тя ще ни отведе най-много до величествения аспект на Бога. А това е
подход тип аишваря. Ала Кришна казва в „Гита” два пъти – а Той много рядко
повтаря едно и също послание - „Единствено чрез преданост човек може да Ме
разбере такъв, какъвто съм.”20 Така че само чрез преданост можем да влезем в
прегръдката на Бога. Затова можем да кажем, че вярата не е достатъчна за това.
Трябва да имаме вяра, че ще получим поканата. Обаче факторът е поканата, а не
нашата вяра. В това е разликата. Ние вярваме, че божествената любов ни води
нататък.
Но нека разгледаме същото по отношение на садху наоколо. Можем да кажем, че
вярата се равнява на теорията или ума – тя е като духовен факт. Ако приемете гуру с
ума си, теоретично, ще имате толкова много проблеми. А ако приемете своя садху
със сърцето си, с чувствата си, ще можете да дойдете много близко до него. Защото
гуру е много особен принцип – може да ви въздигне или да ви пречупи. И тъй като
искаме да постъпим в школата на емоционалния подход към абсолютната истина,
19
20

„Бхакти Расамрита Синдху”, Пурва, 4.15
„Бхагавад Гита” 18.55; 11.54
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по-добре да приемем нашия садху със сърцето. Но препоръката е: първо проверете,
пък после обиквайте. Не обратното: най-напред бързо се влюбете, пък сетне
опитвайте да анализирате. Аз чаках моя учител пет години, преди да започна да го
тормозя.
В този смисъл вярата и любовта са напълно различни. Резултатът от тях ще бъде
напълно различен. Едната е нещо теоретично, а другата – истинско, същностно. И не
говорим просто за човешки, светски емоции - не! По-скоро за божествени чувства.
Защото окончателната идентичност на нашата атма, на душата ни, е ананда-мая.
Това означава „направена от блаженство”. Това е емоционалният ни аз. Ние имаме
екзистенциална част, която отговаря на аспекта сат; съзнателна част, която отговаря
на аспекта чит; и емоционална част, която отговаря на аспекта ананда.
(следва продължение)

32. Входната врата на любовта
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2012, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Въпрос на Камен: Можем ли да кажем, че където има вяра, няма бхакти и
където има бхакти, няма вяра?
Свами Тиртха: Много добър въпрос! Не бих казал, че ако го има едното,
другото не може да съществува. Не бих казал това. Но определено на най-висшите
нива на раса има само един елемент. Спомнете си когато Кришна изчезнал от танца
раса и гопите хукнали да Го гонят, като почти щели да Го хванат. Тогава Кришна
малко се пообъркал: „Какво да правя сега?” На това му се казва истински момент –
Богът да се озадачи. Той не знаел какво да стори и затова решил: „Я да взема да
покажа божествения си облик.” Незабавно седнал зад един храст и проявил Своя
Нараяна аспект – с четири ръце, цял в красота и слава. Гопите изскочили от
храстите и само щом видели там да седи Нараяна, казали: „О, намо нараяная!
Виждал ли си нашия Кришна?”
Разбирате ли - вярата е за Бога, а любовта е „за нашия Кришна”. Защото „Той е
наш! Не ние сме за Него, а Той е за нас!”
На друго място Той казва: „Скъпи гопи, Аз трябва да ида в Матхура, трябва да
ида в Дварака. Ще ставам цар, затова, моля ви, бъдете удовлетворени! Прекарахме
си хубаво, но вече свърши. Все пак можете, например, да медитирате над Мен.” Ала
какъв бил отговорът на гопите: „Медитация ли? Проста, суха, теоретична
медитация!? Не, ние искаме Теб!” Така че можем да кажем: на най-висшето ниво на
раса няма дори вяра, единствено този трепетен порив.
Добре, сега разбрахме нещо за нашата цел. Моля ви, разгледайте и настоящата
ни позиция. Но не се тревожете, не е безнадеждно. Кое ни носи надеждата? Че
вярата ни ще ни отведе до входната врата на любовта.
Благодаря ви за тези теми. Днес разбрах нещо – преди имах само един опонент знанието. Сега разбрах, че имам два - и вярата също.
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33. Просто като те видят
(от лекция на Свами Тиртха, 28.10.2012, сутрин, Лудащо, Вясапуджа)

„О, Ваишнава Госвами, моля те, бъди милостив към мен. Освен теб никой не
може да освободи падналите души. Къде бих намерил някой друг толкова милостив,
просто в присъствието на когото всички грехове побягват надалеч? Ако човек се къпе
многократно в свещената Ганг, той може да се пречисти; но твоята сила е толкова
голяма, че падналите души се пречистват просто като те видят. Святото име може
да освободи тези, които извършват оскърбление спрямо Бог Хари, ала ако някой
оскърби теб, за него няма шанс за спасение. Сърцето ти е обител на Шри Говинда, а
Говинда винаги казва: „Ваишнавите живеят в Моето сърце.” Във всички възможни
бъдещи животи, които мога да имам, жадувам прахта от твоите лотосови нозе.
Моля те, считай Нароттама за Свой и бъди милостив към него.”21
Много съм благодарен на всички ви, че сте дошли, това е една много добра
възможност да празнуваме. Присъствието ви ми напомня моя дълг, защото дългът ми е
да извършвам служене към по-висшестоящите ваишнави. Чувствам се много щастлив,
защото имам мнозина висшестоящи. В действителност висшестоящите седят откъм
отсрещната страна на храмовата стая, а по-маловажният седи отсам.
Но струва ми се, че днес сте дошли за някакво празненство. Какво празнуваме?
Моля ви, недейте да чествате човека, чествайте таттва. Нека честваме истината –
онази духовна същина, която променя живота ни – защото това е божествената сила. И
ако тази божествена сила докосне живота ни, тя променя мисловните ни модели, а има
шанс да промени дори идентичността ни. Може да си мислите, че даден човек прави
това; съжалявам, но то се извършва от божествената функция. Самата институция, гуру
принципът ни въздейства. И затова ако честваме един от множеството гуру, на
практика честваме всички гуру. Така че не ставайте жертви на гуруизма. Нуждаем се не
от култ към личността, а от божествена култура. Личностна култура – това е, от което
имаме нужда. Самастах-гуру е общото тяло на гуру, всички представители на тази
божествена функция.
„Просто като те видят, о Ваишнава Госвами, греховете побягват надалеч и аз
се чувствам пречистен”. Три велики личности от нашата школа се споменават във
връзка с това. Единият е Шрила Прабхупад, който е емблематичен духовен учител.
Вторият е Шрила Шридхара Махарадж, който също е много емблематичен духовен
учител. И третият е Шрила Пури Махарадж, Бхакти Прамод Пури Махарадж; той също
е една много благородна и емблематична фигура на гуру-таттва и гуру в личност.
Защо? Ние имаме различни подходи към своя духовен учител. Да речем, можете да го
слушате. Много е необичайно, но все пак понякога се случва. Приемате съвета; или пък
го пренебрегвате; или наскърбявате учителя си. Има разни начини да се подходи към
един духовен учител.
Основен подход към духовния учител е служенето, нали? Казва се, че стремежът
на всички ваишнави е едно много специфично състояние, наречено екстаз. Такава е
амбицията на всички различни ваишнави. И се казва, че да служиш на Шрила
Прабхупад – това е било екстаз. Служейки му е можело да се почувства онази
специална сила, което бе спомената и в тази песен. Има и друг подход към духовния
учител - той се нарича слушане, внимание към думите му. И се казва, че просто
внимателно да слушаш Шрила Шридхара Махарадж – това е било екстаз. Дори не се е
налагало да му служиш кой знае колко – достатъчно било да слушаш, да внимаваш, и
21
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това било екстаз. Но знаете, с напредването на Кали Юга способностите на ваишнавите
намаляват. И така, за Шрила Прабхупад било малко служене, за Шрила Шридхара
Махарадж било само слушане. Но в крайна сметка, на Шрила Пури Махарадж не се
налагало да му служиш, не се налагало да го слушаш – достатъчно било да го видиш.
Защо? Защото той бил като дядо на всички ваишнави, без значение от коя школа,
държава или мисия са… Бил много стар и слабичък, през цялото време седял в стаята
си, без да се движи, без да излиза навън. Всички идвали, влизали в стаята му и молели
за благословии. И в погледа му човек можел да прочете: „О, присъствието ми тук е
ценено. Той ми вярва, харесва му, че се стремя.”
Това е празник. Ако помним, че като служим, като слушаме, като виждаме чистия
предан можем да напредваме – това е истински празник.
(следва продължение)

34. Новият танц в кръг
(от лекция на Свами Тиртха, 28.10.2012, сутрин, Лудащо, Вясапуджа )

(продължава от предишния петък)
Щастлив съм да видя толкова много учители тук. Понякога хората питат, искат да
разберат кой кой е и кое какво е. Затова някой път ми задават въпроса: „А, между
другото, колко ученици имаш?” Защото може би си мислят, че ако имам много, значи
съм добър, велик, благонадежден гуру, а ако са едва неколцина – не е добре.
Обикновено в такива случаи отвръщам: „О, аз нямам ученици”. Трябва да им видите
физиономиите. Тотално са разочаровани: „Няма ученици?! Тоя за нищо не става, няма
смисъл да му обръщаме каквото и да било внимание.” Обаче като добавя след това:
„Нямам ученици, имам само учители, на които да служа,” тогава следва пълно
недоумение. Това е отвъд способностите на разбирането им. Но моля ви, осъзнайте
колко е глупав такъв въпрос: „Колко ученици имаш?” Какво? Да не би да си носиш
списък в джоба, вадиш го и казваш: „Ами, двеста и петдесет”? Това въобще не е
правилен въпрос, не е уместно запитване.
И така, защо е щастливец този, който има ученици? Който е в позицията, така да
се каже, да има последователи, ученици? Причината не е, че понякога получава гирлянд
или чапати. Но онова, което не е успял да направи, служейки на своя гуру, което не е
успял да посвети на своя учител, той може да го даде на тези, които също би трябвало
да счита за свои учители. По този начин се формира един нов танц в кръг. Защото
единият тича след другия. В танца в кръг няма начало и няма край. И всеки е много
важен участник. Затова пожелавам на всички ви да имате много ученици. Каквото сте
пропуснали като възможност за служене в живота си на ученик, ще можете да го
осъществите като учител. Затова Махапрабху е казал: „Всички трябва да станете гуру!”
Не за да седите на висок трон, не за да носите интересни дрехи, но за да съумеете да
свършите онова, което не сте смогнали докато сте били ученици.
Нещо много важно се споменава в песента на Нароттам Дас Тхакур22. Много от
редовете са много важни, но един от тях гласи: „О, Ваишнава Госвами, в твоето сърце е
обителта на Говиндаджи.” За щастие, от тази година присъствието на Говинда не е само
22
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теоретична вметка, а реалност. И другата половина на това изречение е: „Всички чисти
предани живеят в сърцето на Говинда.” Затова е толкова славно да станеш чист предан,
защото тогава ще имаш божествена обител.
Присъствието на Радха-Говиндаджи не е само в ашрама в Печ, но и в цялата
мисия – това е една изключително бележита промяна. Наскоро разговарях с една
приятелка, която е наполовина страничен човек за ашрама, и тя попита: „Какво ново от
ашрама в Печ за изминалата година?” Рекох си: „О, нови промени? За какво да говоря –
за квадратурата на ашрама, за ремонта ли, за какво?” И говорих за тези неща, но след
малко тя попита: „А идването на Радха-Говиндаджи?” Тогава казах: „Да! Това беше
истинската промяна.” Защото с Тях се появи и едно специално настроение на служене –
а именно обменът между слугата и Бога, между човека и върховния. Кришна в облика
на Говинда е добрият пастир, така да се каже – някой, който се грижи за Своите, който
ги насочва, който се отнася добре с тях и им отвръща. Така че това настроение на
служене трябва да проникне ежедневните практики на преданите.
Не бива да си поставяме твърде висок стандарт – да искаме да обожаваме
Гопинатх; има си добра причина за присъствието на Говиндаджи и тя е взаимността.
Значи каквото и да поднесете, ще получите в замяна. Това настроение трябва да
нараства в Печ – че имаме някой, който се грижи за нас, имаме водач, имаме Бог, който
се грижи за нас.
Говиндаджи е един от главните храмове във Вриндаван. Първият е свързан със
Санатана Госвами – Мадан Мохан – Той привлича, улавя вниманието. Вторият е
свързан с Рупа Госвами – Той е за взаимност, Говиндаджи. А третият е свързан с
Рагхунатх дас Госвами – Гопинатх, Той е за раса. Обаче Рупа Госвами е учителят на
цялата сампрадая, на цялото движение. Така че щом Радха Говиндаджи са в Печ, Те ни
приканват да влезем в това настроение, а ние трябва да осигурим шанс и на останалите
да встъпят в такава любяща взаимност с Върховния. И така, ако сме получили
благословиите на Рупа Госвами, трябва да помогнем на хората да ги разберат, да
дойдат по-близо до този идеал.

35. Лек за проблемите, причинени от дейността
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2013, сутрин, София )

Ние на запад сме родени в карма-деш. Карма-деш означава място на действието.
Хората в Индия са родени в дхарма-деш. Дхарма-деш е място за дхарма – не става
въпрос просто за религиозни задължения, а за осъществяване на човешките
перспективи и стремежи. Те познават тайната на дхарма, а ние трябва да научим
тайната на действието. Учителите индийци казват, че им е много трудно със западните
ученици. Защото ако заръчаш нещо на някой индийски ученик, той ще го изпълни. Ако
му кажеш: „Седни в този ъгъл и мантрувай две години,” той ще го направи. Но ако
кажеш на ученик от запада: „Просто поседи тук за десетина минути и се опитай да
медитираш,” той ще попита: „Защо?” Защо? Защото ние сме толкова активни,
дейността ни вълнува. Мотивацията ни винаги ни тласка да вършим нещо. Уви, много
от дейностите ни са безсмислени. Затова трябва да изучим изкуството на действието,
тъй като непрекъснато действаме.
„Бхагавад Гита” е досущ като енциклопедия на божественото познание. Днес ще
четем от Пета Глава. „Арджуна каза: „О, Кришна, най-напред искаш от мен да се
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отрека от дейността, пък след това ми препоръчваш дейност в преданост. Би ли ми
казал ясно кое от двете е по-благоприятно?”23
Да получаваш противоречиви напътствия си е предизвикателство. Защото в
Трета Глава Кришна говори за карма-йога – действие, йога на дейността. А след това (в
Четвърта Глава) говори за трансценденталното знание - един вид медитация. Тоест:
„действай и мисли”. За Арджуна това било предизвикателство – дали да действа или не.
Затова той пита кое е по-благоприятно. Тогава Богът отвръща: „И отричането от
дейността, и дейността в преданост са добри за освобождение. Ала сред двете, да
действаш в предано служене е по-добре от отричането от действие”. 24
Разбрали сме, че действието винаги носи последствие. Обичайно именно това не
вземаме в предвид – че нашите постъпки ще имат последици. Звучи логично, ала при
все това все го забравяме. Действаме безсъзнателно, безотговорно, а после сме
изненадани, че ни сполитат някакви реакции. Например, вършите всички възможни
глупости в живота си, а сетне обвинявате Господ: „О, защо ме наказваш?” Затова найнапред трябва да разберете: пречистете съществуването си, пък след това се надявайте
на нещо по-добро. Но следва един по-деликатен въпрос: при все че се стремите да
посвещавате живота си, въпреки това ви спохождат някакви наказания. Престъпление и
наказание. Щом има наказание, значи е имало и престъпление. Нищо не се случва без
добра причина. Ние виждаме половината от историята - наказанието. Обаче трябва да
сме достатъчно умни да прозрем причината, поради която то ни спохожда.
Ала без значение дали ви спохождат или не някакви последици, не хвърляйте
вината върху другите. Шрила Шридхара Махарадж казва: „Недейте да обвинявате
обкръжението.” Какъвто и да е резултатът, той е за вас. Трябва да оберем плодовете на
действията си.
От това можем да разберем, че действията винаги носят някакви последици.
Затова с основание можете да речете: „Ами да спрем да действаме тогава. Ако няма
действие, няма да има и последствие.” Звучи логично, но е много непрактично. Та
западните ученици не могат да седят и за десет минути в медитация! Така че за нас недействието – като компенсация на действията и последствията – не е алтернатива.
Нуждаем се от друг лек. И този лек е даден тук от Кришна – действие в преданост.
Изглежда съвсем същото, но е напълно различно. И преди копаех градинката си, и днес
копая градинката си, обаче нещо се е променило. Ако мисловността ни се е променила
междувременно, действието ще донесе други плодове. Тогава уравнението няма да е
„действието поражда последица”, а „преданото действие поражда любов”.
Обикновеното действие ще ви отведе в паяжината на кармичните реакции. Но
преданите дейности, духовните дейности са много могъщи. Те ще ви донесат
пречистване, ще ви донесат избавление.
Някои хора имат проблем с усвояването на млякото; понякога децата също имат
такъв проблем. Кое е най-доброто решение ако имате стомашни проблеми при приема
на мляко? Имате ли представа?
Отговор: Извара.
Свами Тиртха: Правилно, откъде знаете?
Отговор: От книгите на Прабхупад.
Свами Тиртха: Добре! Макар че изварата е просто друга форма на млякото, тя
си е просто мляко! Обаче може да излекува проблема, причинен от млякото. По същия
начин, дейността – само че трансформираната дейност, преданата, одухотворената
дейност – може да излекува проблемите, причинени от обикновените действия. Веднъж
споменах това на лекция и присъстваше една лекарка, която се грижеше а деца в един
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детски лагер, и тя каза: „Точно така е, и при нас се случи същото последния път”. Това
беше много добра обратна връзка, че нашите писания казват истината. Затова
истинският лек за изцеление на проблемите, причинени от дейността, е дейността в
преданост, духовната дейност.

36. Уравновесен, но при все това решителен
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2013, сутрин, София )

„Онзи, който нито ненавижда, нито пожелава плодовете на действията си е
познат като винаги отречен. Такъв човек, избавен от всяка двойственост, лесно
преодолява робството на материята и е напълно освободен, о, силноръки Арджуна.” 25
Много важен съвет е даден тук – бъдете независими! Отричане не означава
унищожаване на обекта. Но означава постигане на неутрална, непривързана позиция.
Да си в такова отречено състояние на ума не означава да смениш цвета на дрехата си и
да влезеш в монашески орден. Означава да развиеш специфично вътрешно отношение
спрямо двойственостите в живота. Без значение дали външните обстоятелства са
благоприятни или неблагоприятни – ти си еднакъв, уравновесен. Това лесно ли е да се
постигне? Мисля, че всички имаме някакъв опит по въпроса. Обаче именно то означава
пълна отреченост.
Ще спомена една практическа история, защото понякога можем да си мислим:
„О, това е твърде теоретично”. Веднъж в стари времена Гурудев ни посети. А „в стари
времена” означава под полицейски надзор. Бяха си малко рискови времена.
Обикновено той пътуваше дегизиран, появяваше се в съвсем неочаквани моменти –
имаше си начини да прониква в системата. И ни остави някои много добри,
дългосрочни уроци. Например: „Не спирай колата си пред сградата, където ще даваш
лекция!” Това е много практичен съвет по конспирация. Защото ако полицията дойде и
се наложи да бягаш през прозореца, ще ти бъде много трудно да вземеш колата си, ако
тя е отпред. Съвсем практично, нали? Виждате, гуру ни дава едновременно теоретично
и практическо знание. И аз все още спазвам това. Не паркирам пред тази сграда.
Разбира се, малко е трудно да се скочи от прозореца тук, но вярвате или не, това се е
случвало в нашата ферма – когато полицията идваше, бхактите бягаха през прозореца.
Както и да е, това е друга история. Но веднъж Гурудев си тръгваше и заедно с
един друг бхакта вървяха към колата му. И що да види той на съседния ъгъл, където бе
паркирана колата? Голяма тълпа и две полицейски коли, защото колата му беше
разбита. Някой беше счупил прозореца и се беше опитал да я открадне. Гурудев
вървеше натам с няколко чанти – всъщност той трябваше да дойде тук, в София, от
Будапеща. И така, двамата вървяха натам и Гурудев каза на другия предан: „Хей! Има
някакъв проблем!” и завиха встрани. За да не изложи предания на опасност. Но самият
той бе напълно уравновесен. Само си представете – влизаше в държавата като
дисидент, излагайки се на опасност; при все това бе съвсем хладнокръвен.
Това е посветеност, пълна зависимост от Бога, от милостта и закрилата на
Кришна. Това е практическата дефиниция да си неутрален, отречен. Обаче той беше
много решителен и много фокусиран върху мисията. Защото след два-три часа
формалности, успя да тръгне и да стигне тук, в София. „Такъв човек, избавен от всяка
двойственост, лесно преодолява робството на материята”.
25
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37. Анализ или мистицизъм
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2013, сутрин, София )

„Само невежият говори за преданото служене (карма-йога) като за различно
от аналитичното изучаване на материалния свят (санкхя). Онези, които са наистина
учени казват, че този, който полага старания в един от двата пътя, постига
резултатите и на двата.“26
И така, класическите философски школи, даршаните, винаги са по двойки.
Школата на логиката е свързана с школата на материалните науки, атомизма. А йога,
като пътека на мистицизма, е винаги свързана със санкхя – аналитичното изучаване на
битието. Докато ритуалистичната наука, жертвените дейности пък са свързани с
Веданта, която е онтологичната мъдрост на Ведите. Така че те винаги вървят по две. И
тук Кришна споменава: „Онзи, който се посвещава както трябва на единия път, ще
постигне плодовете и на другия”.
Това отново е доказателство за един трансцендентален процес. Такива неща в
материалната равнина не се случват. Стараеш се да сготвиш обяда, а вечерята също е
готова. Няма как! Е, за аскетите понякога е възможно, в добавка и със закуската. Но
обикновено извършваме едно действие и добиваме един резултат. Ако се занимаваме с
друго, ще получим друг резултат. И тези резултати не се пресичат. Защото
материалният свят е логичен свят – колкото и да е нелогичен. Докато духовното небе
изглежда съвсем нелогично, ала при все това е много логично. Защото там
практикувайки единия път, можете да постигнете плодовете и на двата.
Какво е аналитичното изучаване на света, санкхя? Разграничавате: кое е
повърхностно, а кое - съществено; кое е духовно и кое - материално; постоянно и
непостоянно. И забравяте за непостоянното, посвещавайки повече внимание на
неизменното А какво е йога? Йога е мистичен път, установяване на жива и любяща
връзка между човек и Бог. Това е пътека на усъвършенстване. И тази пътека е
мистична. „Мистичен” не идва от „мъгляв”27. „Мистичен” идва от гръцката дума „да
пазиш мълчание”. И така, да пазиш мълчание – това е истинският мистицизъм. Йога
определено е мистична пътека, а мистицизъм не може да се преподава. Невъзможно е
да научиш някого на мистична опитност. Това не е словесно действие. Не става въпрос
за някакви думи, предадени от един човек на друг, но истинският учител-мистик може
да създаде такива обстоятелства, такава среда, че практикуващите да преживеят
мистичната реалност. И така, какво е вашето предпочитание? Аналитично изследване
от типа „това е добро, това е лошо”, или мистично преживяване?
Хаягрива: За мен мистичното.
Свами Тиртха: За теб мистичното, един за мистично. Други? Също мистично?
Тогава моля ви, упражнявайте санкхя! Подбирайте какво е правилно, каквонеправилно; какво е материално, а какво - духовно. Тогава ще постигнете и мистична
опитност. Защото тези две школи винаги вървят заедно. И както Кришна казва тук:
„Ако се посветите както трябва на една от тези школи, от тези две пътеки, ще
постигнете резултатите и на двете.”
Веднъж един нов бхакта протестирал пред своя учител: „О, учителю! Ти ме
научи как да поднасям благоуханни пръчици на Кришна: „първо завърташ два пъти при
краката и т.н.…” Обаче докато броя, не мога да насоча вниманието си към Бога.“ А
учителят казал: „Скъпи синко, ако си насочил вниманието си към Бога, ще броиш колко
26
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пъти трябва да завъртиш.” Виждате ли, посвещавайки се на едното, ще постигнете
резултатите и на двете. Защото да броиш кръговете, които поднасяш, всички тези
формалности – това е като санкхя, анализ. Разбира се, не е част от школата санкхя, но е
анализ – да броиш, да разграничаваш, да изпълняваш правилно. Ала установяването на
жива и любяща, мистична връзка с Бога, поднасяйки с обич своята благоуханна
пръчица – това е истинска йога.

38. Енергия и личност
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2013, сутрин, София )

„Този, който знае, че онова, което се постига чрез аналитично изучаване, може
да бъде постигнато и чрез предано служене, и така вижда, че аналитичното
изучаване и преданото служене са на едно ниво, вижда нещата такива, каквито са.”28
Мисля, че това е съвсем ясно, няма нужда от повече обяснения. Но следващият
стих дава много съществен съвет: „Просто отричането от всички дейности, ала без
заемане в предано служене, не прави човека щастлив. Но разумният, който се захване
с предано служене, може да постигне Бога без отлагане.”29
Това е изкуството на действието. Не се отричате от дейностите си, не ги
прекратявате, а ги посвещавате на Бога. И служене на другите означава „действам така,
както на Него Му харесва”. А не „правя както на мен ми харесва”. Следващият въпрос
е: какво е желанието на Бога? Как на Него Му харесва? Това касае фината настройка,
но можем да по-говорим за нея по-късно.
В „Шримад Бхагаватам” също се споменава, че онези, които си мислят, че са
напълно освободени, но не служат на Бога, не са установили тази жива и любяща
връзка с личността на Бога – на тях им се налага да се завърнат. Така че този вид
имперсонално съвършенство се оказва недостатъчно. Защо? Защото не можете да
прегърнете лилавата мъгла, нали? Не можем да се влюбим в някаква енергия. Затова
всички тези безличностни концепции се опитват да постигнат невъзможното. Те искат
да мислят за немислимото – само че това е невъзможно. Или искат да обяснят
необяснимото. Искат да постигнат непостижимото. Обезсърчаващо е. Опитваш,
опитваш, опитваш, но стигаш до невъзможност. Помислете го и от другата страна. Ако
вие сте Бог и някой ви каже: „О, ти си просто една лилава мъгла!” малко е обидно
някой да ви рече: „Ти си проявление на енергия!” Не, вие се чувствате нещо повече.
Вярно е, че всички имате аура – проявление, излъчване на вашата енергия, това е така.
Но и самите вие сте там. Същото е и с Бога: всичко е Негово проявление, но Той е
отвъд.
Затова ако анализирате кое е духовно, кое материално – санкхя – съумеете ли да
го сторите правилно, накрая ще постигнете мистичното преживяване. Защото, според
свещените учения, трябва да стигнем дотам, където ще е постигнато всичко. „Онова,
което постигнем ли, постигнали сме всичко. Онова, което познаем ли, познали сме
всичко.”30 Иначе казано, Господ е толкова отвъд всякакво очакване и разбиране, че ято
вачо нивартанте апрапя манаса саха31 - “оттам думите и мислите се връщат
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рикоширайки, понеже са неспособни да Го достигнат”. Ято вачо нивартанте апрапя –
думите не достигат – манаса саха – както и умът. Абсолютът е толкова отвъд мястото,
където думите и мислите могат да стигнат. При все това ние сме много амбициозни.
Защото искаме да Го достигнем – а постигнем ли Него, ще сме постигнали всичко;
познаем ли Него, ще познаваме всичко. Това е мистична опитност.
И така, това е изкуството на действието – посвещавайте всичките си дейности на
Бога, не според вашия, а според Неговия вкус. И тогава, както се споменава тук: „ще
можете да Го постигнете без отлагане”. А кое е най-доброто действие? Най-доброто
действие е да славим Бога с Неговите божествени имена.
харер нама харер нама
хахер намаива кевалам
калау настй ева настй ева
настй ева гатир анятха
„В тази епоха на Кали, на кавги и лицемерие, няма по-добър начин, няма друг
начин, няма друг начин за постигане на Бога освен възслава на светите имена."

39. Само като алиби
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2013, сутрин, София )

„Само невежият говори за преданото служене (карма-йога) като различно от
аналитичното изучаване на материалния свят (санкхя). Онези, които са
действително учени казват, че който е усърден по единия от тези два пътя, постига
резултатите и на двата.“32
Въпрос на Рамвиджай: Гурудев, във Втора и Трета Глава на „Гита” се
дискутират темите за санкхя-йога и карма-йога. Но в този стих виждаме Свами
Прабхупад да поставя знак за равенство между карма-йога и бхакти-йога, която все
още не е спомената до този момент в „Гита”. Би ли ни обяснил моля защо се случва
така?
Свами Тиртха: Може би аз имам различно издание, но в моята „Гита” на всяка
страница се казва: „Посветете се на Бога”. Вероятно моята „Гита” е сгрешена, не зная.
Рамвиджай: Тогава може ли и за мен едно копие?
Свами Тиртха: Но встрани от тази бележка… В крайна сметка всичко зависи от
интерпретацията на школата, към която принадлежиш. Веднъж една видна унгарска
индоложка каза: „Цялото заключение на „Бхагавад Гита” е нирвана!” Може би и
нейното издание е било различно, но се наложи да проверя. Направих разследване,
анализ, така да се каже. Без съмнение нирвана се споменава в „Гита”. Разбира се, в
„Гита” се говори за всичко, в това число и за нирвана – мисля, че се споменава три
пъти, в контекста на брахма-нирванам абхигачхати33 - „той ще постигне освобождение
в Брахман”. Но да се извежда това като окончателното теоретично заключение на
„Гита” е невъзможно, то просто не е вярно! Не това е заключението. Защото ако
преброите колко пъти се споменава бхакти, предаността към Бога – това са 36 пъти! И
на практика това е заключението на всички глави.
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Обикновено незапознатите предпочитат Единадесета Глава на „Гита”,
„Вселенската форма”, където Кришна показва Своите безброй лица и ръце,
величествената си красота - вселенската концепция, която е отвъд всякакво човешко
разбиране. Която е толкова отблъскваща и плашеща за Арджуна, че той казва: „Моля
Те, прекрати това!” Незапознатите казват: „О, покажи ми повече! Искам още от това!”
докато преданите ще рекат: „Нека пропуснем тази глава!” Но дори и тази Единадесета
Глава да погледнете – какво е заключението ѝ накрая? „Единствено чрез бхакти
можеш да дойдеш при Мен!”34 Така че нито нирвана, нито вселенската концепция, а
предаността е окончателното заключение на „Гита”. Защото особено в епохата на Кали,
пътят на предаността е най-прекият досег до съвършенството.
Затова и учител, който принадлежи към тази школа на предаността, ще вижда
единствено преданост – на практика във всички глави и във всички стихове. Тъй като
например, както казваше Гурудев, когато Шрила Шридхара Махарадж говори за цената
на цимента при строежа на някой храм – това е чиста према-бхакти кришна-катха.
Защото той няма друга идея в главата си. По същия начин и ние можем да говорим за
дхяна, можем да говорим за гяна, можем да говорим за вселенската форма – обаче
използваме това само като алиби, за да говорим за предаността.

