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ПЕТЪЧНИ ИЗДАНИЯ

1. Гуру е като баща, ученикът е като син
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
Нека продължим да четем от Шрила Шридхара Махарадж по тази толкова
съкровена тема „Очите, с които да видим Шри Гуру”. И така, как да открием и как да
служим на по-висшите божествени наставници?
„Въпрос на предан: Не знам дали е правилно или не, но съм чувал, че ако
ученикът не успее в духа, тогава гуру може да не се върне при Бога, а да остане в
тази брахманда (вселена). Той не може да се завърне при Кришна докато и ученикът
му не тръгне.
Шрила Шридхара Махарадж: Ако беше така, тогава никой гуру никога не би се
завърнал при Кришна, тъй като редицата от ученици е безконечна и той не би
постигнал окончателен резултат никога в живота си. Но не можем да считаме, че е
така. Понякога той може да бъде изпратен лично, други може също да бъдат
изпратени в този случай. Но вътрешното напътствие, вътрешното усещане и
свързаните с това неща ще са такива, че при всички случаи ученикът няма да има
грижи. Чиновникът може и да се смени, но длъжността ще продължи да бъде
изпълнявана благополучно. Така че гуру може да се завърне – нама-гуру, мантра-гуру,
санняса-гуру – всички те са гуру, но ние трябва да видим общото помежду им, затова
ни е дадено и становището за онтологичния аспект на гуру: сакшад харитвена
самаста – „Самият Аз се появявам като гуру, който едновременно и по невъобразим
начин е еднакъв и различен от Мен.”
Кришна казва: ачарям мам виджаният, „Трябва да ме потърсите там, Аз съм
там, Аз съм вашият гуру. Чрез различните си видове шакти, събирайки дживите или
по какви ли не други начини, Моята функция е да ви въздигна в друго едно място. Във
всички случаи Аз съм там. Аз присъствам в Своята мадхуря-раса шакти, в сакхя-раса
шакти, ватсаля-раса шакти, дася-раса шакти, а също и по най-общ начин.” Понякога
човек може да бъде завербуван от Рамануджа Сампрадая, а след това да промени
вярата си и да се присъедини към Кришна Сампрадая, Гаудия Сампрадая. Това също е
възможно. Трябва да помним вечната връзка.”1.
Това ясно ли е? Тази ситуация много наподобява семейна връзка. Гуру е като
баща, ученикът е като син. И тук въпросът беше дали ако синът не успее, бащата не
може да се върне обратно при Бога. Но нима това е справедливо? Щом аз съм глупав,
ще създам голям проблем на баща си. Не е много справедливо. Другият случай не
съществува – бащата да е глупав, няма такъв случай. Но в традицията се казва, че
синовете могат да помогнат на бащите. Което е постигнал бащата, ще бъде наследено
от сина; а което бащата не е постигнал, синът може да го продължи и осъществи. Това
касае и вас като бащи и майки. Какво е наследството, което ще оставите на децата си?
Негативната си банкова сметка ли? „Сине мой, ето моят дар за теб. Погрижи се за
това.” Или какво? Така че, трябва да натрупате някакви заслуги, за да осигурите нещо и
за останалите. Но в случай че вие, бащи, не сте успели, моля ви, имайте синове и ги
обучете така, че да могат да ви помагат. И това не е извинение за лениви бащи: „Аз съм
тук, за да се наслаждавам на живота, а пък ако има Господ, може би синът ми ще ми
помогне да Го достигна”. Не по този начин.
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Но както много пъти съм ви казвал, санскритската дума за „син” е
многозначителна. Коя е думата за „син”? Путра. Пут означава „ад”, тра означава „да
освободи”. Така че истинският син е такъв, който може да освободи баща си дори от
ада. А коя е другата дума за „син”? Митра. Митра значи „урина”. И урината, и синът
идват по един и същи канал – едното е полезно, другото е по-скоро отходен материал.
И така, мои скъпи братя, вие не сте само бащи, но сте също и синове на своите
бащи. Ако очаквате от синовете си да бъдат путра, а не митра, тогава моля ви,
квалифицирайте и самите себе си като путра, а не митра. В случай, че бащата не може
да осъществи нещо по някаква причина, синовете трябва да са толкова силни и
посветени, че да го довършат.
Много подобна е връзката между духовните учители и техните отдадени
последователи. В случай, че нещо е неосъществено от гуру, учениците могат да го
наследят и продължат. И тъй като целият този принцип е под божествено ръководство,
в крайна сметка успехът ще споходи всички участници.
Въпрос: Кога някой е готов да се завърне при Бога? Когато това е единственото
му желание ли?
Свами Тиртха: Това е една страна, една предпоставка; но има и друга страна –
той трябва да бъде поканен или приет. Точно както в случая с прасадам. Ние имаме
малко участие в него, а голямото участие в прасадама е на Кришна. Нашата част е да
сготвим, да подредим, да кажем мантрите, да звъннем с камбанката, да поднесем
предлагането. Но не мислете, че това е достатъчно! „Звъннах с камбанката” – това не го
прави прасадам. По-голямата част я върши Кришна, защото Той приема. По същия
начин и ние „готвим” себе си в садхана-бхакти, звъним с камбанката и т.н. Правим
всичко необходимо, но в крайна сметка трябва да бъдем приети – тогава можем да
влезем. Иначе кой би могъл да каже: „Да, сега вече съм готов!”?
(следва продължение)

2. Божествено разкриване
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
„Въпрос: Значи ако някой казва, че гуру лично ще се завърне – това е погрешна,
земна концепция?
Шрила Шридхара Махарадж: Да. Основната нишка си остава, но тя не винаги
ще се проявява в една и съща форма. Макар на начинаещите да казваме „той ще се
завърне”, в крайна сметка виждаме, че ученикът може да бъде прехвърлен дори в
друга група, така че постепенно да успее да достигне своето местоназначение.
Според разкриването на съкровената му нужда могат да се случат различни
частични промени. И той винаги ще възприема своя гуру по все нови и нови начини. На
пръв поглед го е видял като такъв и такъв; след това отново в процеса на развитието
си ще вижда същия гуру по друг начин, а още по-нататък ще разкрие в гурудева още
нови и нови черти. Ученикът ще чувства: „Колко съм бил сляп в началото. Виждах
моя гуру по един определен начин, но разбирам, че той е нещо повече; и дори много
повече от това!” Така се случва божественото разкриване.
В този свят има разкриване, в по-висшето царство също. И така авеша, гуру е
нещо като шактявеша. Има „случаен” шактявеша, изпратен според съответните
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време, място и обстоятелства, и има и постоянен шактявеша, но при всички случаи,
според нуждите на ситуацията и според божествената повеля на Господа, ученикът
ще бъде във връзка и няма да чувства никакво недоверие, защото съкровеното
присъствие съществува. Жаждата за пълно разкриване на сърцето му ще бъде
напоена; сърцето ще разцъфне по божествен начин и това ще породи една нова
жажда. Кой ще утоли тази нова жажда? Неговият гуру. Тя ще бъде удовлетворена
от гуру и той няма да изпитва никакво усещане за безсрамие или нещо подобно.
Когато вечната му жажда се утоли, той ще почувства: „Това е моят гурудева.”
Когато и да има разцъфване – постепенно разкриване и пълно внимание което
му се отдава – тогава можем да разберем, че от горната страна стои гуру. Гурудева
е моят водач и в процеса на развитието ми на мен ми е необходимо различно
водачество. Винаги ново водачество; а прогресът ми ще ме отведе на различни места,
където ще има нови напътствия и нов живот. Така тече един динамичен живот, но
основната нишка си остава: расо ваи сах – чистата раса, чистият екстаз. А
съкровеността на сърцето ми ще потвърди: „Да, това е което искам. Това е съдбата
ми, това е щастието ми.” Иначе ако някой мадхяма-адхикари е посочен за гуру и има
много ученици, и ако трябва да се връща отново и отново, тогава никога не би могъл
да встъпи в нитя-лила. Но не може да е така. При всички случаи ако някой е свързан с
истински гуру, той ще бъде удовлетворен, защото в тази връзка присъства Бог.” 2
„Да се вижда Бог в учителя – това не са само думи, то има специфична цел.
Кришна казва: „Не се опитвайте да ограничите ачария! Може да се издигнете до
много възвишено положение, но нима ще си помислите тогава, че сте надминали онзи
ачария, чрез когото сте получили първоначалните си напътствия в духовния живот?
Не, наваманйета, не си мислете, че не му достига нещо, не считайте, че той заема
по-нисша позиция. Наваманйета – самият Аз съм там! Аз присъствам в началния ви
учител, в прогимназиалния ви учител, а също и в след-дипломния ви професор съм Аз!
Така че наваманйета – не гледайте само отвън. Самият Аз съм вашият водач в
различни образи. Това съм Аз.”