40. Йога на квадрат
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2013, сутрин, София )

„Само невежият говори за преданото служене (карма-йога) като различно от
аналитичното изучаване на материалния свят (санкхя). Онези, които са
действително учени казват, че който е усърден по единия от тези два пътя, постига
резултатите и на двата.“35
Въпрос на Гиридхари: Като че ли има някакво противопоставяне между тези
два пътя – аналитичното знание и мистичния опит. Налага ли се да изберем единия или
можем хармонично да съчетаваме двата?
Свами Тиртха: Мисля, че най-добре е да поемем по пътя на предаността, който
е дори отвъд основния мистичен път на йога. Защото какъв е специалният принос на
Чайтаня Махапрабху към общата история на теологичното разбиране? Това е
любовният мистицизъм, мистицизмът на духовната любов. Той е оттатък общия
мистицизъм на йога.
Но мисля можем да се съгласим: ако вярно анализирате непостоянното и
постоянното, материалното и духовното, ще достигнете до някакво духовно виждане.
Това е мистична опитност – да прозирате отвъд материалните форми. Ако някой има
този мистичен подход, ще може ясно да разграничава правилно от неправилно – тоест,
отново достигайки плода и на другата пътека. Докато истинско пряко мистично
преживяване по пътя на предаността означава:
преманджаначчхурита-бхакти-вилочанена
сантах садайва хридайешу вилокаянти
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ям шямасундарам ачинтя-гуна-сварупам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами36
„Очите на отдадените души са помазани с елея на преданата любов и в
резултат на това те винаги виждат прекрасния облик на Шямасундара, Бога, в
сърцата си.” Това означава пряко преживяване на Бога в сърцето ви, в найсъкровеното ви съществуване. „Затова аз ще обожавам предвечния Бог Говинда.”
Така че това е алтернативата, която предлага предаността. Не си губете твърде много
времето в анализи. Не се притеснявайте, че мистичната ви опитност малко закъснява.
Просто продължавайте да възпявате имената и ще постигнете целта си. Аз не виждам
противоречие. Защото има по-висша концепция, която обхваща всичко предишно.
Гиридхари: Може би трябва да четем този текст по друг начин: тъй като всеки
от двата пътя дава резултатите и на другия, невъзможно е да вървиш само по единия.
Свами Тиртха: Много добре, че ми напомни, защото ако имаме този заряд на
предаността, тогава нашата карма ще се превърне в карма-йога – дейностите ни ще
станат духовни дейности; тогава нашето знание ще се превърне в гяна-йога. Ако
добавите преданост към карма, става карма-йога; ако добавите преданост към своето
знание, то става гяна-йога. А какво се получава, ако добавите преданост към своята
йога? Тогава йога-йога ли става? Йога на квадрат, правилно. Това е много по-високо
ниво на йога, умножена по себе си – връзка умножена по връзка. Йога-йога.

41. Щом има несъвършенство, значи има и съвършенство
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2013, вечер, София )

Благодаря ви, че дойдохте. Поласкан съм; и тъй като посещавам София от 1988
се чувстван като почетен българин. Надявам се това да не е обидно за вас. Но за мен е
много специална възможност да идвам тук и да се срещам с вас. Защото често говорим
за заемане в служене. И всъщност аз съм получил това служене от моя духовен учител.
Така всеки път, когато дойда тук, това е и много сладостен спомен за него. А всички
вие ми напомняте за моя вечен дълг. Това означава, че сте мои спасители. Затова
благодаря ви много, че ми давате възможността да повторя това, което съм чул, да
споделя с вас това, което ми е било дадено. Защото този е начинът да преумножаваме
съкровищата си.
Започнахме една дискусия за изкуството на действието. Разбира се, не можем да
изчерпим тази тема, защото действия винаги има. Но ние трябва да пречистваме делата
си, да ги хармонизираме с божествената воля, да се стремим да ги прилагаме в служба
на човечеството, както и да се стремим да служим на своето най-висше духовно благо.
Така ако можем да действаме на тези три нива – за нашето собствено добро, в служба
на другите и за славата на Бога – тогава това е един знаменит живот. Мисля, че е
простичко, нали? Въпреки всичко, мнозина от нашите събратя и сестри, хората, не
знаят за това. Може би трябва да им кажем: „Хей, животът ни има по-висша цел! Не
сме се родили, за да умрем!” Това е причината толкова малко хора да умират
помъдрели, а толкова много да живеят по глупав начин. Така че изберете дали искате
славна смърт или глупав живот.
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Но за да разберем какво трябва да правим, нека по-добре отново насочим
вниманието си към „Бхагавад Гита” – Божествената Песен. Както говорихме,
действието винаги ще доведе до някакви последици. Постъпките ни имат множество
последствия, и ако искате да се избавите от последствията, звучи логично да
преустановите дейностите си. Ако няма постъпление, няма да има и продукция. Обаче
като захранвате тялото си отгоре, някои последствия ще излязат отдолу. Не се сърдете
на системата. Щом нещо влиза, то ще излезе – логично е. Затова трябва да открием как
да се храним без да изхвърляме екскременти – как да действаме без последици.
Решението не е да прекратим дейността, а да я хармонизираме с божествената воля на
Всевишния.
Разбрахме също и че действието, дейността може да ни доведе до освобождение.
Ала без установяване на жива и любяща връзка с Бога, такова теоретично
освобождение не носи удовлетворение на душата. Но тези, които са заети с предано
служене на Бога, могат да Го достигнат без отлагане. Оттук продължаваме със
стиховете от „Бхагавад Гита”. Моля ви, внимавайте, защото това са думите на самия
Бог. И щом Той е готов да сподели мъдростта си с нас, ние също трябва да сме готови
да се вслушаме в съвета Му.
‘Човек, който действа в преданост, който е чиста душа и владее ума и
сетивата си е скъп на всеки и всеки му е скъп. Макар винаги да действа, такъв човек
никога не се оплита.“37
Това е много задължаващ стих. Защото споменати са три изисквания: човек,
който действа в преданост; който е чиста душа; и който владее ума и сетивата си.
Искате ли да станете чиста душа? Определено да. Да, ние всички искаме да станем
чисти. Какво е чистотата? Всички знаем какво е чистота, защото всички знаем какво е
нечистота. Понякога срещам хора, които – представете си – не вярват, че
съвършенството е възможно. Това е ужасно! Тогава винаги им казвам: „Не, не, не!
Моля ви, не говорете така! Може и да не сте срещали някой, който е постигнал
съвършенство, но недейте да отхвърляте възможността, че то съществува.” Кой е
срещал съвършени хора? О, толкова много?! Вие гласувате и с двете ръце. Въпреки
всичко си мисля, че всеки би вдигнал ръка ако попитам кой е срещал несъвършени
хора. Щом се натъкваме на несъвършенството, тогава ще разпознаем и
съвършенството.
Веднъж срещнах един учител, мистичен учител. И знаете, добрите учители
говорят по такъв начин, че например се обръщат към един ако искат да научат някой
друг. Значи, да речем, аз съм добър учител: ако искам да дам наставление на теб, ще се
обръщам към него, но по такъв начин, че и ти да разбереш. Индиректният подход е поинтересен. И така, ние се срещнахме и този уважаван джентълмен ме поучаваше по
такъв индиректен начин. През целия двучасов разговор цялото му внимание беше
насочено към моя спътник, но аз чувствах, че говори именно на мен. Както и да е, та
той каза: „Щом има фалшив, лъжлив светец, внимавай, защото това означава, че има и
истински светец. Да си виждал фалшива 75 доларова банкнота? Не си, защото няма и
оригинална 75 доларова банкнота. Но ако се натъкнеш на фалшива 100 доларова
банкнота, трябва да си много внимателен, защото има и оригинална.”
Така че ако видите несъвършенство, внимавайте – това означава, че и
съвършенството съществува!
(следва продължение)
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42. Който е скъп на всеки и всеки му е скъп
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2013, вечер, София )
(продължава от предишния петък)
Всички сме си взели поука от срещата с несъвършени хора; затова искаме да
бъдем чисти души. Това не е кой знае колко голяма задача. Е добре – отнема малко
усилия, малко време, малко търпение. Но ще се случи, вие изначално сте чисти.
Онтологичната ви чистота просто е покрита от облака на илюзията, но я има.
Веднъж моят скъп духовен учител запита един от учениците си: „Какво е твоето
разбиране, кой си ти?” а той отвърна: „О, Гурудев, аз съм нищо!” Гурудев беше много
недоволен: „Не, това противоречи на нашата философия! Ти си някой, ти си нещо!”
Така че кои сте изначално? Вие сте души от духа, притежаващи божествени
качества – сат-чит-ананда. Вие сте вечни души, напълно осъзнати и блажени по
природа. Духовният път е от своето фалшиво отъждествяване да се върнем към
оригиналната си идентичност. Съвсем просто е. От смърт, невежество и страдание да се
завърнем към вечност, към пълно знание и блаженство. А това става незабавно ако сте
чиста душа. Какъв е пътят към постигането на тази позиция? Трябва да живеем в
посветеност, както се споменава в този стих. „Онзи, който действа в преданост, който
е чиста душа и който владее ума и сетивата си е скъп на всеки и всеки му е скъп.
Макар винаги да действа, такъв човек никога не се оплита.“38 Посветеност към Бог.
Ако живееш за себе си, не живееш за никого; ако живееш за Бога, живееш за всички.
И третата необходима предпоставка е да владееш ума и сетивата. Тогава нещо
ще се случи, ще има резултати – ще бъдеш мил на всички и всички ще са ти мили. Как
мислите – кое е по-лесно? Да цениш, да обичаш всички; или всички да те обичат?
Отговор: „Аз обичам всички.”
Свами Тиртха: Това е по-лесно. Мисля, че е съвсем реалистично. Аз съм
идеалист и оптимист, но съм съгласен с вас. Това е по-лесно – да сме от страната на
смирението и скромността. Защото си мисля, че само по специална божествена милост
може да се случи всички да започнат да те харесват. Ще се намерят критици за всичко.
Ако постигнеш нещо, ще има критики: „Я го гледай тоя, колко много трупа!” Ако не си
постигнал нищо, ще има критики: „О, колко е мързелив! Не е постигнал нищо.”
Каквото и да правите, ще последват забележки.
Така че и аз съм съгласен: по-лесно е да променим своето отношение към
хората, да ги ценим по смирен и любящ начин; и да чакаме, трябва да чакаме. Да
чакаме, докато останалите също споделят отношението ни. Материална сфера,
материален живот означава, че всеки иска да властва. Всеки иска да е на предния ред.
Духовна атмосфера означава обратното – всеки иска да е на най-задния ред.
Веднъж имало дебат в един храм и матаджите връчили петиция на храмовия
президент. Имало списък и една от точките гласяла: „Ние също искаме да стоим на
първия ред по време на арати.” Защото обикновено мъжете стоят отпред, а жените
отзад докато тече арати, обожанието – това е нещо като обичайна формалност. Като
чух това си рекох: „Чакай малко, някой не проповядва както трябва на това място!”
Защото ако някой има тази щастлива и достойна позиция да стои на задния ред – което
съответства на философията ни, нали искаме да сме най-последните – ако някой има
тази позиция, „Мога да съм отзад!”, обаче иска да дойде отпред, нещо е сбъркано. Така
че премислете отново какво е желанието ви.
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От тези напътствия може да подразберете: „Може би е добре на лекция да сядам
на най-задния ред. Защото съм смирена душа.” Така в крайна сметка всички ще седят в
коридора, защото „сме смирени хора”. Но един много уважаван учител е казал: „Някои
седят на първия ред, защото го заслужават. Други седят на първия ред без да го
заслужават. Някои седят на последния ред, защото го заслужават; докато други седят на
последния ред без да го заслужават.” „Боже мой, колко е сложно! Къде да седна тогава?
Ако седна отпред, може да е правилно, може и да е погрешно! Ако седна отзад, може да
ме укорят.” Но преди напълно да се объркате, недейте да отделяте чак такова внимание
дали напред, дали назад – просто седнете и слушайте.
И трябва да отглеждаме този стремеж в сърцата си – да ценим другите колкото
себе си. Защото ако сте достатъчно чисти, това настроение ще струи от вас и
останалите ще последват примера ви. И така, ако се стремим да ценим искрено всеки и
ако се отнасяме към всички по внимателен и мил начин, тогава, макар това да не е
сделка, все пак можем да очакваме, че и останалите ще се държат с нас добре.

43. Кой усеща болка и щастие?
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2013, вечер, София )

„Онзи, който е в божествено съзнание, макар да вижда, чува, докосва, вдъхва,
храни се, движи се, спи и диша, винаги знае вътре в себе си, че всъщност не прави
нищо. Защото докато говори, изхожда се, приема, отваря или затваря очи, той
всякога знае, че единствено материалните сетива се занимават със своите обекти, а
самият той е настрани от това.”39
Този стих описва мистично преживяване. Наблюдавате функционирането на
тялото си, но при все това напълно осъзнавате, че това не сте вие. Единствено сетивата,
умът, елементите на тялото реагират на стимулите от външния свят. Затова моля ви,
опитайте понякога да наблюдавате своите функции, дейностите си. Дойде ли
предизвикателство – реагирате, а може би едва после ще помислите. Моля ви, първо
мислете, а след това реагирайте. Така ще е по-добре.
Много е лесно да се цитира този стих като извинение, ако извършвате грешки
спрямо другите. Тогава може да кажете: „О, не, това не е моя вина. Просто твоите
сетива, твоят ум реагират на импулсите.” Това звучи ли добре? Никак – нито да го
чуеш, нито да го кажеш. Ала мистично преживяване в този смисъл означава да имаме
известна дистанция, докато наблюдаваме живота, докато наблюдаваме преживяването,
през което преминаваме, докато наблюдаваме как функционират тялото и ума. Защото
всъщност нашата душа вътре в това тяло-ум е чиста и съвършена. Но тъй като е
покрита с воала на илюзията, затова ние се отъждествяваме с телесните движения,
чувства и дейности.
Това по някакъв начин е много чувствителна тема, защото въпреки всичко ние
усещаме щастие и болка. Но ако анализирате мъничко – ако приложите своята санкхя,
своята аналитичност – тогава можете да видите: тялото ли е това, което чувства
щастието или болката? Опитайте се да причините болка или да дадете щастие на едно
мъртво тяло – то няма да реагира. Значи не тялото изпитва болка. Тогава да не би
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душата да чувства болката и щастието? Невъзможно е кой да е материален импулс да
докосне душата. Тогава къде е нашето щастие и къде е нашата болка?
Ямуна: В ума.
Свами Тиртха: Да, между двете – оттатък тялото, но преди опитността на
душата. Между двете – това е нивото на ума, астралното ниво. Затова онези, които не
са овладели тялото и ума, ще изпитват болка и щастие. Тези, които са овладени – е, не
бих казал, че не чувстват никаква болка и щастие, обаче начинът, по който се свързват
с тях е различен. Те не се отъждествяват с болката или с щастието. Можем да кажем, че
чистата душа не се идентифицира с физическите чувства.

44. Божественото знание довежда до божествено съзнание
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2013, вечер, София )

„Онзи, който изпълнява дълга си без привързаност, отдавайки резултатите на
Върховния Бог, не се влияе от греховни дела, както лотосовият лист е недокоснат от
водата.”40
Всички искаме да сме чисти души. Пречистване значи да си свободен от своята
карма. Карма означава окови, а свобода означава да няма карма, да няма окови. Как да
се постигне това? Има два начина – единият е трудният, а другият лесният. Кой искате
да чуете?
Отговор: Лесният.
Свами Тиртха: Не, трябва да започнем с трудния. Трудният е знанието.
Божественото знание, макар да е божествено, отнема дълго време да се изследва,
изучава, усъвършенства и натрупва. Обаче е много ефективно. Казват, че то може да ви
освободи от кармичните последици. Божественото знание може да ви доведе до
божествено съзнание.
Нека поговорим малко повече за трудната част. Нашата карма действа минимум
по два различни начина. Щом сте се родили на тази планета Земя, това означава, че сте
избрали определен пакет карма, с който сте се съгласили да работите. Нарича се
прарабдха-карма – натрупана в течение на преражданията и сега започваща да се
проявява в живота ви. Това е пакетът, с който идвате. Същевременно имате и друг
пакет карма, който създавате сега. Затова пречистването се нуждае от две страни.
Едната му страна се сравнява с опожаряването на тръстика, понеже тя много лесно гори
– големи пламъци без въглища, и изгаря бързо. А другата част от вашата карма се
сравнява с капка вода върху лотосов лист. И така, прарабдха-карма, натрупаната
отпреди карма, трябва да бъде изгорена от вашето духовно знание. Огънят на
божественото знание е толкова мощен, че с лекота изгаря остатъците от предишната ви
карма. Ала това не е достатъчно; трябва да сте достатъчно умни междувременно да не
трупате нова карма. Затова трябва да сме толкова посветени на Бога, че да станем като
лотосово цвете, като лотосов листец. И в случай, че дъждовните капки докоснат този
листец, те да се отърколят надолу, да не могат да се прилепят към него, да се плъзнат.
Това означава, че в настоящия си живот трябва да сме толкова посветени на Бога, че да
сме досущ като лотосов лист. Ако някакви кармични последици се докоснат до вас, те
трябва да се стекат и да не прилепват към вас.
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Затова пълното пречистване, цялостното, съвършено пречистване, ще настъпи
ако предишният ви пакет карма е изгорен от вашето божествено знание, и дотолкова се
поставите в зависимост от Бога, че да не ви докосват никакви сегашни последици,
които могат да ви споходят. Тогава идва следващият въпрос: „Какво е това божествено
знание, което ще опожари моята карма?” По тази тема можем да поговорим следващия
път. За да поддържам интереса ви жив.
И така, ако искате да станете чиста душа, моля ви опитайте се да контролирате
тялото и има си, и също действайте в преданост, в хармония с желанията на Кришна и
тогава ще можете да цените подобаващо всички. А сетне изчакайте още малко и всички
ще започнат да ви ценят. Няколко живота.

45.Молитвата на сърцето
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2013, вечер, София )
Въпрос: Знаем, че има пречистени същества, които неспирно усещат
блаженство и щастие. Значи те би следвало да имат някакви съответни сетива, които
биха им позволявали да чувстват това, да го наречем, духовно щастие. Защото аз съм
чувал, че сетивата ни са покрити от нашия ум, а щастието и нещастието ни са покрити
от този ум и от тези материални сетива. По какъв начин тези личности добиват такива
сетива? И какви са тези сетива?
Свами Тиртха: Чрез които могат да усещат духовното щастие? Има много
различни пътища и методи на пречистване. Толкова много, че светците преди около пет
хиляди години имали същия проблем. Задавали си същия въпрос. Защото се състояла
една голяма духовна конференция на йогите и мъдреците в стари времена, тъкмо когато
започвала тази юга. Имало един уважаван наставник и те му поставили въпроса:
„Съществуват толкова много различни практики и религии, пътища и методи. Кой е
най-добрият? Кажи ни кой е най-добрият, тъй като многообразието е безмерно.” Тогава
Сута Госвами отвърнал: са вай пумсам паро дхармо/ ято бхактир адхокшадже „Найдобрата религия за цялото човечество е тази, чрез която хората могат да
постигнат трансцендентална любов към Върховния Господ.” И тази посветеност
трябва да бъде ахайтукй апратихата/ яятма супрасидати – „Тя трябва да е лишена
от личен интерес и неизменна, за да бъде душата напълно щастлива и
удовлетворена.”41
Той не е посочил конкретна пътека, а „онзи път, по който можете да постигнете
такава неспирна и безкористна любов към Бога”. Това е най-добрият метод. Да назова
ли кой е, за да е по-ясно? Нарича се бхакти-йога. Йога значи „връзка”, бхакти означава
„любов”. Така че това е любяща и жива връзка с Бога. А кой е най-добрият начин за
практикуване на бхакти-йога? Чайтаня Махапрабху е донесъл много красив метод.
Той е конкретизирал това, което се споменава в молитвата „Отче наш”: „Да се свети
името Ти!” – да се слави святото име на Бога. Затова ние имаме специална мантра за
тази възхвала. Мантрата е специфична формула за медитация. Мантра е дума,
съчетаваща два аспекта – единият е манас, а другият траяте – да се освободи умът.
Мантрата служи, за да освободим интелекта си. Така онова, което е съвсем общо
споменато от Бог Исус преди 2000 години – „Да се свети името Ти!” – Махапрабху го е
конкретизирал преди 522 години. Той е казал: „Харе Кришна, пейте Харе Кришна!
Това е мантрата, която ще освободи ума ви.”
41

„Шримад Бхагаватам”, 1.2.6
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Както сме говорили, има три основни мантри в тази кали-юга. Едната е ом,
която всички знаят. Другата е: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Тя е като молитвата на сърцето.
„О мой Боже, о Любима на Господа, моля ви, приемете ме да ви служа.” Не е ли това
красива молитва? Винаги трябва да се молим така. Ако имате това в мисълта и в
сърцето си, нима можете да сторите нещо лошо? Можете ли да излезете вън и да
постъпвате с жестокост? Можете ли да си идете у дома и да биете жена си и децата си?
Това е невъзможно. „Моля Те, мой Господи, о Възлюбена на Върховния, приемете ме
да ви служа!” Това е най-добрият начин да се практикува този специален път, посочен
от Чайтаня Махапрабху. Именно този е и пътят, по който светците от нашата традиция
са постигнали своята толкова славна позиция. Повтарянето на тази прекрасна Харе
Кришна маха-мантра не е рутина. Това е дълбоко емоционална молитва, която ще
освободи ума ви. Затова, ако искате да се избавите от своето оплитане, моля ви, не
забравяйте за тази мантра.
И третата мантра е ом намо бхагавате васудевая за най-висша защита в случай,
че сте в опасност, била тя външна или вътрешна.

46. На по-висока октава
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2013, вечер, София )

Въпрос на Кришна Преми: Споменахте, че носим своя пакет карма от преди.
Това свързано ли е с пола ни? Дали сме мъже или жени – зависи ли от нашата
прарабдха-карма?
Свами Тиртха: Тоест дали полът ни се предопределя от нашата карма? Да. Как
се предопределя и защо? Онези мъже, които са много страстни, следващият път ще се
родят като жена. Мога да навляза в повече детайли, ако искате. Естествено, че всичко
се предопределя от предишните постъпки, а също и от божествените благословии.
Защо? Защото човешкото тяло се сравнява с дърво, а сърцето е сравнено с главния клон
на това дърво. И на дървото седят две птици. Едната е душата, която се опитва да се
наслаждава на плодовете на дървото. Понякога вкусвате сладки плодове, друг път
сладко-кисели, трети път горчиви. Но понеже тази малка птичка е глупавичка,
продължава да кълве плодовете. Без надежда се надява. А другата птица, Свръхдушата,
божественият представител, вътрешният водач, само наблюдава. Докато
индивидуалната птичка не обръща внимание на наставника, на нея ѝ се налага да
продължава да се радва и страда от двойственостите на материалния живот. Ала насочи
ли вниманието си към вътрешния водач, Параматма, с всички проблеми е свършено.
Така че Параматма, този божествен представител, ви превежда през всички тези
преживявания. Той ви поставя в такива условия, че да можете да преминете през
специфичния опит, от който се нуждаете. Именно под негова насока сме принудени да
приемаме тяло на мъж или на жена. Ала всъщност душата не е нито мъж, нито жена. Тя
не е нито млада, нито стара, нито човешка, нито животинска. Тя е сат-чит-ананда,
душа.
При все това, разделението на полове съществува в целия сътворен свят, затова
мнозина си мислят, че чрез обединяване на половете можем да постигнем щастие.
Както в старогръцката традиция Платон казва, че изначално хората били единно кълбо,
а сетне били разсечени на половина и едната половина станала мъжът, а другата
жената. След това се образували определени части на тялото – нещо отпред и горе при
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жените, нещо друго долу при мъжете. И затова те си мислят, че като съчетаят тези две
страни, ще са щастливи. В индийската традиция е описано по различен начин. Има една
много специална форма на бог Шива, която е разделена – той е в едно тяло,
наподобяващо човешкото - с две ръце, с два крака - но разделено вертикално. Дясната
страна е мъжка - Шива, а лявата страна е Парвати - женска. Нарича се Ардха-нариишвара. Ардха означава „полу”, нари значи „жена”, ишвара значи „бог”. Така че това е
богът, който е наполовина жена. По този начин тази иконография обединява мъжкия и
женския полюс. Общата мистична символика използва андрогинността.
Но каква е нашата версия, след всички тези различни версии? Няма нищо лошо
съпругът да прегръща женската енергия в облика на своята съпруга. Но само на своята
съпруга, не на нечия чужда съпруга. Добре, за семейния човек е лесно да постигне това
съчетаване на половете, но какво ще стане с аскетите? Как могат те да прегръщат
женската енергия? Това е много трудна задача! Ако аскетите започнат да прегръщат
жени, не е добре – те не бива да го правят. „Това е просто духовна практика за
постигане на по-висше единение” – не, не бива. При все това, дори аскетите трябва да
постигнат това цялостно единение. Те трябва да прегръщат не жените, а женския
принцип. Затова се казва, че без милостта на Радхарани никой санняси не може да
постигне успех. Женският принцип подпомага напредъка на духовния успех.
Разбира се, това делене на мъжко и женско е важно и трябва правилно да
боравим с него. Ако мъжете са много страстни, те стават обикновени жени следващия
път. Но ако са страстни практикуващи на бхакти-йога, пак стават жени, обаче на повисока октава – гопи. Това е стремежът ни. Посочете ми друга религия, в която мъжете
да са готови да се родят като жени? Немислимо! Това доказва, че бхакти-йога е
изключително божествена, трансцендентална.
Това не е шега. Но е вярно както за жените, така и за мъжете, че трябва да
надрастваме пределите, зададени ни от физическия ни пол. Трябва да станем като
ангелите – да не се влияем от материално оплитане, а единствено да славим Бога и да
служим. Така че, следвайте ангелите!
Въпрос: Тогава как ще можем да имаме деца?
Свами Тиртха: Има много различни начини. Съществува биологично
размножаване, съществуват и други видове размножаване. Да речем, един човек може
да има деца в биологичен смисъл, нали така. А един проповедник може да има деца в
духовен смисъл. Това също е вид размножаване. И ако се издигнете на едно доста
високо ниво, ще можете да сътворявате с мисълта си. Това се нарича сефалогенезис.
Точно както за Брахма не е проблем да създава синове с ума си. Така че съществуват
множество различни начини за размножаване. Не се придържайте единствено към
обичайния начин.
Въпрос: Дали е така, че човек се ражда като жена, когато трябва да разбере
нещо посредством чувствата, а като мъж, когато трябва да разбере нещо посредством
ума?
Свами Тиртха: Мисля, че това е доста добро обяснение. Защото на мъжете
обикновено много им тежат главите, докато дамите са притеснявани от чувствата си.
Въпрос: Бихте ли ни дали моля някакъв съвет как да се избавим от тези тежки
глави, каквито имат мъжете?
Свами Тиртха: От твърдоглавието ли? Направете ума си по-сърдечен, а сърцето
по-умно – обединете тези две способности, които всички имаме, интелектуалната и
емоционалната. Постигнем ли едно по-висше единство, по-висш синтез на тези две
качества, тогава сме близко до идеалната ситуация. Но вие попитахте за метод, чрез
който да се контролира тази тежка глава, нали? Съвсем лесно е; трябва да се преклоним

59

пред Бога. Това е правилната употреба на нашата глава – да отдадем почит на
Върховния авторитет.