Сарва дева-майо гурух: Ачария има много по-всеобхватни характеристики от
тези на обикновения ваишнава. Кришна казва: „За вас Аз съм там. И маянукулена
набхасватеритам – Аз съм зад гърба на толкова много ачарии. Има толкова много
ачарии и Аз действам чрез тях. Ачариите са като кормчии на множество лодки, а Аз
съм благоприятният вятър, който им помага да напредват. Затова недейте да
омаловажавате ачария – стремете се да го виждате на същото ниво като Мен.”
„Сарва дева-майо гурух” този цитат е като пословица – че всички полубогове и
богове се намират в гуру3.
Въпрос на Яшода: Не мога да разбера концепцията на Шрила Шридхара
Махарадж, защото съм чувала, че гуру се връща за ученика, а тук се каза, че не е точно
така.
Свами Тиртха: И аз не разбирам това напътствие, но го почитам. Защото не е
необходимо да разбираме истината. Достатъчно е да я обожаваме. Само си представи
учител със стотина мързеливи ученици. Кога ще се освободи този учител, ако трябва да
тича след всички тях нагоре-надолу из вселената? Или може би очакваме някакви
вълшебни йогийски сили от учителите си – да умеят да се размножават и да вървят
подир мен, подир другия, подир третия. Това ли очаквате? Е, ако имаме такова
очакване, ние самите също трябва да се квалифицираме. Но по някакъв начин цялото
това водачество е божествена функция. И което е невъзможно от гледна точка на
човешките способности е съвсем възможно от гледна точка на божествената сила.
2
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3. За паметта и забравата
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
Въпрос на Ямуна: Защо душата, преминавайки през преражданията, забравя
предишните случки? Не са ли ни нужни те, за да направим връзката и да добием
цялостна представа? Не е ли по-полезно за нас да помним, отколкото да забравяме?
Кришна казва в „Гита”: „Аз съм забравата.”4 Защо тази забрава идва при нас не чрез
мая, а чрез Кришна?
Свами Тиртха: В добрия случай идва чрез Кришна; в общия случай идва чрез
мая.
Ямуна: Да задам въпроса така: когато тялото умре и душата се прероди в друго
тяло, забравата от Кришна ли идва или от мая? И защо е необходимо за душата да
забравя предишната си опитност? Не е ли нужно вместо това да направи връзката и да
престане да се бунтува: „Аз съм жертва. Не заслужавам това.”
Свами Тиртха: Последната част ми хареса. И така, в обичайния случай
забравата идва от мая, илюзията, но в специални случаи тя идва от Кришна. Точно
както и помненето също идва от Кришна. И двете играят голяма роля за нас. Защото
забравата покрива не само предишните ни заслуги и постижения, но също и нашите
грешки, големите ни недостатъци и провали. Много хора си мислят: „О, колко би било
хубаво да си спомням предишните си животи. Защото в този живот страдам толкова
много, че определено бих искал да имам информация за предишните си животи.” Но
скъпи мои братя и сестри, щом страдате днес, каква е била предишната ви история?
Същата! Тогава защо толкова много искате да я помните? По-добре да остане покрита.
Не е случайно, че нещо забравяте, а нещо помните. Особено при искрения
практикуващ, това също е под божествено водачество. Затова не си врете носа в супата
на миналото си. Казват, че Бог Буда си спомнял хиляда предишни живота. Но той е бил
достатъчно силен да понесе товара на хиляда живота. А ние сме толкова слаби, че не
издържаме бремето и на един – настоящия си живот. И на това отгоре искаме да знаем
и другите си животи? Не ви ли е достатъчен този? Защо искате да знаете предишните,
че и предстоящите? Един от елементите на шаранагати (отдадеността) е да приемаме
Кришна за наш поддръжник и закрилник. Ако Той иска да ни защити като ни кара да си
спомняме нещо, трябва да приемем това. Ако иска да ни защити като ни кара да
забравим нещо, трябва да приемем и това. То е за наше добро.
Иначе ако постоянно знаем нещо, то може да ни омръзне. А се казва, че Кришна
харесва новите гопи. Такъв Му е нравът. Понякога е добре да забравиш нещо. Защото
тогава то ти се струва ново. Постоянно и напълно да съзнаваш и помниш – това е тежко
бреме. Понякога дори се молим да забравим. „Моля те, Господи, помогни ми да забравя
грешките си! Помогни ми да забравя за сенките на другите,” защото това не е
истинското нещо. Истинското нещо е съществено, то не е сянка. Светлината винаги е
пред нас, а сянката винаги е зад гърба ни. Такъв трябва да подходът ни и не бива да се
тревожим. Дори и да искате да помните, с възрастта Кришна ще ви осигури забрава.
Ямуна: Това е притеснително.