47. Ако сме спасени можем да спасяваме другите
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2013, вечер, София )

Въпрос: Как можем по-добре да служим на Бога, служейки на нашите братя и
сестри? Бихте ли ни дали моля някой практически съвет?
Свами Тиртха: Това е много хубав въпрос, много хубава тема. Много хора не
разбират, че трябва да служим на Бога. Малцина разбират това. Още по-малко се
захващат с подобно служене. А дори още по-малко са тези, които ще достигнат
плодовете на това служене. Разбрали сме, че безкористният предан, който обича
несебично Господа, не желае нищо в замяна. Например, ако имате много покорен
дългогодишен слуга, самите вие искате да се грижите за този слуга и да му служите.
Същото е и с Господ – ако някой Му служи много добре, Той също иска да му даде
нещо. Обаче онези, които са чисти, не приемат никакво служене от Бога. Именно тук
трябва да сме много внимателни и бдителни. Защото ако започнете да служите на такъв
предан, който не приема никакво служене дори от Бога, и ако успеете да направите
нещо за него, тогава това означава, че сте по-могъщи от самия Господ. Защото сте
могли да сторите нещо, което Той не може. Разбира се, трябва доста да се потрудите, за
да отдадете и най-малкото служене на подобна душа. Но виждате ли, в това е красотата
– служейки на посветените слуги на Бога, можем да направим нещо много хубаво.
Коментар: Но въпросът ми е как мога да служа на моите братя и сестри като
цяло. Не на съвършения човек, на светеца, а на останалите братя и сестри.
Свами Тиртха: Казано е: „Ако някой е гладен, имаш хляб и не го споделиш с
него – ти носиш отговорност. Ако имаш знание, а някой е в невежество и не споделиш
своето знание – ти носиш отговорност.” Затова в нашите центрове ние раздаваме храна,
за да удовлетворим телата на хората, и разпространяваме знание как могат да
усъвършенстват живота си – за да удовлетворим душите им.
Но кое е най-доброто служене към другите? Най-напред да помогнеш на себе си.
Защото ако се пречистиш, ще сияеш и останалите ще последват примера ти. Ако самият
аз съм в мрак, как мога да помагам на другите да излязат на светло? Най-напред сам
трябва да изляза в светлината, за да мога да поведа другите: „Хей! Насам е светло.”
Коментар: Но може би цял живот няма да ми стигне за това.
Свами Тиртха: Бог знае. И Неговата милост е по-силна от твоята съпротива.
Въпрос: Трябва ли да чакаме Бог да ни прати хора, които се нуждаят от помощ в
дадена ситуация?
Свами Тиртха: Препоръчвам ви най-напред да се молите да ви прати някой,
който може да помогне на вас. Защото ако сме спасени, тогава можем да спасяваме
другите. В нашата система това се нарича приемственост, духовна приемственост. Как
се бере манго? Мангото е много деликатен, нежен, мек плод, а също и много скъп.
Манговите дървета са високи и най-хубавите плодове са на върха. Какво можем да
направим? Да вземем прът и да обрулим плодовете? Та те ще се смачкат! Не, брането
се извършва по много специален начин – много хора се качват на дървото. Този, който
е на върха обира най-високите плодове и ги подава на стоящия под него човек, а той на
застаналия под него, и накрая плодът стига до земята – до вас. Това означава, че плодът
идва до вас съхранен в оригиналния си вид. Тази приемственост може да запази и
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предаде плода. По същия начин, ако се хванете за човека над вас, той може да се хване
за онзи над него, той пък за застаналия над него и така приемствеността на
освобождението е нерушима, водейки обратно към Бога.
Затова трябва да намерим своя помощник, своя личен спасител. Както пише на
вашата фланелка: „Нека се борим за победата на истината.” Така че ако искате да се
присъедините към армията на Чайтаня Махапрабху, това е една много славна битка. Не
бих ви препоръчал да се присъедините към армията на Кришна, понеже в
„Махабхарата” армията на Кришна се сражава срещу Кришна. Това е друга история.
Затова трябва да сме внимателни в коя армия влизаме. Но армията на Чайтаня
Махапрабху е добре оборудвана с различни оръжия. Славна армия е тя – елитен отряд.
Обаче какви са оръжията на Махапрабху? Господ може да отстрани всяка една
опозиция, във всеки един миг. Нужни са няколко гръмотевици, някое и друго
земетресение или край на света – и е свършено. Чайтаня Махапрабху не проявява
подобни оръжия. Той е Аватар – и тук не става въпрос за филма, не – Той е Аватарът на
милостта. Затова и оръжията Му са много специални. Има две-три основни оръжия.
Едното е „Шримад Бхагаватам”, книгата-пътеводител в духовното съвършенство.
Другото Му оръжие е садху-сангха – общуването със светците. Третото е най-главното
Му оръжие – това е святото име. Но ако не успее да победи съпротивата ви с тях – нито
чрез знанието и науката на „Шримад Бхагаватам”, нито чрез сладостната прегръдка на
светците, нито чрез прекрасната молитва на сърцето, маха-мантрата – ако не може да
ни спечели с тези методи, Той има един допълнителен. Това е маха-прасадам,
осветената храна, която ще победи всекиго, това е сигурно.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОНЕДЕЛНИШКИ ИЗДАНИЯ
1. Причината, умението и целта
(из открита лекция на Свами Тиртха, 05.01.2012, Кюстендил)
Свами Тиртха: Моля ви да извините моя недостатък, че не говоря вашия език.
Знам само най-важните неща на български, като „четвъртък” и „палачинка”. Но днес
сме се събрали не да говорим на някакъв материален език, език на думите, а да говорим
на езика на сърцето. Да открием значимостта, да намерим възвишената и светла
перспектива на божествената звукова вибрация.
Звукът е енергия. Енергията е нещо много важно в живота ни. Ако ни връхлети
прекалено много енергия, това е проблем. Ако пък имаме твърде малко енергия, това
също е проблем. Затова трябва да намерим златния среден път по отношение на
енергийната система. Защото човешкият живот е много скъпоценен шанс. Затова
трябва да използваме живота си, да използваме тази енергия за най-добрата цел. И тъй
като седим тук в един йога-център и повечето от вас са много сериозни практикуващи,
мисля, че осъзнавате тези факти – че човешкият живот е важен и че в него има
божествена промисъл.
По някакъв начин сме дошли тук, на тази планета Земя. Знаете ли по каква
причина?
Отговор: За да се учим и да израстваме.
Отговор: За да осъществим някаква мисия.
Отговор: За да изпитаме любов.
Свами Тиртха: Много добри отговори давате! Благодаря ви! Какво бих могъл
да кажа? Вие знаете всичко. Дошли сме тук, за да направим нещо хубаво, да изпълним
своята мисия и да практикуваме и преживяваме любящ обмен – много добри отговори.
В действителност трябва да изследваме живота си от три различни перспективи:
защо, как и с каква цел. Защо сме тук? Как следва да живеем? И към каква цел трябва
да се стремим? Разбирате – причината, умението и целта.
И всъщност именно тези три фази са описани в нашите свещени писания.
Първото се нарича самбандха, или нашата връзка, нашият произход. Дали идваме
отникъде или отнякъде? Как мислите?
Отговор: Отнякъде.
Свами Тиртха: Надяваме се, че да. Защото ако идваме от никъде, никъде и няма
да се завърнем. Ала ако произхождаме от някъде, тогава и ще се завърнем някъде. Това
е много важна точка – ние идваме от някакво място, идваме отнякъде. Затова да
открием своя произход, да открием своя източник – това е първостепенен дълг в
човешкия живот. Тялото е дошло от тела – без майка и баща нямаше да седим тук, в
тази зала. Така че нашето тяло идва от други тела. Но знаете, че имаме и една много
специална частица – нашата душа. Ако тялото идва от тела, откъде идва душата? От
Душата, от Свръхдушата.
Отговор: От Бога.
Свами Тиртха: Да! Благодаря ви! Ако разберем този толкова простичък факт,
тогава втората фаза ще бъде много лесна – как да живеем. Защото щом принадлежим на
божествената сфера, щом идваме от Бога по някакъв начин – това иначе е малко сложен
въпрос, но като цяло можем да кажем, че идваме отгоре – и така, щом принадлежим на
Бог, тогава трябва да живеем според Неговата воля. Нали, това е логично? Ако сме
повече дух, тогава трябва да действаме повече като дух.
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Разбира се, имаме и телесно съществуване. Тялото ни е изградено от определени
материални елементи – в по-голямата си част от вода. 2/3 от тялото ни се състои от
вода. При домата водата е над 90%. При бебетата - над 90%. Старите хора изсъхват –
имат по-малко вода. Така че можем да кажем, че тук край нас седят 50-60 варела с вода.
Въпреки всичко вие се чувствате малко по-ценни от това. Ние не сме само тези 50
литра вода, пълна с това-онова, но долавяме нещо далеч по-скъпоценно вътре в себе си.
Тази скъпоценна частичка е душата ни.
Колко знаем за тялото си, а колко знаем за душата си? Не знаем кой знае колко и
за тялото, понеже то действа толкова чудодейно. Въпреки всичко ние сме много
загрижени за тялото, макар че то е по-низше в сравнение с духовната ни идентичност.
Ако отидете в един Мол, ще намерите стотици различни лосиони за вашето тяло –
храна за тялото; а колко храна за душата си намирате на подобни места? Не кой знае
колко. За това трябва да дойдем в йога-центъра. Тук и тялото е в добра форма, и душата
се култивира.
Така че ние струваме много повече просто от тази материална конструкция на
тялото. Затова трябва да разбираме все повече и повече, че сме вечен дух – души от
духа, не просто материя. Това е дълъг път – да се проумее, да се осъзнае този факт. Но
не се тревожете, все отнякъде трябва да започнем. Всяко дълго пътешествие започва с
първата стъпка.
Ако разберем, че не сме тялото, а сме душа, че сме с духовно качество, тогава и
ще се стремим да действаме в съответствие с това. Но без да сме определили целта си,
нима можем да я достигнем? Ако не знаем каква е посоката, няма как да стигнем. Казва
се, че за кораб, който не знае посоката, никой вятър не е попътен. Затова трябва да
открием целта на своя живот. Тогава ще знаем произхода, ще знаем целта – единствено
тази междинна част ще ни остава да прекосим.
И всъщност йога ни помага да прекосим тази пропаст. Защото йога ни учи какви
са духовните качества на нашата истинска идентичност. Тялото е ограничено – ражда
се и умира. Обаче душата ви е неродена и не умира, тя е вечна. Животът ни на тази
планета Земя е само една глава от вечното пътуване на душата. И йога означава
„връзка”. На английски инструментът, който свързва воловете пред плуга се нарича
yoke – това идва от санскритската дума „йога”. “Ярем” на български – също идва от
„йога”, защото свързва двете животни с ралото. Също и на унгарски – “járom”. Виждате
– всички сме братя и сестри. И така, йога ще ни свърже с Върховния.

2. Да дадеш
(из открита лекция на Свами Тиртха, 05.01.2012, Кюстендил)
Свами Тиртха: Йога има множество различни елементи, множество различни
школи, множество различни степени. Има толкова много популярни форми на йога –
например хатха, интегрална йога, лая, мантра, раджа-йога, и т.н. Но ако разгледаме
оригиналните източници на индийските писания, те класифицират три главни пътя в
йога: единият е дейността, вторият е познанието, третият е любовта. За кой от тях да
говорим? Изборът е ваш.
Някой: Карма-йога.
Свами Тиртха: Карма-йога? Много добре! Но как можем да говорим за кармайога теоретично? Карма-йога означава действие. Така че ако отидем в един йога-
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център и измием пода – това е карма-йога. Или отиваме в някой йога-ашрам и копаем в
градината – това е карма-йога. Ако копаете в своята градина – това е карма. Ако
копаете в градината на светците или на храма – това е карма-йога, защото към
дейностите ви се добавя един специален елемент. Кой е той? Нарича се посветеност.
Коментар: Работим за божественото.
Свами Тиртха: Точно така! Не сме привързани към плодовете на своите
действия. Това лесно ли е – да се работи без привързаност към плодовете? Не е лесно.
Защо? Защото ние сме мотивирани от резултатите. Надявам се, повечето от вас имат
работа. Това е важно! Но ако шефът ви каже: „Скъпи мой, моля те да работиш повече,
но няма да получиш за това и лев” – къде е мотивацията ви? Лесно ли е да се направи
това? „Очакват повече, а за мен няма никакъв резултат.” Безкористната дейност е нещо
много трудно. Защото отвъд тази материална мотивация, трябва да открием божествена
мотивация.
Същевременно всички знаем, че да даваш е по-добре, отколкото да получаваш?
Празнувахте Нова Година, когато обменяте подаръци. Кое е по-добре – да получиш
нещо или да подариш? Е, не е зле да получиш нещо. Не казвам, че е лошо – хубаво
чувство е. Защото е израз на внимание, на обич, на това, че „ти си важен за мен, аз се
грижа за теб” – хубаво е да получиш. Обаче да дадеш… Мисля, че всички сте
изпитвали това, че да дадеш нещо, с което да зарадваш другия – това е много сладостно
чувство! Същото е и с Господ. Много е хубаво да получаваме Неговите благословии.
Той ни осигурява въздуха, например. И засега можете да дишате безплатно. Засега. За
водата вече трябва да плащаме. Обаче Той е този, който осигурява водата, не е
водопроводната система. Толкова много благословии получаваме от Върховния –
живота си, интелигентността си, способността ни да работим, нашите чувства, всичко
получаваме от божествен източник. Само дето понякога забравяме да се отплатим.
Мислим си, че божествената система работи на различен принцип от материалната.
Материалната система означава: натискаш копчето и потича ток. Или завърташ крана и
има вода. И можете да се наслаждавате на облагите от системата за месец. Сетне, в края
на месеца, ще намерите нещо в пощенската си кутия. Това е много важен фактор.
Защото ако пренебрегнете това мъничко листче хартия, следващия месец ще натиснете
копчето и нищо няма да потече, ще завъртите крана - нищо.
Така че ние знаем – щом искаме да се радваме на облагите, трябва и да
допринасяме. Доколко допринасяме на Върховния Бог? Той ни дава живота, тялото,
разбирането, способностите – толкова много неща! Как можем да изплатим тази
сметка? Тя също идва в духовната ни пощенска кутия. Но ние искаме да я
пренебрегнем, искаме да я забравим. Ако правим така, не бива да се изненадваме ако
доставката спре. В какво може да се изразява това спиране? Ще се разболеете, ще имате
проблеми, ще имате някакви конфликти, трудности. Ако не сме в хармония с
божествения план на цялото вселенско битие – т.е. ако не знаем как правилно да
действаме – ще правим грешки. Затова трябва да изпълняваме карма-йога правилно.
Защото по този начин бавно-бавно, на малки части, можем да изплатим духовните си
сметки. Ако действаме безкористно, това ще доведе до много добри резултати.
И не става въпрос за пари. Казано е: ако нямаш нищо, пак трябва да правиш
дарения. Звучи странно, нали? Но и нищо да нямаш, поне малко пепел ще имаш – нея
можеш да дариш. Нещичко! Ако дадем нещичко, ще получим. Това е тайното изкуство
на действието.
(следва продължение)
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3. Действие, последствие, съвършенство
(из открита лекция на Свами Тиртха, 05.01.2012, Кюстендил)
(продължава от предишния понеделник)
Действието, карма-йога, е много важен фактор. И има много различни начини да
се извършва този тип йога. Ако овладяваме телесните си дейности, това също е вид
карма-йога. Ако хармонизираме ежедневните си дела с начина на живот и препоръките
на йога, ще можем да пречистваме дейностите си. Карма-йога включва също и карма.
Карма - това е действие-последица. То е нещо много логично - ако се удариш в стената,
ще си нараниш главата. Съвсем просто: действие-последица. Ако имаме малко поширок поглед над постъпките си: даваме ненавист, проблеми, главоболие на другите –
каква ще бъде реакцията, какво ще получим? Най-вероятно същото: действиепоследствие.
Сигурен съм, знаете, че трябва да постъпваме добре. Но тогава ще кажете: „Аз се
стремя да постъпвам добре, обаче въпреки това ме спохождат лоши последици. Смирен
съм, а хората се възползват от мен.” Или някаква друга причина… Но това означава, че
има толкова много неизплатени сметки в пощенската ви кутия. Натрупвали сме ги
толкова дълго време. Така че не се притеснявайте, ако се налага да плащаме цената.
Удовлетворява ли ви това действие-последствие? Не особено. Нуждаем се от
нещо друго, нали? Действие, последствие - съвършенство. Ето това ни е нужно! Трябва
да постъпваме по начин, който ще ни води все по-близо до съвършенството. Затова, ако
прилагаме правилата и препоръките на йога, ще се доближаваме до този идеал.
Пречистваме ли дейностите си, резултатите ще са все по-добри.
Как да превърнем карма в карма-йога? Съвсем просто – добавете посветеност.
Работете за славата на Бога. В „Бхагавад Гита”, която е много значимо откровение на
индийските свещени писания, е казано, че „Аз съм способността у човека”42. Бог
Кришна казва: „Аз съм способността у човека.” На други места се казва, че Бог се
превръща в дела у човешките същества. Така че способността ни да действаме ни е
дадена, предоставена ни е от Върховния. И ние трябва да използваме нашата
действеност – тази сила, тази възможност – много подобаващо. Ако се стараем, малко
по малко от карма ще стигнем до карма-йога; а ако продължим още по-нататък, тогава
от карма-йога ще стигнем до йога. Няма да има вече карма – ще остане единствено тази
жива и любяща връзка с Всевишния. Защото това е най-висшата цел на йога – жива и
любяща свързаност с Бога.
Затова да се следва йога практика е добре, тъй като това ни помага да разбираме
все повече, че сме по-малко тела и повече дух. Ще разберем, че саттвичният начин на
живот е много благотворен. Саттва е светлина, чистота – най-висшето качество в
материалния свят. Ако в живота ни все повече и повече се възцарява саттва, това ще
ни донесе просветление; ако следваме ахимса, ненасилието, което е друга много важна
точка в йога. Това не означава само вегетарианска диета – която е много здравословна
и много полезна за йога практиките – но значи също и да станете добри хора. Ако си
вегетарианец, но след като се нахраниш, излизаш и наритваш своите братя и сестри,
това не е хубаво. Така че духовният напредък не е просто въпрос на диета. При все
това, ако внасяме по-малко вредна енергия в тялото си, ще постигаме все по-и по-добри
резултати. Отново – действие-последица. Ако даваме на тялото си лоша, низша по вид
енергия – чрез храна, чрез напитки, чрез мисли, чрез каквото и да е – лоши резултати и
42

„Бхагавад Гита” 7.8
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ще постигнем. Действие-последствие. Ала не забравяйте за съвършенството.
Постъпвайте по такъв начин, че да няма последици.

4. Вътрешният звук ще ви води
(из открита лекция на Свами Тиртха, 05.01.2012, Кюстендил)
Свами Тиртха: Медитацията е много популярна в наши дни. Какво е
медитация?
Отговор: Да не правиш нищо.
Свами Тиртха: Добре! Съгласен съм. Най-напред трябва да спрем да правим
глупости. Защото ако действаме в материален план, вършим толкова много грешки.
Така че първата стъпка на медитацията е да престанем с лошите постъпки. Но когато
постигнем вътрешен покой на сърцето, на ума, отново можем да действаме. Ако сте
посветили живота си на Бога, на божествените принципи, на хармонията във вселената,
на принципите на йога – тогава можете да действате, няма проблем. Възможно е да се
достигне такова ниво – каквото и да вършите, то да е медитация. Не е лесно и не се
постига на първата седмица уроци по йога, обаче е възможно.
И има една много специална сила, която помага това да се случва – нарича се
обич. Затова в западната християнска мистична традиция се казва – моля ви,
внимавайте, това е много важно – „Обичай, пък прави каквото щеш.” Обичай; и прави
каквото искаш. За каква любов става дума? Тя не е чувство между човешките същества.
Не е търговия: „Обичам те докато и ти ме обичаш.” Не, това е божествен принцип. Ако
сте в такава жива и любяща връзка с Бога, тогава каквото и да вършите, ще е правилно.
Но моля ви, не ме цитирайте по тази тема. „Последният път чух на лекция на
Тиртха Махарадж, че стига да обичам, мога да правя каквото си искам и няма
проблеми.” Не! За да стигнем до такова ниво, трябва да пречистим живота си, разбира
се! За да постигнем тази цел трябва да следваме всички възможни правила и
предписания за пречистване. Ала веднъж щом излезем на нивото на осъзнаването, ще
знаем как да постъпваме правилно.
Иначе медитация означава установена връзка с Върховния – един вид, начин на
общуване. Умиротворявайки ума и овладявайки тялото си, можем да разкрием повисшите си способности и тогава ще се случи нещо много специално.
Звуците обикновено се генерират чрез удряне на даден обект. Удрям барабана и
има звук. Звуковата вибрация по въздуха достига ушното ви тъпанче и вие чувате. Но в
йога има един много специален звук, който не идва от удрянето на обект. Нарича се
„звукът анахата” – това е звукът в сърцето. Така че ако имате успех в своята
медитация, сърцето ще ви казва какво да правите. Това е много важно. Ще сте способни
да долавяте божествена вибрация в сърцето си. И този божествен звук ще ви води.
Звукът анахата – тази толкова специална вибрация в най-съкровеното кътче на сърцето
ви. Не става въпрос за пулса, за сърдечния ви ритъм – това е нещо отвъд. И така,
правилната медитация ще ни помогне да постигнем тази божествена вибрация и звук.
Сигурен съм, че понякога пеете мантрата ом, нали? Да направим ли малък
експеримент, за да покажем колко много резонира звуковата вибрация? Нека пеем ом
заедно, а междувременно ще ви покажа как да тествате вибрацията. Всъщност ом е
много висш тип мантра. Това е една от трите главни мантри в Кали Юга. Знаете, че ом
е съставен от три звука. Понякога го произнасят А-У-М. А е Кришна, Бог. М сте вие,
човешките същества. У по средата – това е божествената любов, която е връзката
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между двете. Такова е тълкуванието на ом в традицията на бхакти, предаността: Богът,
човекът и любящата връзка. Харесва ли ви? На мен това обяснение много ми харесва. И
така, нека да пеем ом за малко. Ом… Сега сложете длан на гръдта си. Ом… А сега нека
дланта ви докосне върха на главата. Ом… Благодаря ви! Какво усетихте?
Отговор: Вибрация.
Свами Тиртха: Правилно. Тук, в гърдите… а тук, на главата дори още повече,
нали? Затова има значение какво казвате. Ако говорите глупости, ако лъжете, това
също ще резонира в тялото ви. Ако говорим с ненавист, ако имаме лоши намерения
спрямо другите, това ще резонира, ще вибрира в цялата ни структура. Но ако казвате
истината, ако славите Бога, ако пеете своите мантри – това също ще отеква във вас.
Така че следващия път когато някой се кара с вас, можете да му речете: „Сложи длан на
главата си и се опитай да уловиш вибрацията на лошите си думи. Моля те, ела на себе
си, това не е добре за теб. Не само за мен не е добре – преди всичко не е добре за теб
самия да си навличаш такива лоши вибрации.” Пробвайте; той непременно ще
престане. Защото човек не може да говори глупости с ръката на главата, няма как да
продължи да се кара.
Така че в определен смисъл най-добрата дейност, най-добрата карма-йога е да
пеете мантрите си. И каквото не можем да изразим с думи, можем да го сторим с
песен. Защото това много бързо отваря сърцето.

5. Бог, любовта и щастието
(из открита лекция на Свами Тиртха, 05.01.2012, Кюстендил)
Въпрос на Крипадхам: Бихте ли обяснили моля за смисъла на мантрата –
защо думите се подреждат в мантра, какво означават и защо трябва да се пеят?
Свами Тиртха: Благодаря за този въпрос. Най-напред трябва да разгледаме
самата дума мантра – какво значи мантра? Всъщност тази дума е съставена от други
две: манас и траяте – това означава такава могъща молитва или формула за
медитация, която ще освободи ума ви. Така че целта на мантрата е да пречисти
съзнанието на човека. Ако повтаряте своите мантри, много бавна, ала много мощна
промяна ще започне да се случва в сърцето ви, във вашето съзнание. Защото
посредством звуковата вибрация, в медитацията си ние се свързваме с една много
висша духовна реалност. Ако седим сами у дома в безмълвна медитация, без да правим
нищо друго, това е много силно. Но ако се събираме заедно с единомислещи хора,
тогава съвместната ни медитация ще ни помага един на друг. Ако съм слаб сам, в
добрата компания на подобни духовни хора ще съм по-силен. И ако повтаряме
мантрите си наум, мълчаливо в група е много по-мощно, отколкото ако си седите
самички у дома. Но ако изричаме нашите мантри – и дори повече, ако ги пеем – това е
дори още по-мощно. И само един даже по-мощен начин за пеене на мантри – нарича се
киртан, когато и танцувате докато пеете. Това е най-висшето.
А сега за думите на мантрата. Има мантри от по една сричка, има мантри от
десетки срички – те са дълги. Така че съществуват различни мантри за различни цели.
Защото мантрата е като код за постигане на дадени положителни резултати. Един
положителен резултат е, че ще добиете покой в ума. Втори, по-висш резултат е, че
можете да постигнете освобождение. Това е много голямо постижение. Следващата
стъпка е, че можете да влезете в много близка и съкровена връзка с Върховния Бог,
Кришна. Така че различните мантри могат да ви донесат разни резултати. Мисля, че
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това е съвсем разумно и логично. Затова всред всички тези различни мантри, махамантрата е посочена за най-ефективна, най-мощна. Харе Кришна мантра е наречена
маха-мантрата за тази епоха – „великата мантра на освобождението” за тази Кали
Юга. Харе е божествената любов; Кришна е Богът; а Рама е щастието, което можете да
добиете чрез това единение, чрез тази медитация. Тези имена се повтарят в тази
мантра: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе. Простичко е; да опитаме заедно. Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Винаги мислете за това: Бог, любовта и щастието.
Повтарянето на мантри е велико изкуство в духовната наука. Защото, както
усетихме, това е звукова вибрация, която отеква в нас. Така че ако повтаряме името на
Бога – каквото и да е то според нашата религия, това няма значение – тогава общуваме
с Него. Точно както майката извиква името на детето си. Обикновено майките с радост
изричат имената на децата си. Кажете ми едно обичайно име?
Някой: Иван.
Свами Тиртха: Иван. Добре, но ако майката каже строго: „Иване!”… Виждате,
при произнасянето на името може да се предаде различно настроение. Синът ви може
да дойде тичешком, а може и да не дойде, понеже ще си каже: „О, по-добре да стоя
далеч, защото майка ми е ядосана!” Името е за установяване на връзка. По същия
начин, ако зовете името на Бога, Той ще обърне внимание: „О, някой Ме вика!” Затова
нека вложим много положителен смисъл в своя призив.
Мантрите се подсилват от мудри. Оригиналното значение на мудра е „печат”;
така че ако имате правилната мудра, това също ще подпомогне общуването. Например
съществуват мудри за съвършено знание, за благословии, за свързване със Земята – по
този начин можете да се заземите. Има друга мудра за преподаване. Всички тези
различни мудри също изразяват някакво послание, на което Бог ще обърне внимание.
Мудрата с допрени длани също е много красива, нарича се анджали-мудра,
ангелската. Но ако покажем различна мудра към небето, например стиснат юмрук,
значението не е толкова красиво.
Има толкова много начини да изразим своите чувства, да бъдем свързани, да
помагаме на медитацията си да израства. И моля да ме извините, ако понякога съм
малко забавен, но моето мнение е, че духовният живот трябва да бъде радостен. Казва
се, че с кисело лице в рая не се влиза.
Много ви благодаря, че дойдохте! Бъдете благословени! И моля ви, отнесете
тази божествена вибрация в сърцата си. Помагайте на себе си, помагайте и на другите.
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6. Всичко е свързано с всичко
(из открита лекция на Свами Тиртха, 06.01.2012, вечер, София)
Благодаря ви, че дойдохте, приветствам всички с топло сърце! И моля ви,
извинете ме за един от големите ми недостатъци – че не говоря вашия език. Но съм
научил нещо на български: “Крушата не пада по-далече от дървото.” Това е пословица,
обаче има и дълбоко духовно значение.
Ние споделяме едно и също преживяване – всички живеем. Това е като всеобщ
опит за всички човешки същества и въобще за всички живи същества. Преди 25 години
моят духовен учител ми каза: „Не забравяй: всичко е свързано с всичко!” Оттогава
насетне се чудя: „Какво означава това? Къде мога да намеря ключа, значението на тази
свързаност?” И се надявам да стигнем до някои отговори, които да ни помогнат да
разберем тази мрежа.
На човешките същества им е трудно да се идентифицират. Ако трябва да се
представим, казваме имената си, семейното си положение, какво работим и т.н. Ала
всичко това може да се промени във всеки един момент. Но нещо е постоянно, отвъд
тези променящи се характеристики. Всъщност търсенето на тази вечна частица, на тази
постоянна страна у нас е много важно в живота ни. Живеем в много необичайно време.
Толкова големи очаквания има, толкова много промени се случват. Трудно е да се
намерят неизменни опорни точки. Въпреки това нашата идентичност си е същата.
Каквото и да се променя – то е повърхностно; което е постоянно – то е духовната
страна.
Така че човешките същества са в междинна позиция. Ние всички споделяме
еднакви общи черти. По малко сме като ангели и по малко сме като животни. Едната ни
страна е долу на земята, а другата – високо в небесата. Човешкият живот като цяло е
преживяване на тази междинна позиция. Една междинна позиция може да бъде
разбрана и обяснена по два начина. Едното тълкувание е „ни тук, ни там”. А другото е
„и тук, и там”. Така че имаме възможността или да се отвърнем и от двете посоки – и от
материалната, и от духовната – и да сме в един вид вакуум, което няма да ни донесе
истинско удовлетворение; или пък можете да обедините двете сфери, за да имате
нормален, стабилен, добър стандарт в материалния живот, а също да достигнете и до
духовната благодат.
Миналото, духът на миналото е за раздяла. Ако се вгледаме назад, всички
разнообразни проблеми и конфликти обикновено разделят хората едни от други. По
отношение на семейните дела, държавните дела, религиозните дела – толкова много
различия съществуват. Има толкова много конфликти в миналото. А какво да кажем за
бъдещето? Мисля, че едно по-добро бъдеще ще ни споходи ако се научим да намираме
пътя към единството.
Това не е просто някакъв теоретичен въпрос, а нещо съвсем практично. Както
ние тук, в тази зала, сме обединени, нали? Всички сме тук, всред това пространство,
споделяме същата атмосфера. Така че в тази стая е проявен принципът на единството.
Същевременно е проявен и принципът на разграничаването, тъй като вие слушате, а аз
говоря – това означава обмен. Така че можем да говорим за обмен единствено ако
присъстват принципите и на единството, и на различието. И двата аспекта са много
важни, за да има общуване.
(следва продължение)
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7. Промяната, която искате да видите отвън
(из открита лекция на Свами Тиртха, 06.01.2012, вечер, София)
(продължава от предишния понеделник)
Тези дни сме изправени пред един нов период. Толкова много нови изрази се
ширят сред хората касаещи бъдещето на света. Изместване на полюсите, краят на
календара на маите, или пък Кали Юга – толкова много странни изрази, които не ги е
имало преди. Но какво е това очакване в човешките същества? Много е лесно да се
мотивират хората чрез предсказания за бъдещето или някакви пророчества, които
никога няма да се сбъднат. Ако краят на света не се случи днес, можем да го отложим
за следващата година. Виждал съм колко са гъвкави хората в своята вяра. Но ако
очакваме някаква промяна, каква трябва да е тя? Това трябва да е един малък преход от
главата към сърцето. Всички облаги, на които се наслаждаваме в тази материална сфера
сега, на практика са резултат от човешкия мозък. Светът днес е доминиран от
човешката воля. И определено този свят има своите ползи. Те правят живота лесен и
удобен. Обаче това си има цена. Защото създавайки си комфортен живот сме създали и
капан, от който трудно можем да се измъкнем. Така че макар да се радваме на
материални удобства, вътре в себе си се изправяме пред големи изпитания.
Какво се случва в главата на едно човешко същество? Това за щастие е скрито от
нас. Защото ако можехме да четем мислите на другите, щяхме да се окажем в небрано
лозе. Но основно в ума се случват три функции. Едната е мисловната способност –
интелектуалният, познавателният капацитет. Втората е силата на волята. И третата са
чувствата. Ум не е равнозначно на мозък, недейте да ги обърквате. Умът е като
вътрешно сетиво, шесто чувство. И още веднъж трите му функции: мислене, волево
намерение и чувстване.
И така, днешният свят е доминиран от волята. И ако се нуждаем от някаква
промяна, ако се нуждаем от някакъв преход, това трябва да е преминаване към третата
способност на ума - чувстването. Разбира се, да се чувства без да се мисли също би
могло да е проблематично. Но ако съумеем да обединим позитивните резултати и от
двете способности, ще можем да израстваме по-добре. Мисля, всички можем да се
съгласим, че истински важните решения взимаме в сърцата си. В нормални случаи
можете да решавате с мозъка си, няма проблем. Но когато сте в опасност, например,
или когато сте в екстремна ситуация се задейства една много специална способност.
Това е човешката интуиция, която е силно свързвана с чувствата. Трябва да изучим, да
овладеем тази способност - интуицията. Защото по този начин можем да стигнем до
някои неочаквани заключения, които понякога са много по-добра опция от който и да
било интелектуално или теоретично съставен отговор.
Тази промяна ще се случи в света ако започнем да я извършваме в себе си.
Казано е, като добър съвет в духовната практика, че самите вие трябва да бъдете
промяната, която искате да видите отвън. Макар че ние очакваме всички други да
започнат да се променят, „пък тогава може и аз да кажа „да”. Но за да подпомогнем
тази тенденция на преодоляване на трудностите, ние също трябва да допринесем.
Позволете ми да спомена една красива история от индийската традиция, която
ще подкрепи тази теза. Историята е за Бог Кришна. Той дошъл в облика на обикновено
пастирче. По някакъв начин небесният цар Индра се разгневил, защото обитателите на
селото, където живеел Кришна, не извършвали всички жертвоприношения, нужни за
поддържането на вселенската хармония. И така, господарят на небесата, господарят на
дъждовете започнал да изпраща проливни порои над това село. Всички жители се
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оказали в страшна опасност и накрая започнали да се молят на своя Бог, който живеел с
тях: „Умоляваме Те, спаси ни!” Затова Кришна повдигнал един хълм, понеже под
хълма обитателите на селото можели да бъдат защитени, като се съберат заедно отдолу
като под чадър. Знаете, че за Бога не е проблем да направи по някое и друго малко
чудо, въпреки че си играел като малко момче. И какво се случило? Баща му и
старейшините на селото, които се били насъбрали да се прислонят там, вдигнали своите
геги – понеже и те били кравари – и също започнали да поддържат хълма. Не си рекли с
ума си: „Чакай малко, това дребно момченце може да повдигне цял хълм, едва ли му е
нужна моята помощ. Той може да се справи и сам.” Не! Те искали да помогнат с
толкова силно чувство, че с тоягите си също поддържали хълма.
По същия начин, каквото има да се случва на този свят, бездруго ще се случи.
Има божествен план и за Земята, и за света. При все това, ние също можем да
допринесем. Нека вземем своите мънички пръчки, за да поддържаме този хълм.
Колкото и малък да е приносът ни, нека го дадем.