Свами Тиртха: Не, сладостно е. Защото какво ще си спомняме в края? Не кой
знае колко много, тъй като философията е твърде сложна. „Преди години можех да
виждам, ала вече не. Не съм чел „Гита” вече от двайсет години. Чул съм толкова много
учения, но не мога да си спомня нищо. Само че едно нещо си спомням… как беше?
Харе Кришна! Да!Това го помня.”
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Така че не бива твърде много да се гордеем със своето знание и разбиране,
защото Кришна с лекота ще ги отнеме. Бхактивинод Тхакур казва: „Когато бях млад,
събирах знание! И си мислех, че това е пътят; ала сега в старостта виждам, че знанието
ме е превърнало в глупак. Вече съм толкова стар, толкова неспособен да се
наслаждавам на живота. И уви – аз забравих да те обожавам, мой Господи!” 5 Това е
нещо същностно, то е, което не бива да забравяме. Не е никак сложно – Той
съществува, не Го забравяйте!
И така, помненето, знанието и забравата също идват от божествен източник. И
трябва да сме сигурни, че каквото ни е необходимо за наше благо, за да намерим
нишката обратно към дома – то ще ни бъде дадено. Някои може да стигнат дотам чрез
знание; други може да стигнат чрез забрава. Така че това е един вид специален дълг,
ако помним предишните си животи. И всъщност ако анализираме настоящата ситуация,
би трябвало да можем да разберем миналото, а също и бъдещето. Защото настоящето е
бъдещето на миналото и миналото на бъдещето.
Но не бива никога да забравяме, че сме души от духа, че споделяме
божествените качества. Бог е вечен, ние също сме вечни. Бог е сияен, ние също сме
мъничко сияйни, отразяваме нещичко. Защото ако забравим това, тогава
компрометираме Божията слава, така да се каже.
Така че в един смисъл вие всички сте велики! Не искам да ви лаская, но сте
велики! Вие сте част от божествения план. Не само защото сте се посветили, но
онтологично, по самата си природа, всички сте част от божествения план. И колкото
повече осъзнаваме това, толкова по-близо сме. Защото съществува достойнството на
душата. Не е просто ужасът на тялото. Съществува радостта на душата. Нея не бива да
забравяме.

4. Какво е духовен напредък?
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
Щом нещо съществува, то никога не погива. Ние съществуваме – поне имаме
такова впечатление. Аз се чувствам жив! Някои философи не са сигурни в това: „Не
можем изрично да установим това, не можем да знаем.” Но трябва да сме положителни
поне за собственото си съществуване. Ние по някакъв начин усещаме, възприемаме
себе си, нали? Съзнанието ни има това впечатление, то преживява съществуването. А
щом се чувстваме сигурни, че „Съществувам сега”, тогава това е нещо постоянно, то е
вечност. Съзнанието е много важен фактор тук. Всички различни впечатления и
концепции се разкриват и прожектират върху този екран на съзнанието. И напредък
означава да можем да виждаме все по- и по-вярно кое какво е.
Гурудев веднъж ни зададе въпроса: „Какво е напредък? Как мислите, какво е
духовен напредък?” Е, как мислите?
Ямуна: Ако всеки следващ миг е по-добър от предишния.
Свами Тиртха: Материалната пропаганда казва същото: „Днес не е много
добре, но утре ще е по-добре.” Други разбирания за духовен напредък?
Парамананда: Когато сме все по-близо до съвършенството.
Свами Тиртха: Звучи добре.
Павитра: Когато все повече и повече осъзнаваме нуждата от връзка с духовния
учител и сме способни да го следваме.
5
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Харилила: Когато материалните страдания са все по-маловажни.
Гиридхари: Бог сам казва какво е напредък, когато отговаря на Арджуна какво
се случва с неуспелия йоги. Успех е когато започнеш от точката, където си спрял.
Когато не губиш онова, което си постигнал.
Свами Тиртха: Това също е добра вметка, но всъщност никога не можем да
загубим някое духовно постижение.
Коментар: Да обикнем Бога както обичаме себе си.
Гиридхари: Истинският цитат всъщност не е да обичаме Бога както обичаме
себе си, а да обичаме ближния както обичаме себе си, пък Бога - най-много от всичко.
Свами Тиртха: Да, да. Но за да завърши сбора от различни мнения, след като
остана много недоволен от всичките ни възможни предложения, Гурудев в крайна
сметка каза: „Напредък е когато все повече и повече виждате хората около себе си като
предани.”
Понякога си мислим, че напредъкът е в постигането на нещо, в това да направиш
нещо голямо. Но това може да е просто осъществяване на материалните ни желания.
Ставаш най-известният проповедник на Земята – голямо пътешествие на егото. Но ако
сме способни да виждаме все повече предаността у братята и сестрите си, това е
истински напредък. Защото тогава визията ни се подобрява. Не позицията ни се
подобрява, а визията.
Моля ви, размислете дали можете да приемете тази версия, аз я считам за много
приложима. По този начин можем да населим нашия свят с ангели. Следвайте ангелите.
Въпрос на Парамананда: Има ли край напредъкът? Или е вечно развиващо се,
разгръщащо се разбиране и осъществяване?
Свами Тиртха: Шрила Шридхара Махарадж казва „божествено разгръщане”; а
щом е божествено, то е несвършващо разгръщане. Материалното развитие има край,
духовното развитие няма край.
Но аз наистина оценям вашите отговори и разбирания за съвършенството.
Защото всеки говореше от собствените си реализации. А това е хубаво. Напомня ми
когато Кришна излязъл на бойната арена на Камса. Тогава различните присъстващи Го
видели по различен начин. Камса видял олицетворението на смъртта в Кришна.
Останалите бойци видели своя най-голям страховит враг. Родителите Му: „О, скъпият
ни малък син е тук!” А гопите не виждали нито бойната арена, нито някаква опасност –
не, единствено „Ето Го нашият любим Говинда!”
Така че всеки има лично разбиране. Ето, въпросът е един: „Какво е напредък?”, а
всеки отвръща различно: „Ами, да се доближиш до гуру!” или „Да се отдалечиш от
гуру!” – според собственото си разбиране, нали. Или пък „Облекчение от страданията”.
Но ако Кунти Деви седеше тук, тя би рекла: „Повече страдания, повече напредък.”
Затова трябва да разберем, в духа на „Бхакти Сутрите”, че валидността на различните
мнения не е окончателна. Защото край нямат различните концепции и затова всяко
заключение, основано на дебат, не е последно. А кой е най-висшият авторитет в нашето
разбиране? И сега не отварям дебат по тази тема. Това е спускащото се божествено
напътствие. Шастра, откровенията, или шабда, божествената истина. Това е
окончателното ръководство, а не разните лични идеи и концепции. Не мненията, а
божественото разкритие. Това е точката, по която всички трябва да сме съгласни.
Колко е хубаво да открием точка на хармония.
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5. За началото и края
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
Ето нещо, което трябва да знаете и помните по отношение на времето. Има
четири различни фази на времето и вечността, касаещи началото и края, безкрайното и
безначалното. Какви са те? Всичко, което е материално, има начало, има и край.
Всичко, което е духовно?
Отговор: Няма начало и няма край.
Свами Тиртха: Дотук добре. Дайте ми пример за нещо, което има начало и
край.
Отговор: Любовна история.
Свами Тиртха: Съжалявам, това е пълна илюзия. Това е приказка. Дайте ми
нещо съществуващо. Да речем тялото. Тялото се ражда и умира. Начало и край – ясно
е. Всичко материално, дори космическата вселена, има начало и край. Защото такава е
материалната природа. Това се нарича анитя – не-вечно. А какво е вечното? То е нитя.
Дайте ми пример за нитя?
Ямуна: Атма, душата.
Свами Тиртха: Тоест нещо духовно по природа. То няма начало и няма край –
това отново е лесно. Но какво да кажем за останалите комбинации? Дайте ми нещо,
което има начало, но няма край.
Хари Лила: Мисълта. Ако някой получи някакво знание и породи някаква
мисъл, тази мисъл е нова във Вселената и има начало, но никога не свършва. И също
ако някоя душа обикне Бога, това е ново начало, но няма край.
Свами Тиртха: На пръв поглед изглежда вярно. Но всъщност се казва: ако си
мислиш, че си открил или си казал нещо ново – това означава, че не си чел достатъчно.
Защото в действителност всичко вече е казано. Едва ли въобще е възможно да имаме,
така да се каже, „нова мисъл”. Защо? Защото Вселената е почти затворена система.
Включително и мислите. Всички възможни мисли във вселенската структура са в
Акашиевите записи. И ние черпим оттам. Цялата тази Вселена е мисъл, сън на Вишну.
И както Шридхара Махарадж обяснява, основата е съзнанието. Ние просто взимаме от
тази основа. Нищо не е ново, това не сме ние, то не е наше, дадено ни е – възможността
да мислим по определен начин. Уви, трябва да отвърна „не” на мислите – не това е
истинският отговор. Но ти също спомена…?
Хари Лила: Любовта. Когато обикнеш Бога или започнеш да установяваш
връзка с Него, това е ново начало и никога не свършва, защото любовта винаги се
разгръща.