8. Сериозни инструменти за сериозни цели
(из открита лекция на Свами Тиртха, 06.01.2012, вечер, София)
Свами Тиртха: Всъщност, на хората са дадени три дара. Първият е
философията, вторият е религията, а третият - изкуствата. Кой от трите е найприемлив?
Отговор: Изкуствата.
Свами Тиртха: Да. И аз така си мислех. Защото обикновено смятаме, че
„философията е прекалено сложна, не е за мен”. Религията, макар да е много важна
част от човешкото същество, е била подронвана и изкривявана по толкова много
начини. Така че какво остава? Изкуствата.
Но всъщност, ако се вгледаме в тези три стълба на човечеството… Първият е
философията. И става дума за практическа философия. Тази наука ни казва, че има цел,
върховна цел. Религията ни посочва пътя, по който да достигнем тази върховна цел. А
изкуствата правят всичко това красиво.
И така, опитайте се да откриете тези колони в своя живот. Най-напред, какви са
основните принципи, които споделяте? Каква е целта на живота ви? Има ли той
някакви духовни, трансцендентни измерения? Какъв е духовният ви стремеж? На второ
място, трябва да разгледаме каква е практиката ни. Не е достатъчно само да имаме
високи идеали, трябва и да правим нещо, свързано с тях. Така че нашата философия
трябва да се превърне в активен принцип. И на третото ниво, трябва да намерим
красотата и хармонията в своя живот. А освен нас самите, никой друг не може да
направи това. Трябва да открием своите вътрешни ресурси, които ще ни помогнат да
определим целта си, да следваме практиката си и да осъществим своите стремежи.
От друга страна, има три източника на информация по тези въпроси. Единият е
древната традиция. Традицията може да ни каже много за смисъла на човешкия живот
и затова е много, много полезно да принадлежим към дадена традиция. Традиция
означава да споделяте достоянията на определена древна школа на мисълта. Ако сте
искрени в практиките си, всички мъдреци и светци от миналото ще ви помагат.
Втората подкрепа, вторият източник на информация е човешката
интелигентност. Наричат ни хомо сапиенс, нали? Това означава „интелигентни
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същества”. Затова, моля ви, нека прилагаме знанието си, нека използваме мозъка си за
най-добрата цел. При все това, говорихме в началото, че волята и интелектът на
човешките същества са сътворили много блага, ала и някои проблеми.
И третият източник на информация е интуицията. Това е нещо много популярно
в наши дни: „Влязох в най-дълбока медитация, за да преценя кога да си поливам
цветята.” Сериозните инструменти трябва да използваме за сериозни цели. Не бива да
компрометираме най-добрите си способности.
И така, ако анализираме тези три източника на информация – традицията,
знанието и интуицията – ще видим ограниченията на човешкия мозък, ще видим и
грешките или понякога злоупотребите с интуицията си; обаче традицията може много
да ни помогне. Много е тежко да си проправяш път самичък и да се бориш срещу
всички трудности. Но ако следваш пътека, ако вървиш по стъпките на онези, които са
постигнали целта на човешкия живот, тогава е много по-лесно.
Затова в наши дни интересът към традициите е много пламенен, много действен.
Самият аз също се присъединих към определена традиция. Тази традиция принадлежи
на индийската школа на мисълта, можем да кажем, че е част от хиндуизма. Това е
йогийска школа; йога е връзката между човека и Бога. И досега съм намерил в тази
традиция всички необходими препоръки, за да бъда вярно насочван.

9. Крушата не пада по-далече от дървото
(из открита лекция на Свами Тиртха, 06.01.2012, вечер, София)
Говорихме си за онази пословица за плода, падащ от дървото – в определен
смисъл ние също сме плодове. Ние, като души от духа, сме плодовете на едно
божествено дърво. Древната мъдрост на йога казва, че индивидуалната душа е като
струяща енергия, като искрица съзнание, идваща от божественото. Така че нашата найвисша, изначална идентичност е духовна. И както крушата не пада твърде далече от
дървото, по природа ние сме съвсем близо до своя източник. Има само един проблем в
тази система – нарича се илюзия. Тя е като мираж – показва ни нещо, което не
съществува, помагайки ни да забравим истинската си същност. И така се налага да
преминем през всички различни преживявания на телесния живот.
Как да намерим пътя навън? Пътят на религията, пътят на духовното
просветление е обозначен от следите от стъпките на великите светци. Липсата на
духовен авторитет в наши дни е огромен проблем за човечеството. В стари времена в
Индия на върха на обществената структура са били брахманите, духовният елит; след
това идвал административният елит, сетне икономическите сили на обществото и
накрая трудовата му мощ. Всички тези различни части на обществото давали своя
принос, за да може то цялостно да се развива добре. Духовният елит се считал за
главата на обществото, административните сили – за ръцете му, икономическата мощ –
за торса, самото тяло, а физическата енергия се представяла от краката. Ако тялото ни е
цялостно, тогава можем да функционираме много добре. В случай, че изгубим една от
ръцете си или един от нозете си, пак ще можем да действаме. Но изгубим ли една от
главите си е много трудно да продължим да действаме. Така че главата е важна!
Главата на обществото, духовният авторитет е много важен.
Затова целта на нашия човешки живот не е просто да имаме смислено и удобно
съществуване на тази планета земя, но по-скоро да потърсим своята извечна страна.
Нея култивирайте, защото онова, което има начало, ще има и край. Нашата телесна
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идентичност се е родила и ще умре. Ала духовната ни идентичност никога не се е
раждала и не умира. Тя е вечна! При все това, ние отделяме толкова малко внимание на
неизменната си страна. Затова предлагам да изместим малко вниманието си. Насочете
го повече към вечната си страна, защото всичко се решава на по-висшите нива. И ако е
взето това решение, то ще има своите ефекти и последствия на по-ниските нива. Ако
веднъж решим: „Аз искам да намеря своята истинска същност,” това ще има своите
последици в живота ни.
Какви последици можем да очакваме? Кои са основните амбиции на едно
човешко същество? Обикновено искаме малко по-добра позиция, искаме малко повече,
или пък много повече, пари и т.н. – имаме толкова елементарни инстинкти, толкова
дребни стремежи. Не мога да ви обещая, че ако се захванете с истинска духовна
практика всичките ви материални желания ще бъдат удовлетворени. Не мога да кажа,
че ще притежавате цялото богатство на света. Обаче – ако въобще трябва нещо да
обещавам – мога да обещая, че ако сте успешни в усилията си, ще бъдете един
удовлетворен човек. Можем да се поучим от толкова много учители. Знаем, че гуру,
свами, учителите са много почитани. Но понякога можем да учим дори от кучетата.
Защо? Защото кучето се стреми към много, но е доволно и с малко. Така че ако
притежаваме тази духовна перспектива – за живота си, за вечността, за това по-висше
измерение – тогава ще имаме удовлетворен живот.
Голямо изкуство е да си удовлетворен. Това е една от практиките в йога – да се
упражнява доволство. Толкова много причини имаме да сме доволни. Е, имаме
причини и да се оплакваме. Но това е ваш избор – дали да се оплаквате от онова, което
имате, или да сте доволни с него.
И така, трябва да определим целта на живота си; трябва да правим нещо, за да я
постигнем, действайки по духовен начин; и трябва да се стремим да въдворяваме
красота и хармония в живота си въз основата на тези два принципа. Знам, че това звучи
твърде общо. Но вие следва да откриете своите начини да подпомогнете този преход да
се случи – от властта на главата към властта на сърцето. Едва тридесет сантиметра са,
не е кой знае колко дълъг път. И като смирена препоръка или споделяне ви пожелавам
да успеете да намерите своя подслон, да намерите своя водач, своята духовна школа,
традиция, тъй като това много ни помага ясно да проумеем целта, практиката и
източника. Понеже като едни духовни круши, вие не падате твърде далече от
божественото дърво.

10. Може би ще е интересно за вас
(из открита лекция на Свами Тиртха, 06.01.2012, вечер, София)
Въпрос: Бихте ли ни казали моля, Вие открихте ли себе си, мисията и целта на
своя живот? Как се случи? Бихме искали да знаем.
Свами Тиртха: Дали съм открил себе си не зная. Това не е толкова важно. Но
дали съм открил своята мисия…? Нали нямате против, че ще говоря лични неща? Моля
да ме извините! Аз бях много разочарован от живота. Защото прилагах философстване;
виждате, философията носи такива горчиви резултати – води до неудовлетворение.
Чудех се, какъв е смисълът на това да живееш на Земята шейсетина години? Идваш от
нищото, тук си нещо и свършваш пак като нищо… В това нямаше никакъв смисъл за
мен. Не е ли логично? Започнах да търся целта на този живот. „Може би това? Не.
Може би онова? Още по-малко.” Но тогава ме посети един мой съученик, след като две
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години не бяхме поддържали връзка, сложи на масата ми две книги по древна индийска
философия и каза: „Може това да ти е интересно.”
Оказа се прав. Защото тогава открих онези, които не само четат и мислят по този
начин, но и практикуват така. Знаете, теории – имаме стотици, хиляди теории,
библиотеките са пълни с теории. Но къде е практиката? Така че когато открих онези
хора, които практикуваха, а не само проповядваха, аз бях много щастлив и си казах:
„Ето най-сетне нещо, което не просто събира прах по рафтовете, но е жив принцип!”
Тяхната чистота много ме привлече. После, след известно време срещнах и наставника
на тази група. И това беше краят на моето търсене, тъй като той донесе всички
отговори на моите въпроси. Когато разбрах, че не сме просто тела, а сме вечни души от
духа, тогава цялото пътуване през живота придоби по-висш смисъл.
Често ние копнеем да намерим духовни приятели. Аз също търсех приятели, но
трябва да ви кажа, че открих своите духовни братя и сестри. Това е много по-висша,
много по-наситена връзка. Защото означава, че ние споделяме живота си. А това е едно
от най-големите богатства, които имаме. Имаме и още едно богатство – то се нарича
любов. В крайна сметка нашата духовна идентичност притежава тези две способности –
живот и любов. И всъщност именно тях трябва да посветим на Върховния Бог.
Та, ето как се случи. Нищо особено. Започна с няколко книги; ние също имаме
някои книги тук. Така че ако някой иска, може би ще е интересно за вас.
Въпрос на Ямуна: Свещените писания са пълни с истории. Животът и той е
пълен с истории. Любовта също се разкрива чрез истории. Вие споменахте три човешки
аспекта – мислене, желаене и чувстване. Ако трябва да дадете съвършен пример за
мислене, желаене и чувстване, кои истории бихте ни разказали?
Свами Тиртха: Това би отнело много време. Най-дългата история, запечатана в
човешката памет, идва от Индия. Нарича се „Махабхарата” и е седем пъти по-дълга от
„Илиада” и „Одисея” взети заедно. И тази книга е за мисленето, желаенето и
чувстването.

11. Как?
(из открита лекция на Свами Тиртха, 06.01.2012, вечер, София)
Въпрос: Бих искала да ви попитам за пръв път ли сте в България и имахте ли
възможността да посетите някои места в нашата страна? И в тази връзка искам да
попитам как усещате енергията на нашата земя, енергията на нашия народ?
Свами Тиртха: Що касае до първата част на въпроса ви, дали съм за пръв път
или не: тъкмо пресмятах… моят духовен учител ме изпрати тук в България още през
1988 за първи път. Колко години са това? Близо 25 години, нали? Това си е доста време.
По отношение на втората част от вашия въпрос, имал съм щастието да посетя
доста места тук в България. Дори в първите години видях колко много хора
практикуват йога. Все още имам някои приятели, с които се срещнахме още на първото
ми посещение – по онова време те практикуваха и изучаваха йога, сега я преподават.
Времената се променят, но йога остава неизменна. И споделям усещането, че да, вие
имате духовна основа, имате отношение към духовния живот. Обаче успехът зависи от
самите вас.
В същото време нашата национална идентичност не е вечна идентичност. На
относителното ниво тя е нещо много важно, защото ние сме родени тук, трябва да се
учим, трябва да направим нещо точно тук; но в крайна сметка всички сме братя и
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сестри. Бог е върховният отец, източникът на всички – така че на това духовно ниво
ние всички си принадлежим. А пък различните ни идентичности – национална, местна,
професионална, семейна, полова – са на различни нива. И ние трябва да се справяме по
един добър начин на всички тези различни нива.
Моето впечатление е, че вие сте много топлосърдечни. Също имам
впечатлението, че дамите тук са много силни. Надявам се мъжете също да са силни. Но
такъв един емоционален заряд е добро начало за прехода от мозъка към сърцето.
Въпрос на Рукмини: Моят въпрос е как да направим този преход от главата към
сърцето и как можем да развиваме своето сърце? Как да помогнем на ума си да прояви
третата си способност - чувстването?
Свами Тиртха: Отговорът на всички въпроси започващи с „как” е
„извършвайте духовната си практика, мантрувайте повече”. Защото това е много фина
промяна. Но стига да започнем, тя също започва да се случва. Истински напредък
означава да придобиваме духовни качества. Или по-скоро можем да кажем: не да ги
добиваме, а да им помагаме да се разкрият. Защото ние сме плодове от божественото
дърво, така че споделяме божествените качества, притежаваме тези духовни качества.
Единственото, което трябва да направим, е да премахнем воала на неразбирането, на
илюзията. И колкото повече се просветляваме, толкова повече слънцето ще ни огрява.
Така че „как да…”? Продължавайте да практикувате и ще откриете.

12. Всички спасителни жилетки
(из открита лекция на Свами Тиртха, 06.01.2012, вечер, София)
Въпрос: До каква степен божественият план е и наш план?
Свами Тиртха: Това зависи от вашата отдаденост. Божественият план е
съвършен. В този живот има тенденции, които тъй или инак ще се случат – с или без
нашия принос. В този смисъл те са обективни, независещи от нас. Човешката намеса в
Божия план може да доведе до лоши резултати, няма съмнение. Каквато и грешка,
недостатък, дисхармония да има, можем да ги проследим до изопачените човешки
амбиции. Не е проблемът в амбициите, проблемът е единствено в изопачените
амбиции.
В „Бхагавад Гита”, която е най-значимото разкрито писания на Индия, Бог казва:
„Всички вървят по Моя път, всички следват Моя път.”43 Какво означава това – че
всичко е позволено? Че каквото и да правите, то е според божествения план?
Съжалявам, по един път може да се върви в едната посока, а може да се върви и в
обратната. Въпреки това вървим по един и същ път. Обаче посоката също е важна.
Защото втората част на този стих гласи: „Аз ще ви отвърна според вашата отдаденост.”
Така че колкото повече сме готови да казваме „да” на божествения план, толкова
повече ще сме в хармония с тези божествени тенденции.
Божественият план си е божествен план – съвършен сам по себе си. Нашите
планове са малко ограничени и малко слаби. Но ако приемем от сърце божествения
план, нашият план също ще бъде съвършен.
Въпрос: По ваше мнение каква е разликата между божествен план и карма?
Вторият ми въпрос е какво имате предвид под термина „духовна практика” и каква е
практиката, която самият вие следвате?
43
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Свами Тиртха: Кармата като правило също е част от божествения план. Но
това не е най-висшата сила, която да наложи истината. Защото карма означава действие
и последствие. Това е като физически закон, разширен до нравствените измерения на
хората. Онези, които са слепи, вярват в случайността. Онези, които са умни, вярват в
карма. Те знаят, че ако има действие, ще има и последствие. Ала онези, които са мъдри,
вярват в божествената милост. И бих казал, че тя е окончателният план на Върховния
Бог. Защото знаете, казва се, че ако си в беда се нуждаеш от непосредствена помощ. И
колкото повече проблеми имате, от толкова повече помощ се нуждаете. Казва се, че в
днешно време бедата е толкова голяма, че практически всички спасителни жилетки
трябва да се раздават спешно. Тъй като този свят е един исторически потъващ кораб.
Затова преди да се издавим, трябва да се научим да плуваме.
Така че карма съществува, но тя не е вечен закон. Ако се научим как да
действаме правилно, можем да пренапишем своя кармичен модел. Аз вярвам в
божественото провидение, в божествената милост, които са отвъд карма. Карма
означава само истинност, ала милостта е отвъд, тя може да прехвърли мост над
бездната. Само си представете, ако трябва да изплатим своята карма за всичките си
глупави постъпки – първо на първо, това е дълъг списък, и ще отнеме дълго време. Но
ако приложим верния метод, метода на посветеността, на себеотдаването, ако се
съгласим с божествения план – да го назовем съвсем простичко, ако кажем „да” на Бога
– тогава миналото е изтрито. Можете да започнете на чисто нова страница. Е да,
понякога сме толкова глупави, че започваме отново поредния дълъг списък… Но като
цяло е възможно да се изкачим на по-висше ниво чрез божествената милост.
По отношение на въпроса ви за духовната практика… Ще се позова на „Бхагавад
Гита”, за да ви разкрия величието на традицията. Там се казва, че има различни методи
на духовна практика. Един от тях е да посветим дейностите си на божествена цел. Да го
кажем съвсем просто – например, да построим храм. Или можем да посещаваме свети
места – като Седемте рилски езера, да речем. Или можем да изучаваме писанията и така
да славим Бога. Или чрез благотворителност можем да споделяме това, което имаме с
другите, които са в нужда. Медитацията също е включена в този списък с духовни
практики. Има и отречение, тапася44 като начини за генериране на духовна сила. Но
нашата специфична медитация е мантра медитацията. Медитация означава „да си
свързан”, а мантра значи „което освобождава ума”. Това е такава молитвена,
медитативна формула, която освобождава нашия ум, нашето съзнание. Тази е
основната практика, която следваме.
Но ако сме достатъчно посветени и решителни, можем да стигнем до нивото,
където всяко действие, което извършваме е медитация. Храненето, готвенето, спането,
работата, отглеждането на деца – каквото и да правим, то може да бъде медитация. Ако
имаме правилната визия, ако имаме правилното съзнание, каквото и да вършим, ние ще
помагаме на божествения план да се проявява.
Въпрос: Дадена ли е на човешкия ум способността да унищожи света? Може ли
човешката воля действително да унищожи този свят?
Свами Тиртха: Може би е възможно, но не е вероятно. Ще ви кажа защо.
Нашата традиция има мнение за бъдещето на тази планета и на планетарните системи, а
също има мнение за максималните способности на човешките същества. И така, що се
отнася до времевия фактор за тази вселена, включително планетата Земя, можете да сте
спокойни – тя ще продължи да съществува още дълго време. Въпреки че тази ера е найкратката от различните юги, различните епохи. Има четири ери: Златната, Сребърната,
Бронзовата и Желязната. Мисля, че можете да отгатнете в коя ера живеем сега и това не
44
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е Златната Епоха. При все това тази последна епоха, Желязната Епоха, също е
достатъчно дълга. А когато една епоха свърши, ще започне друга. Така че не се
притеснявайте.
Но другата страна на вашия въпрос, относно способностите на човешките
същества – да, ние притежаваме разрушителни сили, но притежаваме също така и
съзидателни сили. И се казва, че ако някой практикува мистичната страна на йога, той
може да постигне специални сили, наречени сиддхи. Като например да ходи по вода, да
минава през стени, да чете мислите на хората, да е способен да познава миналото,
настоящето и бъдещето – могат да се постигнат определени качества. Имах приятел,
който веднъж каза: „Когато медитирам, виждам какво има вътре в шкафа.” Отвърнах
му: „И аз го виждам, като отворя вратичката.” Така че тези качества могат да се
постигнат.
Но едно от най-висшите постижения е силата да се творят светове. Това направо
отнася ума! Обикновено си мислим, че да се създаде свят е работа на Бога. При все
това, ако се замислите: например Интернет – това е виртуална реалност, която, можем
да кажем, е сътворена от хората. Или ако разгледаме един ашрам, една духовна
общност, която е досущ като духовно убежище насред материалното битие - това също
е като създаването на един нов свят, където властва хармонията. Така че трябва
правилно да разбираме тази способност на хората да творят светове. А ако притежавате
способността да създавате, може да имате и способността да рушите. Но не е вероятно.

13. Някои тайни трябва да оставим неразкрити
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2012, сутрин, София)
Някои от нашите приятели изразиха желанието си да се присъединят към
семейството на ваишнавите. Което е много благоприятно събитие и затова нека
споделя някои вдъхновени идеи относно значимостта на посвещението. Достатъчно е
да се започне нов живот веднъж. Дори само от това можете да видите колко възвишен и
мистичен е нашият процес. Защото не се налага да напускаме телата си, за да започнем
нов живот; нужно е единствено да изоставим предишното си ниво на съзнание, за да се
преродим.
Има шанс да бъдем посветени в три неща: в наука, в мистерия, а третото ще ви
го кажа по-късно. Какво да речем за първото? Искате ли да се присъедините към една
велика наука? Иска ли питане! Затова започваме своето обучение. Присъединявайки се
към която и да било школа, всъщност получавате посвещение в тази специфична тема,
в тази наука. Коя е най-великата наука на планетата Земя? Най-великата наука на
Земята е как да живеем. Някои хора чувстват, че няма нужда от тези ритуали, от тези
посвещения. Но ние знаем колко важни са те. Защото като ги получим, заедно с тях
получаваме и благословиите на всички онези, които култивират тази наука.
При все това, понякога считаме науката за твърде обикновена. Ние търсим нещо
друго. Когато видим, че науката в материален смисъл не води до никъде, тогава си
мислим: „Мистерията! Тя ще помогне! Дайте ми посвещение в мистерията!” Коя е найвеликата мистерия на планетата Земя? Не е „как да живеем”, а самият живот. Найголямата мистерия е този опит, наречен живот. И то какъв опит! Но не забравяйте –
това е мистерия. Което означава, че зависи от личното, съкровено преживяване, и
практически никога не можете да го разберете – понеже е мистерия. Ако можем да
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разберем или анализираме нещо, то вече не е мистерия и ще изгуби своето очарование.
Така че някои тайни трябва да оставим неразкрити. Обаче не грешките ви.
След като бъдете посветени в науката, а сетне и в мистерията – това достатъчно
ли ви е? На някои хора да. Пожелаваме им късмет! Но на нас това не ни стига. Нуждаем
се от третото ниво.
Третото посвещение е в божествената любов. И колкото и да е странно, това са
постепенни стъпала – все по-високи и, можем да кажем, все по-обширни пластове.
Всички науки са включени в мистериите, а всички мистерии са включени в
божествената любов. Значи и цялото знание е включено в божествената любов.
Получавайки това едничко нещо, можете да получите всичко. Така че ако сте
интелигентни, няма да си губите времето с приемане на посвещения в науки и
мистерии. Разбира се, ние уважаваме всички тези различни школи и нива. Но тъй като
животът е едновременно и дълъг, и кратък, се нуждаем от пряк път, от директна връзка.
В същото време посвещението не е банкет за дипломиране. Това не е краят на
историята на вашето пътуване. То е началото. Е, може би не началото, но в този живот
нека го приемем като едно много значимо и красиво начало.
В „Чайтаня Чаритамрита” се казва, че по милостта на гуру и Кришна в сърцето
на човека се посажда семенцето на растението на божествената любов. Всички ние
имаме потенциала; това, което е нужно, е отглеждане.
Денят на посвещението е много важен в нашия живот. Защото той е найпрекрасният ден. Ако вие, скъпи приятели, си спомните деня на вашето посвещение,
ако се взрете в снимката от посвещението си и се погледнете в огледалото сега, ще
видите разликата. Ако разликата е за добро, значи се развивате добре. Ако не виждате
същия блясък и екстаз на лицето си в огледалото, тогава трябва да се върнете в онази
точка. Защо? Защото нещо се случва тогава.
За да бъдем посветени в наука, трябва да си вземем изпитите. За да бъдем
посветени в мистерия, трябва да преминем през изпитания. А за да бъдем посветени в
божествената любов, единствено трябва да кажем „да”! Защо? Защото това е акт на
милост. Всичко останало е акт на обмен, а това е акт на милост, която се разпростира
към нас.