Свами Тиртха: Това е много близо до истинското решение. Макар че отново
бих казал, бхакти съществува. Ако ни е дадена една малка капка, това изглежда като
ново начало, но е вечна лила, вечна игра. Затова можем да кажем, че ако постигнете
съвършенство, освобождение – това е ново начало. Нашето лично освобождение има
начало, но няма край. Защото встъпим ли веднъж в божествената сфера, няма да се
върнем. Можем да кажем, че мокша има начало, но няма край. А кое е четвъртото?
Няма начало, но има край?
Парамананда: Глупостта.
Свами Тиртха: О, не. Тя няма край! Безгранична е.
Манджари: Карма.
Махабхава: Моят отговор е подобен – цикълът на раждане и смърт. Не знаем
къде започва, но знаем, че в крайна сметка може да свърши.
Свами Тиртха: Мисля, че това е най-коварното, най-трудното за откриване –
нещо, което няма начало, но има край. В действителност това е кармата, или онова,
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което ни вкарва в цикъла на раждането и смъртта. Защото кармата е съществувала под
формата на семе преди тази настояща фаза на творението. Но тя има край. Когато
достигнем мокша – това е краят на карма. Това е точката, в която те се срещат.
И така, първото беше без начало и без край (нитя). Второто беше с начало и
край (анитя). Третото беше с начало, но без край (ананта). И четвъртото – без начало,
но с край (анади).

6. Целенасочен
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
Въпрос на Ямуна: Махарадж, стрелбата с лък изглежда заема специално място
в цялата хиндуистка традиция. Има една мантра, в която се казва, че Бог е целта, ом е
стрелата и т.н. Би ли ни казал повече за значението – защо се сравнява със стрелба с
лък? Може би не случайно Кришна изрича „Бхагавад Гита” пред Арджуна, който е найдобрият стрелец в света. Би ли казал моля нещо повече за стрелбата с лък в традицията
– и като практика, и като медитация.
Свами Тиртха: Каква е целта на един стрелец? Да уличи мишената. Това
изисква целенасочено внимание. Макар самият аз да не съм голям стрелец, улучването
на мишената действително изисква много интензивен тип медитация. Това е вид йога,
защото когато съумееш да улучиш целта, ти се свързваш с нея, нали? Когато има връзка
между теб и целта, стрелата полита от само себе си. И въпросът не е в техниката, нито в
остротата на зрението; нещо друго е. Така че налице е концентрация, налице е
пранаяма – защото трябва да задържиш дъха си. Има толкова много аспекти – и
практически, и мистични. И всъщност нашата душа, нашата идентичност е целта.
Мантрата ом, или на практика всяка молитва, всяко служене, всяка мантра – това е
лъкът. И както ти каза, Брахман, или Върховният, е целта.
Можем да си мислим, че достигането на целта се случва чрез собствените ни
усилия. Които без съмнение са необходим елемент, но окончателното постигане ще ни
споходи по благословия. Как Арджуна станал най-добрият стрелец? Постигайки
милостта на своя учител. Той бил добър, но станал най-добрият чрез по-висшия
принцип. Така че целенасочеността е същината на стрелбата с лък.
Вероятно знаете историята когато Дрона обучавал учениците си в стрелба с лък.
Той бил бойният учител на Пандавите и Кауравите. Веднъж сложил дървена птица на
едно дърво, а учениците трябвало да уцелят птицата. Когато първият застанал, учителят
попитал: „Какво виждаш, сине мой?” „Виждам пейзажа, виждам дървото, виждам и
птицата.” Дрона казал: „Не ставаш.” Застанал вторият и учителят попитал: „Е, скъпи
синко, какво виждаш? Виждаш ли птицата?” „Да, виждам птицата.” „Виждаш ли
дървото?” „Да, виждам дървото.” „Лошо. Махай се!” Тогава накрая дошъл Арджуна.
„Мой скъпи синко, виждаш ли птицата?” „Да, виждам птицата”. „Виждаш ли дървото?”
„Не, не виждам дървото.” „Виждаш ли мен?” „Не, не те виждам.” „Виждаш ли цялата
птица?” „Не, не виждам цялата птица.” „Какво виждаш?” „Виждам единствено окото
ѝ”. Защото това била мишената – окото на птицата. „Ето това е, сине мой! Стреляй!”
И така, за да достигнем целта трябва да сме фокусирани, с насочено в една точка
внимание. Нищо наоколо, само целта.
Ямуна: Трябва ли да забравим за гуру, за да достигнем целта?