14. Комета в орбита
(из лекция на Свами Тиртха, 08.01.2012, сутрин, София)
„О, ваишнава госвами, моля те, бъди милостив към мен! Освен теб никой друг
не е способен да пречисти падналите души. Къде може да се намери някой, просто в
присъствието на когото всички грешки и грехове побягват надалеч? Постоянното
къпане в святата Ганг ще пречисти човека, но твоята сила е толкова велика, че
пропадналите души се пречистват само като те видят. Святото име ще освободи
онези, които извършват някакви грешки срещу Бог Хари, ала онези, които извършат
оскърбление срещу теб, нямат шанс за спасение. Сърцето ти винаги е обител за Бог
Говинда, а Бог Говинда казва: „Ваишнавите винаги живеят в сърцето Ми.” Затова аз
копнея за прахта от твоите лотосови нозе във всеки мой бъдещ живот. Моля те,
считай Нароттам за свой и бъди милостив към него.”45
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И така, скъпи мои, тази молитва ни показва начина, по който да се обръщаме
към божествеността, начина, по който да се обръщаме към тези, които са по-висши от
нас. Има много различни методи човек да се пречисти, но най-добрият е да служи на
онези, които са чисти. Свръх-силата на Кришна се проявява по личен начин.
Както говорихме наскоро, светците, преданите, са нещо свято за нас, те са
свещена институция. Без тях ние вървим в тъмнина. Независимо, че сте читкана,
духовна искрица съзнание, вие сте досущ като малка комета, пресичаща небето –
идваща от мрака и отиваща към мрак. Миналото е история, бъдещето е мистерия, а
днешният ден е дар.
Ала вместо този линеен път – идвайки неизвестно откъде и отивайки неизвестно
накъде – когато нашата мъничка планета прекосява вселената, тя среща по-голямо
небесно тяло, каквото е Слънцето. Не щеш ли, насред своя път из мрака вие се
натъквате на Слънцето. Какво се случва с вас тогава? Променяте посоката си. Вместо
да идвате отникъде и да отминавате наникъде, вие сте привлечени от нещо, влизате в
орбита. А какво означава да сме в орбита около Слънцето? Означава, че винаги сме
огрени от слънчевата светлина. Ако се радвате на близостта на Слънцето, значи
получавате неговата енергия. Затова винаги оставайте в светлината!
Нашият живот е подобен на този на кометите. Идваме от някакви източници –
кой знае какви – и обичайно хората приемат опитността на живота без някаква
смислена цел. Но аз мога да споделя моя опит. Когато срещнах преданите, животът
започна да се променя. Тази промяна още не е приключила. Имам много още какво да
пречиствам и превъзмогвам, ала тази промяна, тази божествена светлина е толкова
удивителна, че е просто неустоима.

15. Вземането на решение е краят на съмненията
(из писмо на Свами Тиртха, април 2017)
Въпрос на Бхагават Прасад: Усилията ми да практикувам яма и нияма се
провалят плачевно. Това поне ме учи на някакво смирение. Най-трудно ми е да
практикувам когато чувствам съмнение и несигурност в изборите си по духовния път.
Свами Тиртха: Да, неувереността действа по този начин: увеличава
страданието. Но науката на духовната логика гласи, че взимането на решение не е нищо
друго освен отстраняване на съмненията. Съмненията обикновено убиват нашето
вдъхновение, но могат да са полезни при наблюдението кое какво е. При все това,
съмнението е каишка за ума, и в „Гита” се казва, че тези, които се съмняват, едва ли
могат да постигнат вътрешен покой и най-висшата цел.
Но правилата на яма и нияма ще донесат своите резултати, не се безпокой. Това
наистина е като обучение. Недей да стартираш със спринт на олимпийско ниво, а поскоро с крос – но се придържай към него сериозно и посветено. Най-добрата
противоотрова за съмненията е истинската увереност, която можеш да почувстваш под
закрилата на божествената енергия. Ако разбереш, че Върховният Бог е твой
благодетел и ти желае доброто, и ако и ти се обръщаш към Него по подобен начин,
тогава ще чувстваш защитата и сигурността. Трябва да долавяш и да осъзнаваш тази
божествена закрила над себе си. Досущ като слънцето – то винаги е над нас в небесата,
независимо дали го виждаме или не. Важно е да има такава божествена посветеност.
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Бхагават Прасад: От предания очаква ли се да следва заръките на гуру
безпрекословно? Чувал съм бхактите да казват, че когато човек получи посвещение,
той посвещава живота си на Кришна и гуру. Реших да ви попитам за разяснение.
Свами Тиртха: Какво се очаква от един пациент – да следва всички съвети на
лекаря или не? По-добре е да сътрудничим в лечебния процес; въпреки това на
практика виждаме, че пациентите понякога се държат, а друг път не се държат както се
очаква от тях. По подобен начин, да бъдеш преданоотдаден, или по-точно, да бъдеш
ученик, означава да се подчиняваш на дисциплина. Да позволявам да бъда напътстван –
това значи ученик. Никой не очаква сляпа вяра, и не става дума за сляпо следване на
някакви наставления. Учителят и ученикът посвещават себе си в служене на
божествената истина и на божествената любов – това е като взаимно съгласие по
определени въпроси. Разбира се, благотворно е да се следват всички добри съвети,
обаче трябва да сме искрени – ако не можем да го сторим на момента, следващия път
ще успеем.
Практиката е ключът към теорията. Ако можем да прилагаме на практика някоя
идея по позитивен начин, с добри резултати - тогава това доказва валидността на
идеята. И както говорихме, вземането на решение е краят на съмненията.
Ако пропуснем дадена възможност за служене, не е сигурно, че ще имаме шанс
за същото служене следващия път. Така че колебанието и отлагането не са най-добрата
линия на поведение; по-скоро трябва да бъдем активни и да постъпваме в хармония с
божествената воля. Ако Кришна желае, всичко ще се случи практически без никакви
препятствия. Такава е нашата надежда, а също и осъзнаване.

16. За ненасилието
(от писмо на Свами Тиртха, юни 2017)
Въпрос на Бхагават Прасад: Не разбирам онази част от ахимса, която изисква
човек да се откаже от месото като храна; ами млечните продукти, яйцата, вълната и
кожата? Млечната промишленост, например, също причинява много страдание – може
би не толкова интензивно като клането на животни, но с по-голяма продължителност
във времето.
Свами Тиртха: Да, ахимса е важен въпрос. Колкото повече избягваме да
навреждаме, толкова по-добре. Директното убиване на други живи същества и
изяждането на плътта им обикновено не е необходимо за поддържането на тялото в
здравословно състояние. Може би ескимосите са изключение, понеже за тях има само
риба. Месото внася лоша информация в комплекса тяло-ум, затова е по-добре да се
избягва. Но за да носиш вълнен пуловер не е нужно да убиваш овците, а само да
острижеш вълната им – от което те се чувстват облекчени и им пораства нова вълна.
Някои йоги се хранят само с плодове и мляко, тъй като това са истинските супер-храни.
Но ако можете поне месото да изключите от диетата си, това също ще ви помогне да
постигнете повече вътрешен покой и духовна извисеност.
Бхагават Прасад: Все още се боря с концепцията за ахимса. За мен това не е
просто теоретичен въпрос. Всяко усилие е един вид насилие над самия себе си. А всяко
действие – поне потенциално – е акт на насилие спрямо останалите. Но и бездействието
често може да бъде грях. Стриктното следване на ахимса може да ни доведе до абсурд
– в коментара си към стих 2.29 от „Бхагавад Гита”, Свами Прабхупад казва, че и
микробите имат души. Всеки път когато си мия ръцете избивам хиляди микроби – това
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насилие ли е? Четох в една веган група във Фейсбук как една майка обмисляше
възможността да не лекува глистите на детето си, защото са живи същества.
Свами Тиртха: Мисля, че не можем да спазваме пълна и съвършена ахимса.
Ако пътувате с кола, колко мухи и комари изгиват на предното стъкло? Не можем да
избегнем това, но можем да изберем дали да пътуваме към храма или към кръчмата.
Има разлика. Така че ахимса е като базов принцип, тя не е точно дхармата на воин
като Арджуна; но ние можем да практикуваме голяма част от ахимса. И не става дума
само за въздържане от насилствени действия, но в по-пълна форма – за подпомагането
на духовния напредък на всички. Самозащитата също е изключение от ахимса.
Основният въпрос тук е да изключим една голяма част от насилието от
ежедневието си, и това е вегетарианският начин на живот. Ако изключим убиването на
висши животни с едничката цел да поддържаме тялото си, постигнали сме голям
резултат.
Разбира се, трябва да избягваме глупаво поведение като отказа да се лекува
детето. В градината също махате плевелите, за да растат цветята по-добре. Това е здрав
разум. Но само ахимса не е достатъчна, дори тя не е свободна от карма. Затова се
препоръчва да правим жертви: да предлагаме храната си, да посвещаваме дейностите
си – това е начинът да осветим живота си и да компенсираме неизбежните грешки.
Бхагават Прасад: В коментара си към „Бхагавад Гита” 2.13 Свами Прабхупад
пише, че Арджуна трябва да е радостен, задето враговете, които убива, ще получат
млади и силни тела вместо техните престарели. Подобен начин на мислене би оправдал
евтаназията. В коментара си към БГ 2.21 той пише, че осъждането на един убиец на
смърт не е насилие, а всъщност е акт на милост, тъй като го избавя от греха му.
Подобен начин на мислене би оправдал мерзостите на Светата Инквизиция – те също са
вярвали, че пречистват душите на своите жертви. Също в коментара към БГ 2.21:
насилието, извършено в битка за Кришна не е насилие, понеже душата не може да бъде
убита. Всяка „свещена” война може да бъде оправдана по такъв начин, включително
джихада, на който сме свидетели днес. В коментара към БГ 2.27 пише, че войните и
ненужното избиване на хора и животни не се одобряват, а в следващото изречение
пише, че насилието и войната са неизбежни за поддържането на реда и законността в
човешкото общество. Очевидно необходимостта от насилие е въпрос на субективна
преценка. Как човек да разбере дали взима вярното решение? Коментарът към БГ 2.30
гласи, че необходимостта от насилие трябва да се определя от Бога. Но всеки луд може
да си вярва, че изпълнява делата на Бога и да върши варварщини. Как човек може да
разбере, че това наистина е Божията воля, а не просто гласът в главата му?
Свами Тиртха: Разбира се, винаги има вероятност луди хора да използват Бог,
религията и доверието за свои цели – при това, понякога жестоки и насилствени цели.
Но вие трябва да избягвате това. Проблемът като цяло е, че често изкривяваме
философията в подкрепа на собствените си интереси. Това трябва да се избягва.
Вътрешната съвест винаги присъства, и ако тя подкрепя онова, което сте научили от
духовните си наставници, тогава това е най-добрият избор.

81

17. Документация и интерпретация
(из лекция на Свами Тиртха, 08.01.2012, вечер, София)
Въпрос на Крипадхам: Всъщност темата на въпроса ми е разделена на две.
Първата част е: среща и раздяла в божествената любов. А втората част е: раздяла и
среща в божествената любов.
Свами Тиртха: Нашата традиция е много поетична. Как мислите – възможно ли
е документиране, можем ли обективно да наблюдаваме каквото и да било?
Камен: Да.
Свами Тиртха: Как?
Камен: Може би когато не се отъждествяваме с егото.
Свами Тиртха: Това е добра бележка. Все пак, ако ми позволите да споделя
моето разбиране за това: усещането ми е, че няма шанс за документация. Можем да
направим само едно, да се радваме само на едно – и това е интерпретацията. Защото,
както четохме в Упанишада: ято вачо нивартанте апрапя манаса саха – „Върховният
Бог е такъв, че от Него думите и мислите рикошират и се връщат, тъй като не
проумяват.”46 Така че човешките обяснения под формата на думи и човешкото
разбиране под формата на мисли се завръщат в неспособността си.
При все това ние се стремим по някакви начини да описваме материалната
реалност, обективния свят, който ни заобикаля. Опитваме се да открием някакви
физически закони и правила как работи вселената. Или си мислим, въз основа на
математиката, че две и две е винаги четири. Толкова много неща вземаме за даденост:
„Очевидно е, че е така.” И никога не си задаваме въпроса: „Дали две и две е четири?
Дали пък не е три, а понякога пет…?” Защото сме се съгласили с тези интерпретации,
съгласили сме се с тези закони. Но през двадесети век учените стигнаха до извода, че
едва ли могат да открият някаква обективна реалност. Защото всичко е плаващо, дори
материята е сгъстена енергия. А след това откриха Квантовата Теория – ако влезеш в
дадена система като наблюдател, тя започва да действа по различен начин.
Значи малко по малко, дори по тъй наречения научен метод трябва да признаем,
че не можем да уловим обективната реалност. Можем само да обясним, че „тази
частица трябва да стои тук – но тя не стои! Според всичките ми изчисления това трябва
да работи по такъв и такъв начин, но то не работи така!” При все това, системата
функционира правилно.
Така че едва ли съществува някаква документация. Но това звучи малко
теоретично. Кога бяха последните избори в България? Наскоро? Значи си спомняте
билбордовете. Само усмихнати лица, нали? Много хубав грим, много хубав ретуш. А
ако срещнете същия политик лично, се оказва грозен и стар човек с кисела физиономия.
Въпреки че искат да се представят за много спокойни, многообещаващи, добри,
благонадеждни. Но къде е реалността? Къде е обективността на нашето наблюдение?
Всички казват: „Ние ще намалим данъците!” А щом ги изберете какво се случва –
вдигат данъците. И на всеки четири години вие се хващате на въдицата! Защото не
съществува обективно наблюдение, само интерпретация. Ние, унгарците, също
споделяме тази черта. Много сме добри в това да интерпретираме провалите си като
истории на успеха. Не знам за вас, но нас много ни бива в това изкуство.
Ала тогава как да открием кое е истинско и кое неистинско? Щом дори
материалната сфера е толкова трудно да бъде описана вярно, колко по-невъзможно е да
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се опише божественият свят? При все това божественият свят също иска да се разкрие.
И за щастие сме се натъкнали на много поетично изражение на тази върховна реалност.
(следва продължение)

18. Линията на красотата
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2012, вечер, София)
(продължава от предишния понеделник)
Даоизмът говори в символи. Източни, без съмнение – но просто символи.
Първият стих в „Дао дъ дзин” е: „Дао не може да бъде описано; ако можете да опишете
нещо, то не е дао.” Това е като гатанка, като ребус. Какво означава? Визуално го
обрисуват по-добре, понеже използват ин и ян – съществува единство, съществува и
многообразие. И в едното се съдържа мъничка част от другото, защото в тъмния фон
има бяла капка, а в белия фон има черна. Малко е суховато. Предава истината, но по
сух начин.
Нека прекосим Хималаите в южна посока. Там също ползват символи, за да
опишат същата истина – принципа на единството и многообразието – обаче по толкова
поетичен начин! Те казват, че черният Бог и бялата Богиня се срещат. Не става дума
само за някакви нарисувани повърхнини, въртящи се една около друга. Това е танц,
романс, движение – толкова е красиво! По-красиво е; другото също е красиво, без
съмнение. Но това е по-красиво, повече чувства са вложени.
Но нима проумяваме смисъла? Едва ли някога бихме могли. Ала да се върнем
една стъпка за момент: ако разгледате ин-ян – знаете, те са в кръг, а каква е формата на
линията, разделяща двата фона? S, нали? Линията е като извивка. В западната естетика
S се нарича „линията на красотата”. Виждате, разделителната линия между двете
полета е линията на красотата. Където и да видите този дизайн, на запад се
интерпретира като линията на красотата. При все това „линията на красотата” отново е
теоретична тема от естетиката. Обаче виждали ли сте формата на Кришна? Той е
застанал точно така. Неговата поза с три извивки, Трибанга – това е S.
Така че това е много скришно в Даоизма, в символа на дао, ин-ян. Много
теоретично е обяснено в западната естетика. Ала ако откриете източника на цялото
знание на запада и на целия символизъм на севера, ще намерите личността, която стои
отзад - личностния Бог. Кришна свири на Своята флейта в тази прекрасна извита
форма.
И всеки път, когато четем, слушаме, или си спомняме тези красиви истории за
Него и Неговите спътници – как се срещат или пък разделят – това се повтаря. Но е
изразено по такъв поетичен начин, че е наситено с личен досег, наситено е с чувства. И
това е един много въздействащ, много докосващ начин да се обяснят нещата на
човешките същества. Защото ние чувстваме щастието на срещата, усещаме и болката
на раздялата. Затова ако божествената истина ни разкрие лицата си, говорейки на
нашия език, така да се каже, тогава ще разберем какво се случва.
(следва продължение)

83

19. Понякога времето се стапя
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2012, вечер, София)
(продължава от предишния понеделник)
Знаете, че едното без другото не може да съществува – без среща няма раздяла и
без раздяла няма среща. Те се предполагат една-друга, тъй като това е начинът да се
засили тяхната интензивност.
Трябва да ви кажа, че да общуваш пряко, лично, с нашия духовен учител – това
беше много наситено преживяване. Обаче раздялата е дори по-интензивна. Така че
Кришна, като главния режисьор на всички пиеси и театрални постановки в тази голяма
вселена, познава всички драматургични похвати, които покъртително да ви предадат
историята. Затова Той използва и двете крайности – срещата и раздялата. Трябва да
опитаме и двете. Ако Ромео и Жулиета не умираха накрая, никой нямаше да слуша тази
история. Не е ли така? Ала понеже присъстват двете крайности – най-силният плам и
най-великото страдание – макар че е много болезнено да се гледа театъра и всички са
облени в сълзи, въпреки това казват: „Толкова е хубаво!”
Или „Рамаяна” – същото е! Раздялата между Сита и Рама е толкова болезнена!
При все това, всеки гледа историята стотици пъти, за да дочака Тяхната среща. Хем
знаем как се развива историята, но сме готови да се въвлечем в настроението на
раздялата и на срещата.
Кое е първо – раздялата или срещата? Всъщност, в анализа на духовните
чувства, който прави Шрила Рупа Госвами в „Бхакти Расамрита Синдху”, той описва
едно много специално настроение, а именно пурва-рага. Рага означава „привързаност”,
а пурва значи „предшестваща” или „първа”. Това е чувството, когато влюбените нямат
възможността да се срещнат, те са разделени, но много очакват срещата. И въпреки че
са разделени, при все това са свързани. Това е позитивната интерпретация на пурварага. Щом има силно желание, те ще се срещнат. И тогава какво ще се случи? Отново
пурва-рага, същото чувство ще се прояви, ала този път по обратния начин. Макар да са
заедно, те ще се боят, че отново ще бъдат разделени. А това е болезненото тълкувание
на пурва-рага. Така че кое е първо – никога не знаем.
Ямуна: А кое е последно?
Свами Тиртха: Субективно погледнато, последното е раздялата. Защото
„последно” означава, че това е краят на историята, нали? И когато „Ромео и Жулиета”
свърши в театъра, вие се прибирате вкъщи и срещате жена си. Така че след непосилната
раздяла в смъртта, вие се срещате. Но шегата настрана; казах „субективно” тъй като
всички ние сме разделени от прегръдката на Върховния, от гръдта на Бога. И краят на
историята ще дойде, когато намерим пътя си обратно.
Днешният ден е тук. Не се тревожете дали сме били разделни преди, не се
страхувайте, че ще се разделим отново. Ще бъде много необичайно това, което ще кажа
сега: живейте за днес. Разбира се, ние знаем, че живеем във вечността, затова ако
развиете съзнание за раздяла, ще я чувствате вечно; но ако развиете съзнание за среща,
тогава ще се срещаме вечно. Трудно е да се направи този квантов скок над
измеренията. Но ще ви напомня думите, че времето се стапя. Понякога времето просто
се стапя.
(следва продължение)
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20. Вечен и блажен миг
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2012, вечер, София)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос на Крипадхам: Обикновено говорим за срещата и раздялата като
последователност. А много пъти сме чували, че в божествения свят времето не
съществува. Значи от такава гледна точка, последователност не може да има. Въпросът
ми е, ако Кришна теоретично може да чувства едновременно среща и раздяла, това
отнася ли се и до Неговите предани?
Свами Тиртха: Нашата традиция има малко по-различно мнение що се отнася
до времето в духовното небе. Например в „Брахма Самхита” се описва, че в
Шветадвип, в духовната сфера, времето съществува като вечен и блажен миг. Защо?
Защото макар да има целокупност в съществуването на различните лила, при все това,
за да се подсили вкусът на Кришна и за да се разгърнат забавленията, има
необходимост и от последователност. Тази последователност се изпълнява от
духовната версия на времето. То осигурява поредицата „преди и след”, което не значи,
че каквото и да било намалява или изчезва.
Спомняте си, веднъж преданите запитали Шрила Прабхупад: „Прабхупад, има
ли сняг в духовното небе?” Озадачаващ въпрос! Като се позамислил малко, той
отвърнал: „Да! Обаче без студения ефект.” Тоест, без неудобствата. Защото как можем
да отнемем на Бога преживяването от снега?! Той също е за Него, за Негово щастие!
Както децата – те винаги са много щастливи като завали сняг. По същия начин, ако на
Кришна му е нужна последователност, тя се осигурява, обслужва се от духовния
времеви фактор.
Но нашите истории описват по много поетичен и емоционално наситен начин
какво става с Шримати Радхарани, когато се чувства разделена с Кришна. Как е
описана, Яшодка?
Яшода: Близо до смъртта.
Свами Тиртха: Близо?! Това е само на първата страница. Нека минем нататък.
Да, правилно. Много красиво е описано как Тя се вцепенява, как рухва, как е
неспособна да помръдне. В пълно отчаяние и тъга Тя може само да седи на земята и да
пише нещо с пръст в прахта. Това е един от най-висшите типове екстаз.
Но ние сме чували, че садхана-бхакти е само за начинаещите, така че трябва да
стигнем поне до нивото рагануга – да следваме примера на великите. И така, докато
този Кришна е тук, ние сме активни – защото обикновено бхактите са готови да правят
култове към личността, те превръщат своите гуру в Бог. Така че докато нашият
Кришна, нашият Бог е тук, сме активни, показваме колко сме заети в своето служене.
Но както сме научили от шастрите, от нашите свещени писания за раса, когато
нашият Кришна не е тук – тоест когато гуру си замине – тогава в много раса
настроение ние рухваме. Седим на пода със седмици без да вършим нищо, поради
дълбок екстаз и чувство на раздяла. Нали, защото сме рупануги! Моля ви, недейте да
имитирате.
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21. Отчаяното признание
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2012, вечер, София)
Въпрос: Каква е градацията на настроенията в „Шикшащака”?
Свами Тиртха: Началото е философията на предаността. Тя разкрива пътя през
всички различни степени на емоционално развитие. Накрая достигаме до отчаяното
разбиране, че нямаме избор. И затова не сме готови да оставим избор и на Бога.
Защото какво е философията? Философията е чаматкар, изкуството на
чаматкар. Чаматкар значи „да бъдеш удивен”. Така че философия означава да бъдеш
удивен от красотата на творението, от величието на Бога. Да бъдеш смаян – това е
философията. Без съмнение, подобно определение за философия е малко в сферата на
раса. Но при все това то е много близо до истината.
Първият стих описва славата на святото име: как то лее благославящия си дъжд
над човешките същества, окъпва душата и пречиства сърцето… Дори само първият
стих има седем пласта. И след това, ако продължите стъпка по стъпка, ще видите как
отчаяно Махапрабху изразява Своите чувства. Разбирате ли, отчаяно!
Но тъй като имаме „Златния аватар” преведена, моля ви, обърнете се към тази
книга. Защото когато първия път прочетохме с бхактите тълкуванието на Шрила
Шридхара Махарадж към последния стих на „Шикшащака” всички бяха зашеметени,
дълбоко вглъбени в медитация и казаха: „Това е твърде висше!”
Така че ако приемем „Шикшащака” сериозно, ще бъдем много добри предани,
без съмнение. И там, в неговото тълкувание, постепенният процес е описан напълно: от
това удивление, през чувството за смирение, че „макар да си дал Своите свети имена, аз
не изпитвам привличане към тях”. После през някои практични насоки като „бъди посмирен от стрък трева”; сетне чувството на раздяла: „О Говинда, без Теб светът е пуст!”
След това високата амбиция: „Моля Те, стори ме прашинка под Твоите лотосови нозе”,
не „в нозете Ти”. И накрая отчаяното признание, че „Каквото и да правиш, Аз Ти
принадлежа”.
Но както говорихме преди, не съществува описание, само интерпретация. Така
че какво означава „Аз Ти принадлежа”?
Отговор: „Ти си Мой”.
Свами Тиртха: Да. „Ти Ми принадлежиш”. Благодаря!
И така, истина, красота, „линията на красотата”, символи и сухи философски
принципи – всички те избледняват пред интензивността на „Шикшащака”. Затова, моля
ви, четете и изучавайте тези осем стиха!
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22. Удивлението на Луната
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2012, следобяд, София)
Вишванатх Чакраварти Тхакура описва какво се случва ако Радхарани е
разделена от Кришна. Когато Тя изпитва такава болка, че е неспособна да помръдне и
изглежда като болна. Тази книга се нарича „Чандрика Чаматкар”. Отново става дума за
това удивление – „Удивлението на лунната светлина”. Там много добре е описано как
тези, които не искат Шримати Радхарани да се среща с Кришна – нейните свекърва и
зълва – с всякакви средства се опитват да попречат на Тяхната среща. А пък другите
гопи, приятелките, които служат на Шримати Радхарани, искат да помогнат тази среща
да се състои. Затова те изнамират някакви начини.
Радхарани лежи болна на леглото – изолирана в най-вътрешните стаи в къщата
на Своята свекърва. Гопите са разтревожени: „Как можем да помогнем на Радхарани?”
А свекървата иска да се погрижи за своята снаха Радхарани, иска да намери някаква
помощ. „Къде да намеря помощ? Я да взема да ида при приятелките на Радхарани. Те
знаят каква е ситуацията.” И те дават решението: „О, чули сме за един доктор. Докторвълшебник – може да излекува всичко! Обаче терапията му е много специална. Не е
хич лесно да го накараме да помогне.” Свекървата и зълвата скачат: „О! Трябва да
заведем Радхика при този доктор.” И те се втурват в стаята. Обаче виждат, че
Радхарани е в несвяст. Не само Тя самата не може да се движи, но и те не успяват да Я
помръднат. Затова тичат обратно при приятелките гопи: „Какво да сторим? Не можем
да заведем Радхарани при доктора! Дали не може докторът да дойде при Нея?” Гопите
отвръщат: „Не, това е невъзможно! Този доктор не ходи на домашни посещения. Не
може лесно да бъде убеден да отиде.” „Но моля ви, помогнете ни да го убедим да
дойде!” „Не, абсурд! Не можем да направим това. Той ще дойде у вас само ако се
помолите в нозете му. Паднете в нозете му и отчаяно плачете: „Умоляваме те, ела у
дома и помогни на нашата Радхика!”
Така и станало. Само си представете: тежката свекърва окъпва в сълзите си
лотосовите нозе на доктора: „Моля те, ела в моя дом! Прегледай страдащата ми
щерка!” И така, докторът се съгласява да дойде. Но когато му показват Радхарани
отдалеч, той казва: „Проблемът е много голям! Трябва да Я лекувам насаме. Никой
друг да не остава в стаята. И ще отнеме дълго време. Може да се наложи да остана
цялата нощ.” Свекървата: „Да! Да! Моля те, остани цялата нощ! Ние ще излезем, а ти
остани, но моля те, излекувай Я!” Тогава докторът с голямо колебание накрая склонява.
На следващата сутрин Шримати Радхарани е добре. И свекървата е много
удовлетворена. Доволна е от доктора. Мисля, че няма нужда да назоваваме името Му.
Но това е чаматкар – учудването, лунатичното смайване, удивлението на Луната.
Такава е нашата философия.
Обаче какъв е смисълът на тази история, която е малко очарователна, малко
еротична, лукава, забавна? Тя показва, че най-висшето ниво в божествената лила се
постига когато противопоставящата се енергия отчаяно се моли да се случи онова,
което е искала да предотврати. Кришна не отмъква Радхарани от дома – не, Той е
поканен! Забелязвате ли интензивността?
Така че кое е първо – срещата или раздялата? Не бих могъл да кажа. А не е и
необходимо да се разбира теоретично. Достатъчно е да имаме едно чувство в отклик, и
това чувство се нарича чаматкар, удивление.
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23. Истинско духовно търсене
(от интервю със Свами Тиртха, юни 2017, София)
Въпрос на Махадев: По същество всеки би искал да чуе каква е целта на
живота. Защо живеем? Защо ни има? Каква е връзката ни с вечността?
Свами Тиртха: За да се намери добър отговор на тези основни въпроси: „Кой
съм аз? Защо съм тук? Каква е съдбата ми? Каква е целта на моя живот?” мисля, че е
много полезно като център на структурата на човешкото тяло да се приеме сърцето. В
йога съществува системата на чакрите. В средата на тази система се намира сърцето,
сърдечната чакра. Там можем да си представим сърцето си като центъра на нашето
битие. А кое е есенцията, кое е абсолютният център в лотосовия цвят на сърцето? Това
е саморефлексията. Така че ето я първата стъпка. Саморефлексия означава „Стремя се
да открия смисъла на своя живот. Стремя се да намеря мисията на живота си.” Това е
един по-активен принцип.
Така че най-напред трябва да изследвате кои сте. След това да откриете мисията,
правилното приложение, програмата на своя живот. Тогава ще бъде много по-лесно да
намерите верен отговор на тези въпроси. И това е първата стъпка. Разбира се, не е
последната, но всяко дълго пътуване започва с първата крачка.
Махадев: Тогава коя е втората стъпка?
Свами Тиртха: Втората стъпка е: постарайте се да намерите някой, който да ви
води. Защото ако имате желание да станете студенти в която и да било сфера на
изкуството или науката, трябва да намерите учител, който да ви помогне, който да ви
обучи, да ви образова в тази специфична наука или изкуство. По същия начин, щом
искаме да изучим изкуството на живота, мистерията на живота, трябва да намерим
оногова, който ще ни напътства в този процес на изучаване. Затова са ни нужни
наставници, нужни са ни учители, нужни са ни гуру, нужни са ни автентични личности,
които да ни помагат.
Това е следващата стъпка. А след нея в съответствие с традицията има много,
много други стъпки. Но в крайна сметка това пътуване следва една основна нишка – от
началото, от настоящото състояние на съзнание, откъдето сте тръгнали, трябва да
достигнете по-високо ниво на съществуване, по-високо ниво на съзнание, където да
долавяте повече красота, повече умиротворение, повече хармония, повече блаженство.
По това можете да заключите дали пътя, който сте изминали, е автентичен и добър за
вас.
Махадев: До каква степен човек сам, без ръководство, може да достигне повисоки нива на съзнание? И кога трябва да осъзнае, че не може да продължи нататък
самичък и трябва да потърси помощ от някой учител или по-старши наставник по
духовния път?
Свами Тиртха: Дълго време можем да вървим сами и можем да достигнем
доста високи нива на реалност. Макар че е донякъде рисковано дали това, което
възприемаме, е реалност или е прочит на собствените ни мечти. Затова е много полезно
да имаме сверка с определена традиция в това отношение. Ала в по-висшите сфери е
много подобно на едно добро парти. А обикновено на добро парти не може да се влезе
без покана. Обаче имаш ли поканата, влизаш без проблем. В по-висшите нива на
реалност се встъпва с покана. Затова там се нуждаем от водач, който да ни предаде
поканата. И под негова насока, с негова помощ можем да влезем в тези по-висши сфери
на реалност.
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Махадев: В наше време е нещо като мода всеки да си търси гуру насам и натам,
хората пътуват по цял свят в търсене на духовен съвет и насока. Какво би следвало да е
истинското общуване и взаимодействие между учител и ученик в нашата епоха?
Свами Тиртха: Мисля, да осъзнаем, че се нуждаем от напътствие – това само по
себе си е едно високо ниво, когато проумяваме ограниченията си. То е добър знак,
верен признак за истинско духовно търсене. В Индия има поговорка: „Ако ученикът е
готов, гуру ще дойде.” И ние си мислим, че има недостиг на учители, но учителите
казват, че има недостиг на ученици. Защото истинските – било то от едната страна или
от другата – са малцина. Ала това не означава, че ние не можем да стане истински, било
като ученици, било като учители.
А що се отнася до общуването – считам, че то е като обвързване. То е като
взаимно съгласие между тези двама души, че „Да, ние ще споделяме живота си заедно.
Да, ние ще вървим заедно.” Затова една много благородна покана от страна на учителя
е: „Ако дойдеш с мен и аз ще вървя с тебе.”
(следва продължение)