Свами Тиртха: Не, ние отговаряме на предизвикателните му въпроси. Как
бихме могли да го забравим!
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Целенасочен – това е израз от йога. И всъщност можем да кажем, че йога е найдоброто бойно изкуство, защото тук трябва да надмогнем най-големия си враг. А кой е
той? Самите ние. Затова бъдете целенасочени.

7. Парченца стъкло
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
„Въпрос: В коментара си към „Шримад Бхагаватам” (4.12.33), Шрила
Бхактиведанта Свами Прабхупада пише нещо във връзка с историята за Дхрува
Махарадж. Той казва, че Дхрува Махарадж бил много могъщ преданоотдаден и можал
да отведе майка си обратно при Бога, и на това място пише: „Ако някой от моите
ученици стане толкова могъщ като Дхрува Махарадж, той ще може да ме отведе
обратно при Бога.” Това изказване изглежда много загадъчно.
Шрила Шридхар Махарадж: Майката на Дхрува била негов гуру, негов вартмапрадаршака-гуру, първият му водач, също както Чинтамани в случая с Билвамангала
Тхакура. Чрез Чинтамани се проявила тази функция на Кришна като ачария и по
подобен начин Дхрува най-отначало бил вдъхновен от майка си, първите си духовни
напътствия получил от нея. След това той следвал наставленията на Нарада и
тогава, по силата на своя бхаджан, постигнал следващото ниво, а оттам продължил
още по-нататък. Но негов вартма-прадаршака-гуру била майка му, а въпреки това
привидно тя изглеждала изоставена.
Вартма-прадаршака-гуру е онзи, който най-напред поведе каништха-адхикарибхактата по прогресивния духовен път. Но трябва да вземем предвид миналите
животи на Дхрува и неговата майка. В предишния си живот Дхрува се бил развил
повече, но след това в този живот Бог бил наредил така нещата, че майка му да го
насочи в правилната посока, след което той поел по пътя на бхаджана. И двамата в
предишните си животи се развивали във вярната посока, но понякога началният
учител може да има ученик, който е необикновено учен”. 6
Най-вероятно знаете историята на Дхрува Махарадж. Той бил малко момче,
наскърбено от своя баща заради някакви семейни проблеми. Баща му, царят, имал две
съпруги и предпочитал не майката на Дхрува, а другата си жена. И когато бащата по
някакъв начин показал това предпочитание, Дхрува се оскърбил и отишъл разплакан
при майка си: „Какво да направя? Как да отмъстя за тази обида?” Майката се опитала
да го успокои, но в крайна сметка момчето, което било едва на пет години, решило да
отиде да медитира в джунглата. И там започнало доста сериозна практика. Сетне
Нарада Муни му дал съвети върху садхана – как да изпълнява медитацията си. Не
помня подробностите, но най-напред той започнал своята тапася като се хранел
веднъж на седмица. После минал на следващото ниво, пиейки веднъж на седмица. След
това повишил стандарта, като не се хранел с нищо седмици наред. Бил много
решителен в своето все по-задълбочаващо се отречение. До такава степен, че в крайна
сметка Бог Вишну се появил и го попитал: „Какво желаеш, Мой скъпи синко?”, а той
отвърнал: „О, бях толкова глупав. Исках сила, но сега се сдобих с Твоя даршан.
Напълно съм удовлетворен. Онова бяха стъкълца, ала сега имам божествения даршан,
напълно съм удовлетворен.” Какво се случило нататък – той се върнал и победил
всички: навред убивал демоните, само за да покаже силата си. До такава степен, че
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„Златната стълба”, Глава Втора „Вселенският ум”, от Шрила Шридхара Махарадж
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полубоговете трябвало да дойдат да го успокояват: „Достатъчно! Не е нужно чак
толкова!”
Но какво ни казва тази история? На първо място, ако се чувствате обидени, не го
приемайте толкова сериозно. Защото може да избиете прекалено много демони.
Второто е, че всички имаме различна мотивация, за да започнем своята медитация, своя
духовен напредък. В повечето случаи това е един вид материална мотивация – или
страдаме твърде много, или искаме да постигнем нещо. При все това, ако решително
следваме дадените ни инструкции, ще достигнем целта си. И тази цел може да се окаже
отвъд очакванията ни. Искали сте само да разрешите своите малки незначителни
проблеми, а може да срещнете самия Бог.
(следва продължение)
8. По-висшият стремеж
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
В историята за Дхрува се споменава, че майка му го напътствала като духовен
учител. Така че моля ви, майки, бъдете духовни наставници на своите синове и дъщери.