24. Натъкнеш ли се на фалшификат, значи има и оригинал
(от интервю със Свами Тиртха, юни 2017, София)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос на Махадев: Много хора се страхуват, че ако имат водач в духовния си
живот, ще изгубят свободата си или ще бъдат ограничавани. Как бихте коментирали
подобен род чувства от страна на учениците, които търсят нещо, но нямат смелостта да
направят решителната крачка?
Свами Тиртха: Веднъж някой зададе същия въпрос на един мой по-старши
приятел и неговият простичък отговор беше: „Не се колебайте!” Така че понякога
трябва да скочим в тъмното. Понякога трябва да се хвърлим в преживяването на
уязвимостта – с целия риск да пострадаме, но и с целия шанс за пълен успех. Без риск
няма успех. Така че скачайте в тъмното! Но по разумен начин.
Махадев: Това може да е малко опасно, защото в наши дни има много фалшиви
гуру, както и много фалшиви ученици. Какво трябва да направим, за да разпознаем
истинския гуру в живота си?
Свами Тиртха: Веднъж срещнах един учител от друга школа, който каза нещо
много интересно: „Натъкнеш ли се на фалшификат, бъди много внимателен, защото
това означава, че има и оригинал.” И той се изрази по много забавен начин, каза:
„Виждали ли сте някога фалшива 25 доларова банкнота? Не, няма такава. Защото не
съществува и оригинална банкнота от 25 долара. Но можете да се натъкнете на
фалшива 100 доларова банкнота, защото съществува оригинална такава.” Така че ако
срещнем фалшив учител, това би следвало да ни помогне да имаме вяра, че има и
истински. Затова се казва, че дори от лъжовния гуру можем да научим много – за
самите себе си. Това също е един вид помощ в духовното ни просветление.
Но не бива да сме обсебени от мисълта имаме ли учител, нямаме ли, защото
отвъд всички тези формалности и традиции съществува жива връзка между вашата
вътрешна същност, вашата душа, и Бога като Свръхдуша. Това е действащ принцип,
жив принцип. Винаги, когато се нуждаете от това вътрешно водачество, то ще ви
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помогне да намерите външното водачество. А всеки път, когато откривате вярна насока
отвън, тя ще подпомага и вътрешния ви живот да израства. Така че в идеалния случай
тези две страни определено би трябвало да си помагат една на друга.
Махадев: Казахте, че когато ученикът е готов, учителят ще дойде. Ако си
мислим, че сме готови, какви качества трябва да търсим у някого, за да заключим, че
той е нашият учител?
Свами Тиртха: Има официални правила, официални признаци или изисквания,
а има и лични такива. Добре е между двете да съществува баланс. Препоръката е да
намерим някой, който принадлежи към дадена традиция, който е изоставил
материалните амбиции и е напълно отдаден на духовните си практики, който
притежава теоретично знание, а също и практически реализации на ученията. Но трябва
също да се вгледаме и в себе си – дали самите ние сме читави ученици или не. Така че
нека усъвършенстваме собственото си виждане, за да долавяме качествата на учителя у
другите. И тъй като целият този процес се намира под божествена закрила, аз съм
сигурен, че искреният търсач никога няма да срещне разочарование.
Махадев: И ако накрая срещнем своя истински духовен водач, как трябва да се
отнасяме с него – като с човек, като с пратеник на Бога, като със самия Бог?
Свами Тиртха: Казва се, че обожанието е за Бога, а уважението – за учителя. По
този начин няма да допускаме грешки. Но определено трябва да отдаваме дължимото
уважение на всекиго – бил той учител, събрат ученик или пък външен човек. Това е
много полезно отношение от наша страна и така можем да следваме и практикуваме
традицията по един красив начин. Духовна традиция означава да уважаваме всички. И
ако искаме да осъзнаем за самите себе си, че сме духовни същества, би следвало да сме
способни да виждаме това и в другите човешки същества, и в останалите живи
същества – независимо дали са наши учители или последователи, това е без значение.
Така че трябва да развием един вид духовно виждане, пък в съответствие с него ще сме
способни да отсъждаме как да постъпваме правилно в дадена ситуация.
(следва продължение)

25. Единство в по-висшия синтез
(от интервю със Свами Тиртха, юни 2017, София)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос на Махадев: Има ли предписани начини на общуване между гуру и
ученик?
Свами Тиртха: Да! Полезно е да се чувстваш като глупак номер едно пред
духовния си учител; обаче определено се казва да не се държиш като глупак номер
едно пред него.
Отвъд шегите, това не е въпрос само на уважение; понеже обикновено
уважаваме авторитета. Но особено по пътеката на божествената любов, бхакти, ние се
стремим да практикуваме обич. Така че отвъд формалния респект, би следвало да има
някаква връзка на обич между учителя и ученика. Тя подпомага развитието и на
двамата по съвсем фин начин. Това е много съществено израстване в духовността –
когато пречистваме емоциите си, за да не бъдат те просто обикновени човешки чувства,
които идват и си отиват, а по-скоро истински, дълбоки, изключително шлифовани
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духовни размисли, емоции, взаимовръзки. Тогава те ще пречистят съзнанието така, че
то да може повече да се доближи до божествената реалност.
Махадев: Ако изпитваме обич към духовния си учител, как трябва да гледаме на
тази обич? Трябва ли да разграничаваме обичта към човека от обичта към гурупринципа?
Свами Тиртха: Според мен е по-лесно да почитаме принципа, а да обичаме
човека. Но ако обичате принципа, а почитате човека, мисля, че това също е добра
комбинация. По някакъв начин трябва да се стремим да влагаме и двете. Защото
уважението или отсъждането по-скоро са функция на мозъка, това е въпрос на
интелигентност. Докато обичта е повече функция на сърцето. За да се доближим до повисшата реалност, считам, че трябва да използваме и двете си способности. Понякога
имаме нужда да обогатим интелектуалните си качества с малко емоционален заряд.
Друг път ни е нужно да подпомогнем емоционалната си сфера с малко интелигентност.
Така че ако съумяваме да прилагаме и двете характеристики в истинско и хармонично
израстване, смятам, че сме много благословени.
Махадев: С какво следва да си служат учениците повече в живота си – с
чувствата или с ума?
Свами Тиртха: Зависи от човека. На онези, които прекалено много са на
умственото ниво, бих препоръчал: „Моля ви, вложете повече чувства!” А на онези,
които са твърде емоционални, обикновено препоръчвам: „Мислете повече!” Защото в
която и от крайностите да изпаднете, това не помага. Нуждаем се от по-висш синтез,
нужно ни е единството на тези две главни способности у човека – ума и сърцето.
Защото тогава тяхното обединение ще се вдигне на по-високо ниво, отколкото е просто
само едното или само другото. Затова единство в по-висшия синтез – мисля, че това е
ключът към духовния успех.
Махадев: Хората на запад като цяло имат проблем с приемането на авторитет.
Как обикновеният западен човек би могъл да смекчи егото си до степен, че да приеме
по-висш авторитет в живота си?
Свами Тиртха: Според мен това е всеобща болест тук. От стотици години на
запад ни учат така: „Бори се за правата си! Бъди независим!” Такива са ценностите в
нашето обучение. А след това да се натъкнем на духовна система, в която авторитетът е
така високо ценен – това би могло да породи конфликт вътре в нас. Но нужно е да
изследваме и разберем в дълбочина какво представлява авторитетът. Какво е
йерархията, например? Обикновено ние не харесваме йерархията. Но ако разгледаме
думата, какво е буквалното значение на „йерархия” – това е „древната структура на
светостта”. Така че ако искаме да се развиваме духовно, ние определено се нуждаем от
тази опираща се на древността божествена структура в живота си.
И така, ако се опитаме да намерим вярното разбиране за изразите, които не
успяваме да преглътнем или с които не сме запознати, мисля, че можем да обогатим
разбирането си, а също и да усъвършенстваме практиката си.
(следва продължение)
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26. Хванете се!
(от интервю със Свами Тиртха, юни 2017, София)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос на Махадев: Когато човек има духовен учител е много изкушаващо да
престане да полага сам каквито и да било усилия, предоставяйки на учителя си правото
да действа вместо него. До каква степен човек трябва да действа сам и до каква степен
учителят прави някои неща за него?
Свами Тиртха: По този въпрос се води отколешен дебат, който тече вече поне
хиляда и петстотин години. Едната идея е, че трябва да се държим като котенцето, а
другата – че трябва да постъпваме като маймунката. И двете животинчета са носени от
майките си, обаче по различен начин. Маймунката се вкопчва в козината на майката и
когато майката скача, малкото майчмунче също бива отнесено на съседното дърво.
Докато майката-котка захапва котенцата за врата и ги носи в уста. Така че дебатът е
дали трябва да сме като котенцата или като малките маймунки – дали да се хванем или
просто да висим?
Моето разбиране е, че трябва да се хванем. По-добре да сме малко по-активни,
като същевременно оставяме процеса да работи върху нас. Така че предлагам един вид
активно участие – особено що касае западняците! Защото ние сме родени в карма-деш,
в „земите на действието”. За нас е трудно да оставаме бездейни, ние имаме нужда да
изразяваме себе си чрез действия. В този смисъл някакъв вид духовна дейност мисля би
била много полезна, а и напълно възможна. Така че правете като маймунката!
Махадев: В западното общество в наши дни е изключително популярно „да сме
много положителни, да мислим позитивно, да сме вегани, да правим едно или друго в
движението Ню Ейдж”. Стремим се да намерим себе си, защото сме напълно изгубени.
Как трябва да реагираме, когато за миг се почувстваме изгубени? Трябва ли да считаме,
че допускаме грешка? Или трябва да си прощаваме? Или трябва просто да надмогнем
момента и да продължим нататък? И ако имаме духовен учител, ако за миг се усъмним
в него, или ако се съмняваме в себе си, или въобще в живота, как да се справяме в
такива моменти?
Свами Тиртха: Съмненията са наши стари познайници и остават с нас дълго
време. Хората обикновено се боят от съмненията си, тъй като те поставят под въпрос
най-важните неща в живота ни – нашите идеали, нашите мечти, нашите надежди,
нашите чувства. Но тъй като духовен напредък означава една стъпка по-близо до
реалността, една стъпка по-близо до истината, дори съмненията могат да са ни от
помощ в този процес.
Разбира се, да изпитваш съмнения и да оцелееш в тези трудни моменти – това
определено е предизвикателство. Въпреки всичко се надявам, че имаме в живота си
нещо толкова свято, на което винаги можем да се опрем. Даже ако всичко наоколо ви е
разбито – надежди, осъзнавания, вяра – трябва да има нещо, за което да се хванете. Ако
имаме дори една такава помощ, ще успеем да оцелеем и в най-тежките мигове. Тогава
може и да сме изгубили една-две битки, но ще спечелим войната.
Махадев: Каква е тази война?
Свами Тиртха: Войната срещу по-слабия ни аз. Защото нашият повлиян от
материята аз, нашето телесно съзнание се бори срещу духовното съзнание. Битката не е
външна, а на практика се случва отвътре. Онези, които могат да побеждават другите, са
силни; но тези, които са способни да победят себе си, са могъщи. И аз мисля, че ние
трябва да се научим да бъдем могъщи.
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(следва продължение)

27. Принадлежност към традиционна школа
(от интервю със Свами Тиртха, юни 2017, София)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос на Махадев: В Индия е от голямо значение традицията, от която идва
духовният учител. Доколко действително е важно в живота ни да знаем дали гуру идва
от определена традиция? И ако не идва, можем ли да гледаме на него като на истински
гуру или трябва да имаме известни съмнения в ученията му?
Свами Тиртха: Не бих казал: „Започнете със съмнения”. Разбира се, полезно е
най-напред да проучите, а сетне да давате сърцето си. Мисля, че е по-добре, отколкото
първо да отдадете сърцето си в емоционален взрив, пък чак след това да започнете да
мислите. Това не е особено здравословно. Затова отначало постарайте се да изследвате,
а след това се стремете да култивирате.
Обикновено съмненията – в този горчив смисъл – всъщност не подпомагат
духовната реализация. Но да го кажем така: „стремете се да изучавате, стремете се да
изследвате”; имаме всички права да проучваме – даден човек, дадено учение, дадена
група. Защо не? Имаме право най-напред да поизследваме.
Разбира се, че е важно да се проследи школата на мисълта, особено в Индия,
защото се казва, че всички тези различни духовни традиции водят към някакъв
божествен източник. И ако можем да се свържем с такъв божествен източник ни се
осигурява възможност да израстваме. Това е досущ като влизането в дадено учебно
заведение. Ако отидеш в някакво безименно училище, е да, пак ще получиш диплома.
Но ако си в най-доброто училище или университет, тогава дипломата ти тежи повече,
защото получаваш по-добро образование и имаш по-добри шансове. По същия начин,
важно е да разберем каква е школата, приемствеността, защото тогава и ще учим
подобаващо. Ако искате да станете, да речем, инженер, няма да отидете във факултета
по право, тъй като там се изучават различни теми. В този смисъл трябва да различаваме
кое какво е, кой кой е и какъв е собственият ни стремеж. А сетне следва да намерим
вярната школа, вярната духовна приемственост, където да практикуваме и да се
образоваме.
Махадев: Доколко е важно за нас наистина да се вглеждаме в традицията на
гуру, когато си избираме духовен учител? Трябва ли да избираме учител заради
принадлежността му към дадена традиция или да го избираме заради самия него?
Свами Тиртха: Има две възможности. Някои казват: „Аз избирам моя учител”;
други казват „Учителят ще ме избере”. Как се случва, аз не знам. Но ако успеем да се
присъединим към истински, автентичен, чист човек, това определено ще подпомогне
духовния ни напредък. Ако се присъединим към по-проблематичен човек, това също
ще ни е от помощ. Трябва да поддържаме жива тази вътрешна убеденост, че каквото и
да ни споходи, каквото и да преживеем, то подпомага духовното ни израстване.
Махадев: След като веднъж вече имаме духовна насока в нечие лице, трябва ли
да се придържаме единствено към този учител или можем да имаме няколко учители от
няколко традиции? Възможно ли е въобще човек да има различни гуру в различни
сфери на духовното знание? Това благоприятно ли е за нас по духовния ни път?
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Свами Тиртха: Обичайно в началото препоръката е да се стремим да научим
истината от един източник. Защото ако в неопитността си се лутаме насам-натам, найвероятно ще се объркаме и ще изгубим всичко, което сме захванали. Но на едно поосъзнато ниво можем да се учим от различни личности и можем да ценим красивите
постижения на останалите процеси. Защо не? Ако корените ми дълбоко ме свързват с
моята традиция, мога да се радвам на свободата да се оглеждам наоколо си и да
долавям красотата в осъзнаванията на другите.
Но да следваш различни школи и различни учители – мисля, че това е само за
малцина. По-добре да се придържаме към една традиция, една приемственост, и да се
стремим да практикуваме и да достигаме в дълбочина възможностите, които ни
предоставя тази школа на мисълта. Разбира се, някои духовни личности имат различни
възможности и методи за самоосъществяване. Затова казвам, че не е невъзможно. Но
обичайно за обикновените хора като нас е по-лесно, особено в началото, да фокусираме
вниманието си в това, което изучаваме. Пък сетне, след като получите, така да се каже,
магистърска степен в своята школа, можете да се оглеждате наоколо по по-безопасен и
съществен начин.
(следва продължение)

28. Какво научи?
(от интервю със Свами Тиртха, юни 2017, София)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос на Махадев: Много е лесно да следваш духовния си учител, когато той
е наоколо. Ами в случаите, когато гуру е много далеч, например? Или дори ако той
напусне този свят, какво трябва да прави ученикът след това?
Свами Тиртха: Обикновено, когато учителят „умре”, така да се каже, или
напусне тази планета, тогава това е истинският изпит за ученика: Какво научи? Какво
се насили да научиш? Какво научи по сърце? Какво научи, което наистина бе част от
теб? И кое беше формалност….? Защото формалностите ще ги изгубим. Но същината
трябва да остане с нас.
Иначе целият този въпрос е под божествена закрила. И аз съм напълно сигурен,
напълно убеден, че един истински учител никога не изоставя истинския ученик. Точно
както и истинския ученик никога няма да изостави един истински учител. И тъй като
вярваме в духовната връзка, в свързаността между душа и душа, затова физическото
присъствие е второстепенно. Разбира се, то е много важно и полезно, и ние трябва да се
възползваме от възможността, ако имаме шанс да общуваме. Но трябва да развиваме и
духовната връзка, която винаги остава. Тя е връзка с по-висшата реалност. Така че един
истински учител никога не си тръгва. Особено когато сме в неволя, той ще се върне.
Ще ни помогне да си припомним какво сме научили.
Махадев: В подобни трудни ситуации някои хора сънуват своя гуру, или си
представят, че разговарят с него. Доколко следва да се доверяваме на тези видения? Те
истински ли са? Или трябва да ги считаме просто за предположения на ума?
Свами Тиртха: Трудно е да се отсъди. Зависи какъв е човекът, зависи какъв е
случаят. Но най-общо можем да кажем, че съществува шанс да се свържем със своя
наставник – посредством сънища, посредством медитации, посредством видения. Вие
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самите можете да се обучавате в това. Ако нямате възможност да общувате физически,
можете да си представите своя учител – просто призовете го и сякаш стоите пред него
му задайте въпроса си, разкрийте му проблема, който имате. А сетне доловете отговора.
Така че можем да се тренираме. Разбира се, докато той е тук е по-лесно да се учим,
затова не бива да пропускаме възможността.
Ала с положителност по-висшата реалност може да използва всеки обект и всеки
метод на по-низшата реалност, за да ни достигне. Това е духовен факт. Единственото
изискване е, че трябва да сме искрени, чисти в намеренията си и открити за покани. Не
се превръщайте в кукла в ръцете на въображението и фантазиите си.
Махадев: Като говорим за смъртта, прекъсва ли тя връзката между гуру и
ученик?
Свами Тиртха: За нещастие аз имам опитът и от двете страни. Моят духовен
учител, така да се каже, „умря” и, уви, наложи ми се да се сблъскам със смъртта на
някои от моите ученици. Това са едно от друго по-болезнени чувства. Защото ни дават
истинско разбиране за раздялата.
Но аз усещам свързаността и присъствието на моя духовен учител. Нося своите
ученици в молитвите си. И вярвам в духовната реалност, независимо от физическата
смърт или раздяла.
(следва продължение)

29. Фина настройка в образа на учителя
(от интервю със Свами Тиртха, юни 2017, София)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос на Махадев: Трябва ли да гледаме на гуру като на единствения метод
или пратеник за нас да се свържем с Бога или трябва да гледаме на него по различен
начин?
Свами Тиртха: Зависи от съзнанието на ученика какво долавя в учителя: дали
ще види страховит наставник; или ще види Божи пратеник, както ти спомена; или
някакъв по-съкровен, фин аспект на божествената реалност. Но както казах, това е под
божествен контрол. Гуру е божествена, а не човешка функция. Ако този божествен
досег може да влезе в живота ни, ние сме щастливци. А след това дребните детайли ще
ги разгърнем и проумеем сами за себе си. Но гуру не е магьосник, който изведнъж ще
пречисти съзнанието ми, ще ми осигури всичко в живота и ще ме спаси за вечността.
Това е процес, зависи от култивирането. Малко по малко би следвало да навлизаме във
все по- и по-дълбоки пластове на реалността и по този начин образът на учителя ни ще
се настройва все по-фино и може би все по-близо до истината.
Махадев: Има множество древни възвания или мантри, възхваляващи духовния
учител. Има ли някаква връзка между мантрата и самия гуру? Една от най-известните
индийски мантри е асато маа сат гамая, която се рецитира само по време на изгрев,
но можем ли да гледаме малко по-символично на тази мантра – че прославяме
светлината, както и гуру в перспективата на светлината? Навлизайки по-дълбоко в
смисъла на мантрата, това е като зов към гуру.
Свами Тиртха: Като цяло на изток всеки знае, че служейки на учителя,
получаваш сигурен достъп до по-висшите реалности. Затова учителят представя
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връзката между хората и божествената сфера. В този смисъл всичко, което долавяме е
част от тази връзка. И каквото и да практикуваме то ще ни помогне да осъзнаем
значимостта на тази божествена връзка.
Има директни мантри, възславящи благословиите на учителя, които изразяват
благодарността ни към нашия спасител. Други мантри може да имат различен текст, но
в зависимост от мисловността си ще разпознаем разнообразни по-дълбоки или помистични значения. И разбра се, ако сме фокусирани върху духовния си учител, можем
да го виждаме навсякъде. Ако сме фокусирани върху божественото, ще долавяме
божественото навред. Нищо няма да е изключено от тази картина.
В този смисъл асато маа сат гамая – „От нереалното води ме към
истинското, води ме към реалността”; кой ще ме отведе към реалността? Някой
трябва да поеме тази роля. И какво е реалността за мен? Реалността е представена от
учителя, който вече я е съзрял. Той е част от онази сфера, а аз съм част от тази; между
двата бряга на този океан трябва да има пратеник, лодкар, който ще ми помогне да
прекося.
Или „От тъмнината води ме към светлината!” Разбира се „светлината” – това
е вечната светлина, а гуру е такава личност, която може да донесе светлина дори в
мрака. Така че това определено е молитва и към него. И в крайна сметка „От смъртта
води ме към безсмъртието, води ме към вечността!” – това е най-добрата молитва,
която може да се изрече и чиято благодат да се очаква.
Махадев: И накрая, какво е да си духовен учител? Трудно ли се понасят всички
тези характери наоколо и цялата отговорност за другите; или това е просто блажен
дълг, който вършите в името на човечеството?
Свами Тиртха: Какъв отговор искаш – официален или истински?
Махадев: И двата.
Свами Тиртха: Добре, давам официалния: о, това е блажена служба! Ако искате
и човешкото ми мнение: понякога, разбира се, е непоносимо. Но най-истинският
отговор е: не знам! Защото аз не съм учител. Аз съм слуга на моя учител. Така че подобре този въпрос да е отправен към него.
И това не е шега. Искам да поддържам такъв начин на мислене – че макар някои
хора да очакват духовно водачество от мен, аз искам да действам като техен слуга, като
тяхна помощ. Точно както Шрила Шридхара Махарадж е казал: „Ученици сме и ще
останем такива завинаги” – това е моят стремеж. Много ви благодаря!

30. Като лотосов лист
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
Животът е кратък; но отнема толкова дълго време да се изживее. Затова нека
използваме времето – тази божествена сила – по най-подобаващия начин. Понеже се
занимаваме с всевъзможни неща, живеейки на планетата Земя, нека сме много
внимателни да не си пилеем времето. И всички вие знаете, че най-доброто приложение
на времето е обожанието, прославата, медитацията върху Върховния Бог. Знаем го на
теория и аз съм сигурен, че можете да го кажете на всеки новодошъл, обаче трябва и да
го практикуваме. От едно формално, официално, външно ниво трябва да достигнем до
естествения поток на тази духовна връзка.
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В „Шримад Бхагавад Гита” четем: „Онзи, който изпълнява задълженията си без
привързаност, отдавайки резултатите на Върховния Бог, е незасегнат от греховни
последици, както лотосовият лист е недосегаем за водата.”47
Силно послание за днес. Нека започнем с лотоса. Той не само винаги е над
водата – и по този начин макар да е роден от водата е недокоснат от нея – но също и
когато капка вода попадне на лотосовия лист, тя се стича, защото не може да се
прилепи към восъчната повърхност на листа. Затова моля ви, станете като лотосови
цветя, за да не ви докосват действията и последствията. Но има предварителни условия
кой постига това – „Онзи, който изпълнява дълга си без привързаност.”
За да изпълнявате дълга си без привързаност, най-напред трябва да разберете
какъв е дългът ви. Мая Деви е като много добър шеф – дава занимавка на всички. И ние
не осъзнаваме какво се случва, защото животът е като мощно течение на река. Влизате
в реката и незабавно сте отнесени. Тази липса на осъзнатост е основната причина за
попадането във властта на илюзията.
И така, какъв е дългът ни, какво е най-висшето ни задължение? Някои ще ви
кажат, че дългът ви е дхарма-артха-кама. Това означава: бъди религиозен човек, т.е.
установен в нравствеността; бъди полезен; радвай се на живота. Някои биха добавили и
четвърто – мокша: стреми се към освобождение, намери своя път към светлината. Но в
един смисъл можем да кажем, че всичките тези четири – три плюс едно – типа
занимания са родени от трите гуни, наред с всички традиционни обичаи, произтичащи
от трите гуни. А докато се намираме под влиянието на тези гуни, никога не можем да се
измъкнем. За да намерим пътя навън се нуждаем от нещо над, отвъд тези въздействия –
нещо духовно.
Вие сте умни бхакти, седите тук на лекции от дълго-дълго време. Така че и вие
бихте могли да дадете същата лекция: „За да се измъкнете от ноктите на илюзията
трябва да се въвлечете в духовни дейности!” – мощно проповядвайки на онези, които са
„дълбоко затънали в мая”. Но моля ви, преди да започнете да говорите така, въвлечете
самите себе си в духовни дейности. И в началото си мислим: „О, да, сложих си
дхоти48, значи съм много духовен”. Или сте се отказали от някакво дребно нещо и си
казвате: „О, какво постижение!” Или пък се занимавате с дадени практики, но смятате,
че пречистването е бързо и лесно. По-нататък визията ви би трябвало да стане малко
по-реалистична – че пречистването не е чак толкова лесно. Бързо е – стига да следвате
– но не е така лесно, както си мислите.
Веднъж бяхме на една мела49 с бхактите, беше пълнолунна нощ. Една от
възрастните предани, която беше много-много-много, напълно посветена – беше
известна с това, че първо служи на останалите, а след това може би ще направи и нещо
за себе си – докато мантруваше под сенките на дърветата в онази пълнолунна нощ,
каза: „Ех, това пречистване май не е толкова лесно…” Смятам, че това определено
доказваше нейната чистота.
Ала най-напред разберете дълга си, а сетне го изпълнявайте безкористно. Ако
все още не разбирате най-висшия си дълг – който е култивирането на према или
възхваляването на срещата между Радха и Шяма – тогава стремете се да откриете
относителните си задължения и ги извършвайте добре, без себичност.
(следва продължение)
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Духовно събиране
48

97

31. Съдия на себе си и адвокат на другите
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
(продължава от предишния понеделник)
„Онзи, който изпълнява дълга си без привързаност, посвещавайки резултатите
на Върховния Бог, е незасегнат от грехове, както лотосовият лист е недокоснат от
водата.”50
„Посвещавайки резултатите на Върховния Бог” – не само трябва да сме
безкористни, но и да поднасяме резултатите от дейностите си на Бога. Затова
препоръката е, че не е достатъчно най-напред да действаш и после накрая да се сетиш
за Кришна: „А, това е за Теб, между другото!” но от самата първа стъпка, от самото
начало да го правим като приношение. Често забравяте този принцип. Захващате нов
бизнес, започвате големи проекти в живота си без да питате или да се консултирате с
никого. Ако не научите, че да искате благословии за дейностите си е много по-добре,
няма да познавате принципите на духовния напредък. Затова още от самото начало
трябва да се стремим да удовлетворяваме Кришна с делата си. А как да направим това?
Много лесно! Просто Го питайте. „Мой Господи, какво мислиш? Това е моето
приношение.” Или ако нямате пряк достъп, пряка връзка – което е възможно да се
случи, възможно е да нямате приемниците – тогава питайте някой, който знае, който
може да ви преведе закодирания отговор на Бога. Защото понякога липсата на отговор е
също отговор.
И тогава сте „незасегнати от грехове”. Грехът не ви докосва. Обикновено не
наблягам много на темата за греха. Нали – обичайно не говорим твърде много за грях,
не говорим твърде много за илюзия, не говорим твърде много за демони. При все това
трябва да знаем кое какво е – кое е правилно действие и кое неправилно. Мисля, че
всички можете да прецените какво е правилно и какво не е. Ако не знаете, можете да
започнете да действате и по резултата ще узнаете: „Това не беше добре.” И от
повърхностното ниво, където показваме колко сме предани, трябва да стигнем до едно
много честно, много искрено ниво.
Понякога животът на бхактите протича на две нива: едното е на сцената, пред
другите; другото е зад кулисите. И си мислите, че никой не наднича зад кулисите –
когато отхлабвате принципите си, когато правите нещо глупаво, когато мързелувате,
когато използвате заместители вместо нещо истинско, когато гледате филми вместо да
си мантрувате кръговете, или каквото и да е – мисля, всички знаете недостатъците си,
така че защо да ги соча с пръст? Защото ако насочвам пръст към вас, три пръста сочат
към мен. И тъй като съм по-грешен от вас, защо да ви изобличавам?
Бъдете доволни, че не се интересувам от грешките ви. Обаче вие трябва да се
интересувате от своите грешки. Бъдете съдия на самите себе си. Бъдете си сами гуру. А
на останалите бъдете адвокати. Съдия на себе си и адвокат на другите. Вместо да си
губите времето в мисли, че напредвате - свършете нещо! Защото дори тялото ни
принадлежи на Кришна, идва от Него. Затова използвайте го за Него. Всичко идва от
божествения източник. От този най-висш извор всичко се разделя според нама и рупа,
имена и форми, и се ражда от храна. Всеки е поддържан чрез храна. Затова ако имате
нежелан гост, как да се отървете от него?
Парамананда: Като го държим гладен.
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Свами Тиртха: Да, недейте да му служите и той ще си отиде. Трябва да
приложите това спрямо своите нежелани вътрешни „приятели” – лошите
обусловености, лошите навици, глупавите желания, леността и т.н… Знаете, всеки си
има хубав кръг от „приятели”. Не им давайте нищо, не ги подхранвайте, защото ще
порастват. Затова е казано: ако има нежелан гост или пък болест, не ги хранете – те ще
си отидат. Така че гладът, постът е нещо добро. Най-напред се въздържаме от месото, а
след това контролираме месото - тялото.
(следва продължение)
32. Бог не е притежание на отречениците
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос на Крипадхам: Можем ли да проумеем окончателната цел, премабхакти, ако не сме разбрали предишните цели, различните видове дхарма в своя
живот?
Свами Тиртха: Много добър въпрос, защото понякога на начинаещото ниво си
мислим: „Да, възможно е”. А след това, на най-висшето ниво не мислим, а сме убедени,
че е възможно. Ала на междинния етап по-добре се придържайте към задълженията си.
Защото пречистването не е толкова лесно и бързо, както може да ви се струва в
началото. Занимаваш се, занимаваш се, занимаваш се с нещо и накрая след години си
казваш: „Хей, той целият ми живот минал!” Затова общата препоръка в индийската
традиция е да се премине през всички различни етапи на живот, през всички ашрами –
тогава сте завършени. Разбира се, това не звучи много убедително от моята уста,
понеже аз пропуснах някои. Но трябва да правим разлика между материалните
занимания и истинския духовен напредък. Кришна не е притежание на отречениците.
Той се намира в сърцето на всеки, така че всеки е способен да установи и да отглежда
тази връзка. И както Шрила Шридхара Махарадж казва, понякога някой брахмачари
или грихастха изпитва много по-изгаряща любов към Кришна от някои аскети. Така че
това не зависи от вашия ашрам, от външната ви позиция; зависи от вътрешната ви
посветеност.
Но обикновено може да се каже в средносрочен и дългосрочен план, че без
някой да е добре установен в работата си, в живота като цяло, той е по-малко надежден
и в духовните практики.
Веднъж имаше един случай. Имаше една много здрава общност от грихастхи и
те си имаха духовен учител. Този духовен учител веднъж публично заяви: „Ако
проповядвате за санняс, ще имате много добри грихастхи; а ако проповядвате за
грихастха-ашрам, ще имате само гриха-медхи.” Гриха-медхи са които живеят
материалистичен живот и се наслаждават на семейството. Тъкмо тогава гост бил един
аскет. И както знаете, хората имаме тази специална защитна система, наречена
„избирателно слушане”. На практика цялата грихастха общност използвала и двете си
уши, получавайки това послание: през едното влязло, през другото излязло. Обаче този
санняси обърнал голямо внимание: „О, какво силно послание!” и го врязал в паметта
си. И следващия път, когато се срещнали отново, той цитирал учителя на тази група:
„Ако говорите за санняс, ще имате много добри грихастхи; ако говорите за грихастхаашрам, ще имате само гриха-медхи.” Всички останали поразени. Не само поразени, а и
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обидени – до такава степен, че не се осмелили нито да попитат, нито да поразсъждават.
Чак след години един от тях дошъл при този санняси и рекъл: „Ти спомняш ли си какво
каза тогава?” „Какво?” „Онова за саннясите, грихастхите и гриха-медхите!” Защото
всички били оскърбени, че „Този новак може би иска да ни атакува, да напада нашето
добре организирано грихастха общество.” Когато в крайна сметка нещата излезли на
повърхността, те попитали: „И откъде научи това обидно твърдение?” Тогава той казал:
„Това е директен цитат от вашия духовен учител!” Опа!
Така че понякога правим грешки. Опитваме се да се крием, не обичаме да бъдем
на показ. Не бъдете гриха-медхи, бъдете гриха-стха. О, съжалявам, грешка! Санняс!
Единствената алтернатива е санняс! Защото какво означава гриха-стха? „Човек, който
стои у дома”; стха значи „да стоиш на едно място”. Гриха е дом, стха е човек, който е
добре установен там. „Стабилност” идва от стха. Това означава благонадежден, не
просто да скача насам и натам. Защото грихастха трябва да е опората на всички други в
обществото; не само на неговото собствено семейство, но и на всички останали, които
се нуждаят от някаква подкрепа или помощ.
Това беше много красиво показано и доказано от един приятел на Гурудев –
Шрипад Шруташрава Прабху. Той имаше шест деца. Мисля, можете да си представите
какво означава да се грижиш за шест деца. Но през цялото време имаха и поне един
гост в дома си – просто за да служат и на гостите. Бяха много близки с Гурудев – дотам,
че когато Гурудев посещаваше този град, не оставаше в храма, а у това семейство. Този
човек беше изключителен грихастха, пример как да се служи на другите, как да се
закриля семейството. Всяка седмица, мисля по два пъти – веднъж той, веднъж
съпругата му – ходеха да готвят в храма. А съпругата му винаги наглеждаше краката на
брахмачарите – дали имат нужда от чорапи, дали имат достатъчно лекарства. Беше
много, много красиво да гледаш как те споделяха семейната си грижовност с
останалите.
(следва продължение)

33. Виното на екстаза
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
(продължава от предишния понеделник)
Всички трябва да станете санняси – не формално, а вътрешно. Да бъдете
независими. Защото като сте независими можете да служите по-добре. Ако сте
оплетени денем и нощем, и житейските истории край нямат, изобщо не съзнавате какво
се случва. Затова моля ви, бъдете осъзнати за живота си, за времето си, за
обкръжението си. Осъзнатостта е важна. И като вътрешни, скрити санняси, можете да
станете съвършени грихастхи за пример. По този начин можете да се подготвите за
пълното отречение – което в нашето тълкувание означава пълна отдаденост. А мисля,
всички получавате много добри уроци по отдаденост, приспособимост и посветеност в
своите семейства.
Трите главни задължения на саннясите са саттва-самшудхи – пречистване на
живота; второто е култивиране на божествено знание; и третото е абхая, безстрашие. Те
нужни ли са ви в живота на грихастхи? Малко познание как да разрешавате
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проблемите си? Малко чистота на живот? И голяма доза безстрашие? Мисля, че ще ви
свършат работа. Така че това не е формален, а същностен път.
И тъй, независимо дали сте грихастхи или санняси, на практика трябва да
достигнете едно и също ниво на независимост, като едновременно с това сте изцяло
вглъбени и посветени в своето служене. Но не говорихме за саннясите – дали те също
практикуват качествата на грихастхите? Е, определени качества не бива да приемат, но
други несъмнено трябва – като например да са подкрепящи. При все това, ако
грихастхите започнат да се държат като санняси, а саннясите започнат да се държат
като грихастхи, това е много скандално. Ако от вас (грихастхите) се очаква да се
отречете от всичко, а пък саннясите започнат да трупат всичко – това хич не е добре.
Защото ако не сте насъбрали достатъчно, следващия път когато санняси дойде при вас,
какво ще получи? Нима можете да му кажете: „Съжаляваме, свамиджи, няма чапати за
теб.” Или ако той поиска сина ви: „Съжаляваме, нямаме син за теб. Едничък ни е и се
нуждаем от него.” Трябва да удовлетворите тези алчни свами, които искат да трупат ли
трупат. Те искат да отмъкнат всичките ви привързаности. Затова имат големи храмове –
за да слагат там всичко, което са насъбрали.
Това е кратък размисъл по въпроса дали се налага да преминаваме през всички
различни преживявания. Ала не бива да забравяме за божествената любов. А в много
традиции се казва, че без да си изпитал светската любов, не можеш да разбереш и не
можеш да достигнеш до божествената. Също така използват еротична поезия,
например, за да изразят божествената любов, божествения трепет. Но недейте да се
заблуждавате в символиката! Ако някъде прочетете: „Преданите поднесоха виното на
екстаза на Махапрабху”, не си мислете, че то се прави от лози.
Обикновено любовта към съществата и любовта към Бога, любящото отношение
към съществата и любящото отношение към Върховния би трябвало да вървят ръка за
ръка. Кришна казва в „Бхагаватам”: „Ако някой Ме почита в храма и се покланя пред
Моето изображение, но не уважава живите същества, той не може да дойде при Мен.”51
Така че обичайно и двете нива трябва да се практикуват, като по някакъв начин трябва
да се срещат и събират. Но това е голям въпрос: кое е първо? Смятам, че божествената
любов може да обгърне повече хора и живи същества, отколкото обикновената тъй
наречена „материална” любов.
(следва продължение)

34. Зависи от представянето
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос на Крипадхам: Един практически въпрос. Да речем, че някой ни е
близък по някакъв начин – в семейството или иначе – и този човек не уважава
достатъчно нашия духовен учител или директно се държи оскърбително, има си
мнение, макар да не го познава дори. Въпросът ми е какъв е резултатът от медитацията
на подобен човек? Фактът, че свързва ума си със свят човек достатъчен ли е да получи

51

„Шримад Бхагаватам” 3.29.22
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добри резултати, въпреки че се държи обидно – както Камса, който оскърбявал
Кришна, ала при все това постигнал добър резултат – т.е. мокша, освобождение?
Свами Тиртха: Бих казал „да” – с голяма надежда бих казал „да”. Защото ако
попитате този чист свят човек дали се е оскърбил или не – той определено няма да е
приел оскърблението. Обаче на Кришна не Му се нрави някой да се държи обидно с
Неговите предани. При все това зависи и от самите нас – по какъв начин ние
представяме нашите светци. Защото можете да представите най-кроткия и възвишен
светец по такъв начин, че всеки да се отвърне. Докато виждаме как днешната медия е
способна да представи и най-нищожната мижитурка така, че всеки да остане впечатлен.
Така че зависи и от нас, по какъв начин представяме.
Веднъж, докато живеех в Дьор, ми откраднаха колелото - пред самата къща, в
която живеех. Когато видях това, известно време се щурах насам-натам, чудейки се
какво да правя. От къщата излязоха някакви хора и се заговорихме, че „Това колело го
няма. Беше тук, но сега не е…” Тогава те казаха: „А, то май е на оня кришнар”. И някак
като че нямаха много приятно мнение за този човек. „Вие срещали ли сте го?” попитах. „Не, не сме го срещали, обаче не е читав.” Говорейки на мен – който бях
човека, когото никога не бяха срещали – много приятелски ми казаха: „На теб можем
да кажем, че той ама хич не е читав.” Обаче аз също трябваше да добавя нещо; казах:
„Аз го познавам. Не е чак толкова лош.” Така че зависи и от представянето.
Но имаше и друг случай в същата къща. По онова време нямахме никакви
телефони връзки, само една двойка възрастни хора имаха телефон в къщата. Веднъж
бхактите изпратиха съобщение чрез тях, въвлякоха ги по този начин. Те бяха много
мили, благородни хора, доста възрастни. Нищо специално – просто предадоха това
съобщение, поздравявахме се като се срещнем по коридора. След това стареца го
откараха в болница и скоро почина. По-късно съпругата му разказа, че на смъртния си
одър той си спомнял бхактите. Така че дори ако някой просто предаде едно
съобщение, в сетния си миг той мисли за бхактите. Пътеките на Кришна са
безпределни. Той може да помага на хората по най-невероятни начини. Затова трябва
да представяме и Него, и нашите учители, и нашите братя и сестри по хубав начин.
Така че всеки, който влезе в досег с вас, да запомни това с добро.
Но трябва да се стремим да защитаваме достойнството на нашата мисия, на
нашия Бог, на нашите наставници, на нашата вяра. Понякога по категоричен, друг път
по мек начин, ала трябва да показваме, че това е нещо важно за нас.
(следва продължение)
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35.Твоят герой в живота
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос на Манджари: Гурудев, ти каза, че най-напред трябва да изследваме и
изучаваме каква е нашата дхарма, а след това да правим каквото е необходимо.
Въпросът ми е: понякога имам чувството – може би греша, но имам чувството - че знам
какво трябва да направя, кое е правилното, обаче някак не ми достига вътрешна сила да
го направя. По някакъв начин е толкова невероятно трудно да се вършат дори найпростите неща. Откъде да взема сили да върша правилното?
Свами Тиртха: Много е лесно – взимай сили от своя съпруг. Виждаш ли колко е
щастлив той да чуе това послание? Готов е да ти служи по всякакъв начин. Голяма
късметлийка си. Но когато той е в нужда, и ти трябва да си готова да му служиш по
същия начин. Затова грихастха-ашрам е садху-санга от много интимен, специален тип.
В случай, че ресурсите на съпруга ти се изчерпват, не се безпокой, той си има
приятели. Ако ресурсите и на приятелите се изчерпват, не се безпокой, той има и
благодетели. А ако ресурсите и на благодетелите привършат, не се тревожи, той си има
Бог. А пък Неговите ресурси са безгранични. Други въпроси?
Въпрос на Парамананда: Това, което искам да попитам, е в контекста на
въпроса на Манджари Деви – като цяло става дума за това да надраснем светските си
задължения и да ги поднесем на Върховния. И както Нароттам Тхакур казва в един
бхаджан, посветен на Рупа Госвами: сеи врата, сеи тапа, сеи мора мантра-джапа, сеи
мора дхарма-карма52 – чудех се как да разбираме този тип настроение в контекста и на
своите земни задължения?
Свами Тиртха: Обяснявайки въпроса си, ти сам даде ключа към този проблем.
Защото на кого са посветени тези стихове? Кой е сеи мора мантра-джапа, тапа, врата
и т.н? Кой е това? Това е Рупа Госвами. Така че ако имаш някой, под чиито насоки
живееш, когото следваш, който е твоят герой в живота – тогава всичко, което правиш,
го правиш за него. И една стъпка по-високо: скоро ще осъзнаеш, ако си отдадена душа
ще разбереш, че каквото вършиш не е сторено от теб, сторено е чрез теб. Но единствено
в случай на пълна отдаденост. Инак участва и егото ти, а то изопачава цялата ситуация.
Затова първата стъпка в духовния напредък е да уловим своята съзнателна
идентичност. А втората стъпка е да посветим тази уловена съзнателна идентичност в
лотосовите нозе на Всевишния.
Инак и това беше въпрос от типа „как да”. А всички знаете отговора на този тип
въпроси. Какъв е отговорът?
Парамананда: Мантрувай повече.
Свами Тиртха: Правилно.
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„Ти си моите обети, ти си моите отречения, ти си тихото повтаряне на моите мантри, ти си моята
дхарма и моята карма”
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36. Прагът на илюзията
(из лекция от Свами Тиртха, май 2012, София)
Започваме да четем за светия живот на Прахлада. Това е една книга на Бхакти
Валлабх Тиртха Махарадж, ученик на Бхакти Дайита Мадхава Махарадж, който е
ученик на Бхактисиддханта Сарасвати. Днес той е един от най-старшите ваишнави на
тази планета – старши не само по възраст, но и по уважение. Затова нека с голямо
внимание четем думите му.
„Светият живот на Прахлада”. Повечето от вас като цяло знаят историята. При
все това трябва винаги да намираме нови начини да навлизаме в една и съща история и
да извличаме нови изводи от старите разкази, които сме слушали стотици пъти. Това се
нарича напредък. Повтаряте едно и също нещо, а то ви носи нов вкус – това се нарича
развитие. То е напълно противоположно на материалните неща, където непрестанно се
налага да намирате нещо ново, за да добиете все същия стар вкус; в духовния живот
ние правим старите неща, ала те ни донасят все нов и нов, жив вкус. Така че това е
много уникален процес. Не се налага да измисляме нови мантри, за да
удовлетворяваме желанието си. Както е казал Шрила Прабхупад, след като е приел три
или пет хиляди ученици: „Сега имаме достатъчно мляко. Време е да го кондензираме.”
И така, светият живот на Прахлад започва с раждането на Хиранякашипу.
„Веднъж, докато пътешествали из трите свята, четиримата мъдреци, родени от
ума на Брахма – Кумарите – пристигнали ненадейно пред Ваикунтха, обителта на
Върховния Бог. Макар четиримата Кумари всъщност да са много стари, на вид те
изглеждат като малки деца и се движат навред голи. Станало така, че двамата
вратари на Ваикунтха – Джай и Виджай – видели четиримата Кумари да
приближават. Мислейки ги за обикновени деца, те не им позволили да влязат във
Ваикунтха, обръщайки се към тях със следните думи: „Откъде се взехте? Не знаете
ли, че никой не може да влиза тук без предварително разрешение?” Макар
четиримата Кумари отново и отново да се опитвали да влязат във Ваикунтха, Джай
и Виджай продължавали да ги пропъждат. Накрая, разгневени, четиримата Кумари
прокълнали вратарите, възклицавайки: „Негодници! Вие ни забранявате да влезем без
да сте способни на правилно разграничаване и единствено от гордост! В обителта на
Бога качествата невежество и страст не могат да съществуват. Така че вие не сте
достойни да живеете в лотосовите нозе на Бог Мадхусудхан. Затова ви проклинаме
да паднете от това място и да се родите като демони в материални тела.” И
отвеяни от могъщото проклятие на мъдреците, Джай и Виджай незабавно
пропаднали от своята извисена позиция. Виждайки злочестата им участ,
четиримата Кумари се смилили над тях и им обещали, че след три живота ще се
избавят от ефекта на проклятието им.”
Виждате ли, ако има дисхармония, ще дойдат последствия. Това е голям въпрос
– дали във Ваикунтха е възможно да съществува някаква дисхармония или не? Но не
забравяйте, Джай и Виджай били само вратари, те стояли отвън. Веднъж имаше въпрос:
„Къде е пределът на илюзията? Как да намерим границата между илюзията и
истинското духовно битие?” Може да си помислите, че това е философски въпрос. Но
всъщност е топографски въпрос. Защото сетната граница на илюзията е входната врата
на храма. До този момент, до този праг властва илюзията, но оттатък господства
божествената енергия.
(следва продължение)
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37. Мляко и гхи
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
(продължава от предишния понеделник)
„В първото си раждане Джай и Виджай станаха синове на Дити, майката на
демоничната раса. По-големият син се наричаше Хиранякашипу, а по-малкият
Хиранякша. И двамата били уважавани от всички демони.”53
Знаем, че Хиранякша предизвикал Вишну като враг. Хиранякашипу също
предизвикал Вишну на бой. Вараха, инкарнацията на Вишну убил Хиранякша. И когато
Хиранякашипу видял, че брат му е мъртъв, той дал обет да отмъсти.
„Бълвайки огън и жупел от гняв, Хиранякашипу поспрял за малко, сетне
продължил да се обръща към демоните: „Когато едно дърво бъде отсечено от корен,
всичките му клони и листа естествено ще изсъхнат. По същия начин, ако моят враг
Вишну бъде убит, всички полубогове ще погинат, защото Вишну е техният живот и
душа. Докато не успея да погубя Вишну, вие трябва непрестанно да избивате всички
онези, които извършват духовни подвизи, такива като отречения, обожания,
приношения, изучаване на Ведите, поемане на обети и раздаване на подаяния.”
Виждате – всеки според възможностите си. „Аз ще убия Бога, а вие избивайте Божиите
слуги. Вие сте мои слуги, затова вършете си работата, пък аз ще свърша моята.” Такива
са техните методи. „Трябва да погубвате и всички брахмани, кшатрии и други
същества, които искрено следват религиозните задължения в съответствие с
принципите на дхарма. Вишну е получателят на всички приношния, извършвани от
брахманите. Вишну е добре известен като върховното убежище на дхарма и като
Господаря на жертвоприношенията. Полубоговете взимат своя дял от приношенията
едва след като Той го е сторил. Ако избиете брахманите, всички приношения и
останалите религиозни дейности ще секнат. В резултат на това Вишну ще стане
слаб и в крайна сметка ще бъде унищожен. Кравите живеят, пасейки трева и
осигуряват гхи благодарение на млякото си. Брахманите изпълняват своите
жертвени приношения към Вишну с помощта на гхи и ведически мантри. Именно
оттам се подхранват силата и мощта на Бога. Затова трябва да унищожавате
всички дървета и растения, които кравите биха могли да пасат, и да опожарявате де
що видите крави, брахмани, Веди или хора, следващи системата варнашрама,
препоръчана във Ведите.”
Ето това е разликата между обожанието на Вишну и обожанието на Кришна.
Вишну може да бъде обожаван с гхи и ведически мантри. А как обожаваме Кришна?
Отговори: Със служене. С любов. С пламъка на очите.
Свами Тиртха: Понаучили сте нещичко. Да, просто гхи не удовлетворява
Кришна. Защото гхи е продукт от млякото на кравата; а Той иска гхи-то на вашето
мляко. Не забравяйте, вашето мляко е вашият живот; а кое е вашето гхи? Любовта ви.
Затова разбивайте своя млечен океан, за да добиете нектара, да добиете своето гхи –
именно него нека поднесем на Кришна.
А каква е нашата ведическа мантра? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ведическите
мантри са много сложни. Тази епоха е много пропаднала. Така че ако поне тези три
кратки думички запомните, можете да изпълнявате всички ведически приношения.
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(следва продължение)

38. Ако изоставим практиката си
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
(продължава от предишния понеделник)
„Тъй като присъщата природа на демоните е да се наслаждават на насилието
и унищожението…”54 Обърнете внимание моля! Значи ако проявявате насилие и
унищожавате разни неща – това са демонични навици. И решението не е да престанете
да извличате наслада от насилието и разрушаването, но въпреки това да продължавате
да го вършите с кисело лице. Не, стремете се да се въздържате от тези негативни
действия. Старайте се да служите на останалите с внимание и помагайте да се
съграждат неща.
“…но тъй като такава е природата на демоните, те приели заповедите на
Хиранякашипу с голям ентусиазъм и почит. Като луди започнали да тормозят
хората. В яростта на унищожението изгаряли до пепел градове, села, чифлици,
градини, обработваеми поля, гори, ашрами на мъдреци, земеделски колиби, пасища и
столици на царства, както и всичко останало, което им хрумнело. Някои от
демоните събаряли мостове, сгради и градски порти с железните си копия; други
поваляли дървета манго, джак-фрут и други ценни овошки с брадвите си, съсичайки ги
на късове. По този начин демоничните слуги на Хиранякашипу създавали неспирни и
сериозни притеснения за всички хора. До такава степен, че извършването на яги
(приношения) и други благочестиви дейности станало изключително трудно, ако не и
невъзможно. Без да получават своя дял от приношенията, полубоговете напуснали
небесната сфера и започнали да бродят из този свят.”
Понякога чувствате това и днес – че е трудно да се вършат благочестиви дела, а
е лесно да се стори нещо лошо. Денонощно можеш да си купиш тютюн и алкохол.
Обаче за хляб и мляко трябва да чакаш докато дойде камионът и отворят магазина.
Така че живеем в малко объркана епоха, затова трябва да сме още по-внимателни.
Въпрос на Кришадхам: Гурудев, когато демоните унищожили ягите и всичко,
бе споменато, че полубоговете дошли на Земята. Защо?
Свами Тиртха: Защото не получавали своя дял. Приношенията от ягите не се
издигали нагоре и те били гладни.
Крипадхам: Но щом идват толкова близо до своите предани поклонници, защо
те все още продължават да страдат? Не разбирам това.
Свами Тиртха: Мисля, че много лесно ще го разбереш, ако Манджари забрави
да сготви два или три дни. Като не получава дажбата си, съпругът ще слезе от своята
престижна позиция, ще дойде много близо до възлюбената си и предана жена – но
въпреки това ще има известно безпокойство, нали? По същия начин, ако цикълът на
жертване и взаимно служене е нарушен, цялата верига на мирно битуване също се
прекъсва. Участниците са отстранени от съответните си места. Демоните, които не бива
да властват, властват. Полубоговете, които следва да раздават благословии, не могат да
изпълнят задълженията си. Хората, които би трябвало да извършват
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жертвоприношения, не могат да ги осъществят – всичко е надолу с главата. Затова
всички търсят решение.
Също нека не забравяме, че всичко, което се случва е необходим елемент за
лилата, за да може да дойде Нрисимхадев. Без тези проблеми Той не би могъл да
дойде, за да ни покаже добър пример, за да поправи грешката на Джай и Виджай –
което било оригиналният проблем. А също и да поправи последствията от
господстването на демоничната раса. Така че всички са в състояние на очакване:
„Какво ще се случи? Не откривам мястото си, нещо трябва да се направи.” Затова
установеният порядък е малко нарушен и това е завръзката на историята.
Нашият живот също някак се счупва ако изоставим практиката си. Тогава
картината пред очите ни, нашата духовна визия е възпрепятствана и ние не виждаме
хармонията скрита зад нещата. Затова е толкова необходимо да поддържаме садачар,
духовната практика.
(следва продължение)

39. Трептящите дървета на брега
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
(продължава от предишния понеделник)
„В това време Бхану, съпругата на Хиранякша, страдала дълбоко от раздялата
с нейния съпруг. Чувствайки се безпомощна в скръбта си, тя високо оплаквала
внезапното си вдовство. Синовете на Хиранякша също отчаяно тъгували за смъртта
на баща си. След като извършил погребалните церемонии за брат си, Хиранякашипу се
опитал да ги утеши. С успокоителен глас той казал: „О, снахичке, която си ми скъпа
като майка! О, деца на моя храбър брат! Не бива да скърбите така за такъв велик
герой, който даде живота си без страх в открита битка на бойното поле. Всъщност
воините и героите копнеят за такава славна смърт, считайки я за най-желано
постижение.”55
Това е точно както се случва сега в 21 век. Той казва тук „такъв един край е
героична смърт”. Но чакайте малко – Хиранякша е умрял, противопоставяйки се на
Бога! Нима това е героична смърт? Нима е славна смърт? Досущ като днешните медии:
от най-незначителното нещо могат да създадат голямо събитие, а и най-славното нещо
могат да го изкарат много лошо. Така че нищо ново под слънцето.
Крипадхам: Интересното е, че от толкова много години повтаряме тези истории
и всъщност през цялото това време Хиранякша е в разговорите на бхактите. Така че
може би все пак по някакъв начин той е славен?
Свами Тиртха: Да, защото още продължаваме да говорим за него. Но поначало
Джай и Виджай били добри служители на Бога и техните демонични раждания са само
като странична обиколка, така че имат скрити добродетели. А също и целта им – да се
завърнат обратно у дома, при Бога, е славна. Но всъщност има два начина да се
постигне слава в този свят – или ставаш велик предан, или ставаш велик демон. Защото
тогава всички ще говорят за теб.
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„В този свят – продължил Хиранякашипу – ние сме като пътници, които
спират за малко в някой крайпътен подслон. Защо да скърбим, че трябва да напуснем
това място? Всички идваме от различни места, срещаме се за кратко, а сетне си
тръгваме, всеки в различна посока. Всъщност изначалният облик на аза е душата,
която е различна от тялото и никога не погива като него. Душата е вечна и не
подлежи на преходни промени. Тя е чиста, всеприсъстваща и всезнаеща. Душата нито
се наслаждава, нито страда от материалните преживявания, ала усеща наслада и
страдание поради това, че е покрита и замърсена от невежество. Единствено по
тази причина азът губи изначалното си знание, изпитвайки загуба и скръб. Когато
водата в едно езеро трепка, стоящите на езерния бряг дървета също изглежда, че
трептят в отражението на водата. По същия начин и някой, който се движи, ще
вижда и света наоколо му да се движи.” Нали – ако плувате с лодка може да си
помислите: „Всички дървета и хълмове се движат.” Не, всъщност вие се движите.
„Така умът се вълнува от трите качества на материалната природа, ала това
всъщност се дължи на материалното замърсяване, че погрешно отъждествяваме
себе си с ума и тялото.” Виждате, той познава философията. Няма грешка тук. „За
онези, които се отъждествяват с телата си, наслада означава придобиване на това,
което тялото желае и избягване на онова, което то не харесва. А страданието е
неспособността да се добие желаното от тялото или пък изпитването на онова,
което то не харесва. Това отъждествяване с тялото е главната причина за карма,
която ни принуждава да се раждаме от нечия утроба, поставяйки начало на процеса
на страдание. Карма, или себичната дейност, е коренната причина за физическото
съществуване, създавайки раждане, смърт, невежество, тревога и множество други
страдания. Макар понякога в цикъла на карма ние да добиваме известно разбиране и
познание, за беда сме склонни да забравяме всичко в хода на материалното си битие.
Това е добре описано в разговора между Ямараджа, бога на смъртта, и близките на
един наскоро починал човек. Моля ви, слушайте; ще ви разкажа тази история.”
(следва продължение)

40. Да не съсипе картината
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос на Крипадхам: Гурудев, много е интересно в тази история за Джай и
Виджай, че тези двама пазители на дверите на духовното небе заради проклятието си в
крайна сметка създават такава бъркотия на Земята и толкова много хора страдат заради
тяхната грешка. Не е ли така, че по-извисените хора, да ги наречем по-старшите по
духовния път, имат голяма отговорност и ако допуснат някакъв вид грешка или
направят нещо лошо, това унищожава много повече неща в много по-голям мащаб?
Свами Тиртха: Да, отговорността им е голяма. Защото ако, да речем, ти
избягаш от лекция, никой няма да обърне внимание. Но ако аз се опитам да избягам от
своята лекция… Може би е заради шафрановия цвят, може би трябва да се обличам в
други цветове, за да не забележи никой.
При все това, една и съща история има множество различни прочита. Може да
речете: „О, толкова много души страдат заради тези първоначални проблеми.” Но не
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забравяйте, че нищо не е случайно. Всички онези, които участват в тези тъй наречени
нещастия, или се налага да преминат през страдания, за да изплатят някаква карма, или
дори тези страдания са славни, защото по някакъв начин са част от божествената
подредба.
Но това, което ти спомена е много вярно и много важно: че всички ние имаме
отговорности в живота си – материални, а също и духовни. Ако последният работник
отсъства от работа, тя може и да продължи. Но ако директорът отсъства, всичко се
разпада. Същото е и в семейството. Ако липсва силен, благонадежден, образцов съпруг,
то е много трудно да се съхрани. Ако липсва вниманието на майката, на съпругата,
която е като сърцето на семейството, страданието е дори още по-голямо. Или пък една
духовна общност: всеки в групата на преданите има своето изключително важно място;
и ако даже само един липсва, това е голяма болка. Чух някой да казва: „О, ние сме
толкова добри, толкова сериозни, че 70% от бхактите си тръгват в рамките на една
година!” Значи, десет човека се присъединяват към храма ти за една година, а в края на
годината седем са си тръгнали – защото сте толкова „сериозни и силни”. Чакай малко,
скъпи мой! Ако дори само един човек си тръгне, трябва дълбоко да се замислиш къде
си сгрешил. А не че 2/3 от хората, които са се присъединили, си тръгват в рамките на
година – грешката не е в тях. Така че има различни прочити на една и съща история.
„Ние сме толкова велики, защото седем човека не издържат и си тръгват!”
Затова обетът, който даваме като се присъединяваме към бхактите е „минимум
за един живот”. Защото ако стана част от тази група, а сетне си тръгна, това ще съсипе
картината. И особено има една позиция - преданият с такава служба никога не бива да
си тръгва. Това е готвачът. Готвачът не бива никога да си тръгва. Певецът може да си
тръгне, няма проблем; тези, които слушат лекцията, могат да си тръгнат; този, който
дава лекцията, може да си тръгне, дори пуджари може да си тръгне, защото можете да
заместите всички. Но докато готвачът е на мястото си, всички се чувстват в
безопасност. Няма ли го, всички са неспокойни. Всеки ще почувства духовния си живот
застрашен. Затова моля ви, станете добри готвачи. И как да спрем бхактите да не си
тръгват? Като направим всеки готвач.
(следва продължение)

41. Да върнем назад колелото на времето
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
Ще продължим да четем от една древна поучителна история за сблъсъка между
негативните и божествените сили. Имало един велик демон, голям противник на Бога, и
той имал син, който бил много предан на Господа. Само си представете такъв
конфликт! Стремиш се да дадеш цялото негативно образование на своя син, за да стане
подобаващ демон, а той не ти обръща никакво внимание, иска да бъде добро момче.
Виждате, времената се променят. Какво се случва днес, в 21-ви век? Точно обратното:
искаш да дадеш добро образование на сина си, за да стане свестен човек, а пък той
развива демонични качества. В древни времена било наопаки. Затова понякога е добре
да пътешестваме във времето, да върнем колелото на времето малко назад –
няколкостотин, няколко хиляди, няколко милиона години – за да открием истината.
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Виждате ли, винаги има съревнование между светлината и мрака. Тази история е
за забравата. Тя е разговор между Ямараджа, бога на смъртта, и роднините на наскоро
починал човек56.
„В царство Ушинара живеел прославен цар на име Суягя. Един ден враговете
му нападнали неговото царство и той потеглил с войска на бой. Но в последвалото
страшно сражение царят бил убит. При вестта за смъртта му всички жители на
Ушинара били поразени от скръб. Тялото на царя лежало на бойното поле, пронизано
от множество остри стрели и потънало в кръв. Ала въпреки многото рани,
разпилените коси и помътнелите очи, лицето на царя все още изразявало огромното
му чувство на гняв. Декорираната му ризница била разкъсана на парчета, накитите и
украшенията му били разпилени околовръст, а прахта от полесражението
затъмнявала блясъка на лика му. Дори ръцете му били жестоко отсечени от тялото
и разхвърляни наоколо в различни посоки, все още стискащи оръжия, които
проблясвали в слънчевата светлина.
Когато семейството на царя се натъкнало на тази картина, всички приседнали
край мъртвото тяло и заплакали. Цариците неспирно удряли гръдта си и се хвърляли
върху нозете му: „О, господарю на живота ни, къде отиде!? Как ще оцелеем без
теб!?” Нещастните жени, потънали в отчаяние, извили глас във високо ридание.
Пороите сълзи, които се стичали от очите им, давали воля на безкрайната им тъга и
къпели нозете на царя, а червеният кункум, украсяващ гърдите им, само усилвал
интензивната драматичност на цялата сцена. Без да намират вече наслада в
изяществото и красотата, цариците разпуснали красиво вчесаните си коси, хвърляйки
и късайки скъпите си накити. Сега, когато съпругът им бил мъртъв, те чувствали, че
повече нищо няма смисъл. Техният съпруг бил единствената им радост и надежда, и
загубата му ги хвърлила в покруса. Воплите им изпълнили всички живи същества със
скръб.”
И така, в онези времена специално на царете било позволено да имат много жени
– повече от една. Защото какъв е дългът на един цар? Да осигури наследник за
царството. Затова те трябвало да имат голямо семейство. Една съпруга може и да роди
мъжка рожба, може и да не успее – затова били необходими повече. Така че не става
въпрос просто за сетивно наслаждение. Целта не е харемът, целта са децата.
Но знаете, времената се променят. В онези древни времена мъжете били толкова
силни, че можели да се грижат за много жени. Днес едва се справят с една. Само си
представете, скъпи мои братя, ако трябваше да се грижите, да речем, за дузина жени.
„О, и една ми стига,” нали?
Но опитайте се да вникнете в смисъла – това не е някакъв странен обичай, но
такава е била системата на социалната структура. Защото това, което е много важно е,
че жените трябва да имат подслон.
И така: „Те се обърнали към мъртвия си съпруг с думите: „О господарю, как
можем да понесем да те виждаме в такова състояние? Бог е така жесток! Той ни
отне нашата подкрепа и закрила – съпруга ни, който ни бе по-скъп от самия живот.
О, господарю на живота ни, съпруже! Сега лежиш прострян пред нас, ти, който
някога беше закрилник на целия народ на Ушинара. Преди ти увеличаваше щастието
на хората, но днес ги направи най-нещастни със своята смърт. О, закрилнико на
земята, велики воине, ти беше най-добрият ни приятел, винаги предан и загрижен за
нашето добруване. Как можем да поддържаме живота си без теб? О, господарю,
умоляваме те, вземи и нас със себе си, където и да отиваш, за да можем да служим на
нозете ти и там.”
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Виждате колко били посветени тези жени. Техният обет бил не само за един
живот, но и за след това; били готови да умрат със съпруга си. В Индия, Раджастан, има
една крепост; когато тя била обсадена, мъжете в крайна сметка решили да се втурнат
навън и да умрат, защото врагът бил прекалено многочислен и нямало надежда. А
техните съпруги били толкова силни и посветени, че били готови да умрат заедно с
мъжете си. В памет на тяхната отдаденост, отпечатъците от дланите им все още стоят
на стената на тази крепост. Поставили дланите си в кункум (червен цинобър) и ги
отпечатали върху стената. Сега те са гравирани красиво в камъка, в почит на онова
събитие.
(следва продължение)

42. Истинският закрилник
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
(продължава от предишния понеделник)
„Когато слугите дошли, за да отнесат тялото (на царя) за кремация,
цариците го прегърнали здраво и воплите им се извисили дори още по-силно. Слънцето
залязло, но те не искали да оставят тялото на съпруга си. Целият този плач и
ридания в крайна сметка стигнали до ушите на Ямараджа в неговата обител.”57
Ямараджа е богът на смъртта в индийската древна история. Той е онзи, който съди
сърцата на хората. „Тези вопли смутили ума му до такава степен, че той решил да
приеме облика на момче и да иде лично при семейството на царя, за да разговаря с
тях. Пристигайки там, той се обърнал към тях със следните думи: „Това наистина е
удивително! - рекъл. – Вие сте пораснали хора, по-големи от мен, но ви виждам тук да
плачете и скърбите без основателна причина. Постоянно виждате край вас някой да
се ражда и умира, но колко голяма е привързаността, която явно сте развили! Би
трябвало да знаете, че всички човешки същества идват незнайно откъде и отново ще
идат незнайно къде. Това е неизбежно, тъй като всички, които са се родили, някой ден
ще трябва да умрат. Тогава защо плачете?”
Силни думи, а? Разбира се, ние не искаме да се разделяме с обичните си, но в
крайна сметка няма причина за истинска скръб.
Кой е виждал мъртво тяло? Мнозина… Какво беше усещането ви – дали това
тяло само по себе си беше човекът, когото сте обичали?
Ямуна: Не.
Свами Тиртха: Беше различно. Друго. Странно. Непознато. Нещо липсваше в
него, нали? Така че трябва да използваме мозъка си – не тялото е това, което харесваме,
а нещо друго. Именно него трябва да търсим.
„Макар да съм просто дете, аз разбирам това по-добре от вас. Раждайки се
от своите родители, ние ставаме плячка на тези материални форми, които са пълни
със страдание. Изглеждаме безпомощни и беззащитни. Въпреки това има някой,
който ни защитава, инак не бихме могли да оцелеем в майчината утроба и лесно биха
ни изяли свирепи животни. О, невежи! Нашият истински закрилник е Върховният Бог,
единствено по чиято воля се създава, поддържа и унищожава този свят. В сравнение
с Него всички подвижни и неподвижни живи същества са съвсем незначителни. Той
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има пълната власт да твори и руши. За Него всичко е възможно. Ако някой случайно
изпусне на пътя някоя вещ докато пътува и я изгуби, под закрилата на Бога никой
няма да я пипне и той ще си я намери отново. Ала без Божията закрила, дори да
държим притежанията си заключени и добре охранявани вътре в къщата, пак ще ги
изгубим и те ще се съсипят.”
Съгласни ли сте? Мисля, всички помните учението на Бог Исус, който казва:
„Събирайте богатствата си не тук, където молците и ръждата ще ги изядат, но се
стремете да ги откривате на друго място.”58 Съкровището ви трябва да е в сърцето ви.
„Под милостивия поглед на Бога човек може да оцелее дори да се изгуби в
джунглата. Всеки се сдобива с тяло според индивидуалната си карма и когато тази
карма приключи, тялото ще изчезне. Та колко струва това тяло? То неспирно страда
от шестте промени – раждане, растеж, запазване, загуба, упадък и гибел.”
Тук е споменато нещо много важно – че предишната ви карма ви помага да
придобиете тяло. В този случай кармата не е наказание, а инструмент да изгорите
своята карма.
(следва продължение)

43. Да се избавим от най-голямата скръб
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
(продължава от предишния понеделник)
„Душата пребивава в грубите и фини тела, но не е родена. Тя не преминава през
същите промени като тялото, тъй като природата на душата е съвсем различна от
природата на тялото. Както собственикът на къщата се отличава от самата къща,
така и душата е собственикът на тялото и следователно е различна от него.
Единствено заради материална привързаност хората си мислят: „Аз съм това
материално тяло.” Земята, водата, огънят и въздухът оформят отначало тялото,
ала по законите на природата те ще се разпаднат и тялото ще изчезне. Душата,
обаче, никога не погива.”59
Стремете се да запомните това. Тялото е взето от материята и ще се върне в
материята; ние сме духовни души, взети сме от Духа, от Бога, и в Бога ще се върнем.
„Може би ви е трудно да разберете, че душата е отделна от тялото, понеже
сте свикнали да ги виждате заедно. Мога да ви просветля с примера за огъня. Огънят
присъства вътре в дървото. Ала единствено при горенето можем с лекота да
наблюдаваме разликата в природата на дървото и на огъня, който е толкова могъщ и
сияен. По същия начин и душата присъства в тялото и сетивата на живото
същество, ала можем да видим, че се различава от тях.”
Мисля, можем да се съгласим по тези въпроси. Обаче сме свикнали да виждаме
душата и тялото заедно. Обикновено не гледаме мъртви тела дълго време – за Бога! За
беда не виждаме и душите отделно от телата, тъй като сме слепи в това отношение.
Затова си мислим, че те винаги са заедно. И понякога объркваме едното за другото. Но
сетне малкото момче казва:
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„О, глупави люде! Вие плачете толкова много за това тяло, макар че то лежи
мъртво пред вас! То не е отишло никъде – защо плачете? Тялото е още тук, вие нали
за тялото скърбите? Този човек преди слушаше и отвръщаше на думите ви, но сега не
го прави. Моля ви, не ридайте за това. Онзи, който в действителност слушаше и
отвръщаше, никога не е бил видян от никого. Тялото, което бяхте свикнали да
гледате, все още е тук да го гледате. То си е съвсем същото като преди. Така че няма
нужда да плачете за тялото.
Душата оживява и съхранява тялото, но щом то не може вече да чува и
отвръща, това означава, че е лишено от съзнание. Душата взаимодейства с всички
обекти чрез сетивата. Ала тя е различна от телесните сетива. Душата се състои
единствено от съзнание. Петте груби елемента и десетте сетивни органи оформят
грубото тяло, което покрива финото тяло, съставено от ума, интелекта и егото; и
също покрива душата, която се свързва с всички тези неща, действайки по добри и
лоши начини. Да постигнат такова разбиране могат онези, които обожават Бога.”
Това означава, че сега научаваме начина как да се избавим от най-голямата
скръб. Защото да изгубим обичните си е огромна болка, нали? Но ако разберете, че
тялото идва от материята и се връща в материята, а душата идва от Бога и се връща при
Бога, защо трябва да скърбите?
И понякога ние оплакваме смъртта на другите. Но извинете ме, че ви напомням
един дребен факт: ние всички трябва да се изправим пред това, рано или късно. Така че
това означава, че не бива да оплакваме и собствената си смърт. Можете да оплаквате
живота си, ако изтървете тази възможност - можете да страдате за това как е минал
животът ви. Ала онези, които обожават Бога, са способни да добият вярното разбиране.
(следва продължение)

44. По-добрата ми половинка
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
(продължава от предишния понеделник)
„Докато атман, душата, е свързана с финото тяло, тя е обвързана от карма.
От тези връзки на невежество и забрава идва погрешното отъждествяване с
тялото, а следователно и цялото страдание.”60
И така, ако сме под влиянието на карма и невежеството си мислим „аз съм
идентичен с моето тяло” и тогава трябва да поемем всички последствия.
„Но ние погрешно вярваме, че каквото получим от трите гуни е постоянно.”
Трите гуни са трите сили на природата – мрак, енергия и светлина. „Ако нощем си
въобразяваш, че си цар, наслаждаващ се на царско изобилие и удоволствия,
представите ти са нереални.” Имали ли сте подобни мечти? Е, може би вие не искате
да станете царе, но поне преуспяващи бизнесмени, или щастливо да спечелите от
лотарията, или каквото и да е – всички имаме подобни фантазии, нали? Обаче това не е
реално. Дори да го получите, ще го изгубите – то не е реално.
„Когато сънуваме, че правим секс, преживяването ни е илюзорно”. От сън син
не се ражда. А понякога се случва сънят да се превърне в кошмар. Да речем, плачете, че
нямате съпруг. И си мечтаете: „О, де да имах съпруг, щях да съм щастлива!” Тогава Бог
60
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ви праща съпруг, но вие отново плачете: „О, имам съпруг!” Така мечтата ви се сбъдва
по кошмарен начин. Същото бих могъл да кажа и ако си мечтаеш за жена, но понеже
дамите са повече сега в тази стая, мисля, че момчетата могат да си представят същата
история от своя гледна точка. При всички случаи плачем, нали? Без значение дали
имате или не - плачете! И това не е само шега. Някои философи казват, че независимо
дали ще се ожениш или не, ще съжаляваш за това. Мисля, че те имат известно
разбиране за житейските несгоди.
Ала както и да е, нека се върнем към историята. И тъй: „Ако сънуваме, че правим
секс, нашето преживяване е илюзорно; по същия начин наслаждаването на сетивата
в този свят не е истинско преживяване. Душата е вечна, а тялото не. Затова няма
нужда да се скърби. Онези, които не са себеосъзнати, не могат да сторят друго,
освен да ридаят, тъй като такава е самата им природа.
О царици, имало едно време една птица кулинга, която досущ като вас ридаела
заради загубата на другарката си. Един ловец бродел насам-натам из гората и
където видел птици, разстилал мрежата си, улавял ги и ги убивал. Един ден, по
Божието провидение, докато вървял в гората, ловецът видял двойка птици кулинга,
които били съпруг и съпруга. Този човек сложил малко от любимата им храна в
мрежата и зачакал скрит от взора им. Женската птица кулинга видяла тази вкусна
храна и веднага била привлечена. Ала сетне осъзнала, че е уловена в мрежата и
започнала да се мята и пищи ужасно уплашена. Макар да скърбял за участта на
съпругата си, мъжкият кулинга не можел да я спаси, затова също заплакал и завикал
много жално от любов към нея: „Колко жестока е съдбата! Колко жесток е законът
на битието! Като попадна в този опасен капан, жена ми плаче за мен. Какво благо ще
спечели съдбата от смъртта на моята любима? О жестока съдба, след като отне
съпругата ми, която е по-добрата половина от тялото ми, трябва да вземеш и мен.
Без любимата ми за какво ми е да продължавам да живея?! А нашите мънички дечица
са в гнездото; те чакат майка си и умират от глад без храна. Та те дори още нямат
перца. Как ще смогна да се грижа за тези осиротели дечица без помощта на майка
им!?”
Моля ви, дами, обърнете внимание. Тук тази птица казва: „О, моята съпруга е
по-добрата ми половинка.” Трябва да добиете качествата да сте по-добрата половина на
своите съпрузи. Успеете ли да го сторите, вашите съпрузи ще ви възхваляват като
никога. Обаче ако очаквате подобно уважение без действително да сте се
квалифицирали, няма да го получите.
Моля ви, скъпи съпрузи! Когато поради естественото си обожание към вашите
съпруги искате да ги възхвалите, използвайте тези изрази: „О, по-добра половинке на
живота ми! О, богиньо на нашия дом!” Виждали ли сте някога гневна богиня която ви
крещи? Това е невъзможно! Богините винаги се усмихват и щедро ви даряват с храна,
деца и всичко, от което се нуждаете.
Така че много е лесно да се създаде хармоничен семеен живот. Жената трябва да
уважава съпруга си като представител на Бога, а съпругът да я уважава като богиня.
(следва продължение)
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45. Материалната смърт и духовната вечност
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
(продължава от предишния понеделник)
„Отчаянa от неизбежната смърт на съпругата си, птицата кулинга плачела
така, когато по силата на времето ловецът я наближил и я пронизал с една стрела,
убивайки и нея. О, глупави царици, вие също сте лишени от разбиране, досущ като
тази птица кулинга, неспособна да види собствената си надвиснала смърт. Дори да
продължавате да плачете сто години, няма да можете да си върнете съпруга.”
Този разговор между Яма и цариците бил цитиран от Хиранякашипу, врага на
Вишну61, а сетне той заключил:
„О, съпруго и синове на моя скъп брат, жените и роднините на цар Суягя били
смаяни от тези наставления на Яма в облика на момче и осъзнали, че всички
материални неща са временни. Нищо не може винаги да остане такова, каквото го
виждаме сега.”
Това вярно ли е? За нещастие е вярно. Но не забравяйте, има две тенденции.
Материалните неща, които виждате сега, ще западнат. А духовните неща, които
виждате днес, ще се разгърнат, ще израснат. Целият материален свят отива към
разрушение. Докато всичко духовно върви към приобщаване, към завръщане в
духовния свят. Ала промените са налице. Едната е разпадане, а другата усъвършенстване. Изберете в коя посока искате да се влеете. Обаче нищо не може да
остане винаги каквото го виждаме сега.
„След като разговарял с тях, Яма се оттеглил, а близките на царя извършили
погребалните церемонии. По същия начин и вие не бива да скърбите твърде много за
себе си или за другите. Кои са тези хора, за които всички скърбим? Та нима има нещо,
което бихме могли да наречем „наше”? Всички подобни обозначения се дължат на
невежество и привързаност към тялото, на нищо друго.”
Като чу тези напътствия Дити, майката на Хиранякша, за известно време
забрави да скърби за мъртвия си син.”
И така, какво ни казва тази история? Какво е посланието ѝ? Тази история не е за
смъртта. Тази история не е за скръбта. Не, тази история е прослава на живота! Тя не
разказва за материалната смърт, а за духовната вечност. Затова моля ви, не се
натъжавайте от сериозните ѝ думи, а се стремете да се радвате на посланието ѝ: „Ние
не сме телата”.
И има начин да съживим своето духовно съзнание: „Кришна, дай ми милостта да
служа на Твоите свети имена!” Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.
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46. Пост тенебрас лукс
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
Въпрос на Крипадхам: Гурудев, моят въпрос е малко философски. Когато
душата напуска тялото, знаем, че съществува физическо тяло, както и ментално.
Въпросът ми е какво се случва с менталното тяло? Кога умира то? Има ли някакви
ограничения или това зависи от действията ни?
Свами Тиртха: Материалното тяло е съставено от материя и ще се върне в
материята. Финото тяло е съставено от фини елементи. Така че то не е ограничено от
гибелта на грубата материя. А духът е с духовни характеристики, които са вечни – без
начало и без край. Така че всъщност смъртта засяга единствено грубото материално
тяло. Разбирате ли? Имаме три идентичности: едната е от кал и плът – тялото; другата е
нашата емоционална, умствена идентичност; и в крайна сметка съществува духовната
искра, която кара цялата тази система да действа. Тялото ще се разпадне, но душата ще
живее вечно.
А ако говорим за ментална, умствена смърт – може би това беше въпросът ти какво е умствената смърт? Кои са функциите на ума? Мисъл, воля и чувство. Така че
ако сте неспособни да мислите, ако изгубите силата на волята си и ако сте лишени от
емоциите си – това е умствена смърт.
Иначе нашата ментална или астрална идентичност е като фин облик, фино тяло.
И съзнанието на душата се проектира и проявява най-напред на това ниво. Съществува
процес наречен ментален прогрес или астрален прогрес на финото тяло. Това е когато
умираме за предишните, по-ниски нива на съзнание – умираме за грешките си, за
своите недостатъци – това също може да се нарече умствена смърт или разпадане на
фината идентичност, ала единствено с цел да се родим на едно по-висше ниво. След
тъмнината идва светлина. Пост тенебрас лукс – след мрака ще дойде светлина. Така че
ако умрете за грешките си, едва тогава можете да се родите за добродетелите си.
Но в крайна сметка съществува ли смърт? Не наистина. Защото тя касае
единствено тялото, материалните елементи. Но вие, като духовна искра, притежавате
такава мощ, че можете да организирате материята по начин, че да изглежда жива.
Такава е силата на душата. Има ли душа, материята е в цялост; няма ли душа,
материята се разпада. Затова моля ви, използвайте силата да поддържате целостта с
най-добрата цел! Не е достатъчно да работим само за телесно оцеляване. Необходимо е
да работим за вечността, за благото на душата си.
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47. Нито е тайна, нито е табу
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София)
Въпрос на Ядунатх: Всички трябва да срещнем смъртта. И всички трябва да
срещнем смъртта на обичните си. Някой път погребваме родителите и предците си,
някой път децата си, а друг път духовните си братя и сестри. Би ли ни казал моля, тъй
като всички взимаме участие в това, как да се отнасяме с тях по най-добрия възможен
начин? Благодаря!
Свами Тиртха: Природният закон е по-възрастните да си отиват първи. Дори
това съкрушава сърцето. Какво да говорим за ситуация, когато нормалният ход на
нещата е сбъркан и по-младите си отиват, а ние оставаме! Това е неприемливо. Понеже
противоречи на предопределения порядък на нещата.
Дори и в духовния живот е част от играта духовният ни учител да напусне този
свят. Това болезнено ли е? Много болезнено. Ала е приемливо – тъй като такъв е
естественият ход на нещата. Когато загубих духовния си учител, помислих си, че съм
изпитал най-голямото и силно страдание в живота си. Обаче грешах. Когато се наложи
да кажа сбогом на някои от учениците си, тогава преживях още по-висока степен на
болка и раздяла. Понеже това е против естествения порядък.
Но тъй или инак, както всички сме дошли, така и всички ще си отидем. Това не е
нито тайна, нито табу. Трябва да го посрещнем, да го понесем и да го отпразнуваме. И
не ви проповядвам тук някакъв култ към смъртта. Искам да отпечатам в съзнанието ви
култа към вечния живот. Защото ние не вярваме в телата. Но вярваме в душата. Затова
не вярваме и в смъртта. Вярваме във вечния живот.
Каквото и да придобиете в този живот, ще го изгубите, тъй или инак. Но каквото
насъберете в духовен смисъл, никога няма да го изгубите! Това е основата на нашата
вяра. Така че трябва да стигнем до това ниво. Събирайте вечни неща, а не незначителни
перлички.
Смъртта на обичните ни е шанс за ликуване. Защо? Защото тогава можем да
празнуваме победата на живота, на вечния живот, над смъртта. Всичко е въпрос на
отношение, на ниво на съзнание. Какво виждаме в смъртта? Някаква надвиснала
опасност или врата към вечността? Разбира се, има една малка предпоставка и тя се
нарича пречистване или постигане на съвършенство. Ала инак за онези, които са
стъпили на пътя, смъртта е краят на една глава и началото на следваща.
Но обичайно в Индийската традиция организират сбогуване и с тялото след
смъртта. Обвиват трупа в харинам-чадар – плат, на който са изписани имената на Бога
– тъй като това пречиства тялото. Инак смъртта и самият труп се считат за нещо
нечисто. Ала светите имена на Бога – Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе
Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе – пречистват тялото. След това го
отнасят край свещена вода – езеро или река. Окъпват го за последно, а после всички
близки донасят по едно парче дърво за погребалната клада. Сетне най-големият син се
обръсва – маха цялата си коса и брада в знак на траур – и негово задължение е да
запали погребалната клада. Всички близки се събират, има няколко
свещенослужители… И накрая виждате как материята изгаря в този огън. Затова се
казва, че кремацията е обучение – отпечатва в съзнанието ни, че не сме телата.
Ритуалът има различни стъпки, но това е същината – да се помогне на душата по
вечния ѝ път.
Тук в нашите страни е по-трудно да се организира публична кремация на брега
на някоя река, тъй като традицията е малко по-друга. Но можете да осигурите за тялото
същите свещени обекти – като например няколко капки вода от Ганг, тя пречиства.
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Дори преди смъртта е добре да се даде нещо свещено на човека – да речем махапрасадам, осветена храна. Или можем да сложим на тялото след смъртта гирлянд,
който е бил поднесен на олтара.
Ала инак, ако стоите до мъртвото тяло на свой приятел, близък, брат, майка –
какво можете да поднесете? Вече е твърде късно. Няколко думи, молитва, песен – това
можете да поднесете. Затова моля ви, докато свидните ви хора ви са тук, стремете се да
им служите и да ги обичате! Сега, днес, не утре! Ако изпуснем възможността, тя никога
няма да се върне.
И трябва да се стремим да станем добри, доколкото е възможно чисти предани и
да помагаме на останалите на съответната им степен на духовно израстване. Защо?
Защото се казва: „Криво съди онзи, който смята, че един ваишнава умира!”62 Понеже
ваишнавите никога не умират, те живеят вечно на духовно ниво, под закрилата на
святото име.
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