Бъдете толкова силни, решителни и осъзнати в духовния си живот, във вярата си, че да
имате какво да предадете на следващото поколение. Не си мислете: „О, някой санняси
ще свърши тази работа! Аз само готвя прасада, пък той ще дава духовните
напътствия.” Трябва да бъдете гуру! Обичайно жените са много амбициозни. Какво пък
да говорим за българските жени! Те са свръх амбициозни! Затова – ето ви програма.
Станете духовни водачи! Няма по-висш стремеж. Всъщност има! Но за начинаещите
това е най-висшето постижение – да си духовен водач. Само че моля ви, не започвайте
от съпрузите си! Започнете от децата си. Недейте да считате съпрузите си за деца.
Кой обаче е още по-висшият стремеж? Кое е повече от това да станеш гуру? Да
станеш слуга. Така че ако наистина сте амбициозни, трябва да станете слуга на своето
семейство. Считайте ги за ваишнави, за представители на божествената сила, дадени ви
от Бога и се стремете да им служите. Защото истинската позиция на гуру е да служи, а
истинският слуга е в позицията на гуру. Това е, което искаме да научим – как да станем
смирени слуги на Бога.
И така, първите напътствия били дадени на Дхрува от майка му. Вартмапрадаршака-гуру е първият наставник, който ни въвежда в духовната практика.
Понякога това е нашият дикша-гуру, друг път не е. Дикша-гуру е който ни посвещава
или в харинам, или в нама-мантра. Съществува и шикша-гуру – който ни дава насоки,
като ни обучава в духовния ни напредък Шикша-гуру трябва винаги да помага на
посветеността ни към нашия дикша-гуру да расте. Шикша-гуру може да имате мнозина,
дикша-гуру е добре да е един.
Сега може да си речем, че това е краят на списъка с различни гуру, нали?
Вартма-прадаршака - въвеждащ, дикша (посвещаващ) и шикша (наставляващ). Стига
толкова гуру. Но за щастие или нещастие, има още някои гуру. Какви други типове
съществуват?
Отговор: Чайтя-гуру.
Свами Тиртха: Чайтя-гуру, много добре – не бива да го забравяме. Защото
много пъти се казва, че трябва да взимаме под внимание тримата авторитети: гуру,
шастра, садху – духовния учител, писанията и светците. Ала има и четвърти фактор –
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това е нашата вътрешна убеденост, чайтя-гуру. Ако съкровената ви същност е
съгласна, тогава трябва да действате – стига да съответства и на останалите три
фактора. Понякога това не се подчертава достатъчно, особено в средите на преданите.
Те обикновено знаят само трите фактора. А в други среди повечето от хората познават
само четвъртия фактор. „Получих насока свише да действам в съответствие с
желанията си.” Затова стремете се да обедините и двете – искреното си съкровено
желание за насока и външните източници, на които можете да разчитате.
Въпрос: Споменахте гуру, шастра и садху; въпросът ми е дали са наредени в
тази последователност по значимост?
Свами Тиртха: По значимост, разбира се, не по случайност. Защо? Защото
шастра е в центъра; и гуру, и садху трябва да се опират на шастра. Без препратка към
писанията нито гуру е гуру, нито садху е садху. Така че последователността е тази: гуру,
шастра, садху.
(следва продължение)

9. Не формално, а по същина
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
Такава е функцията на чайтя-гуру – Бог, вътрешният водач, антарями, който
живее в сърцето и ви насочва. Какви други видове гуру има?
Крипадхам: Санняс-гуру.
Свами Тиртха: Правилно. Има и санняс-гуру – който ще ни въведе в ордена на
отречението в живота. В общ смисъл не е необходимо всеки да става санняси, но що се
отнася до настроението на пълна зависимост от божествената насока, без никаква друга
цел, всеки трябва да стане санняси. Не формално, а по същина. Санняс не означава да
имате най-добрите компютри и всеки да ви дава цветни гирлянди. Не това е
дефиницията за ордена на отречението санняс. Но вътрешното настроение за развиване
на пълна зависимост от Бога – това е санняс. Така че това е санняс-гуру – който ни
въвежда, било то формално или по същина, в това настроение на съсредоточено
напълно върху Кришна внимание. Други видове гуру?
Хаягрива: Парам-гуру.
Свами Тиртха: Парам-гуру! Точно така! Виждате, имаме колекция от гуру.
Парам-гуру винаги е много важен. Ти знаеш нещичко! Защото какво се случва? Нашият
духовен учител трябва да поеме пълна отговорност за нас. Затова той ни гълчи: „Хей,
скъпи синко, скъпа дъще! Не мързелувай, действай, работи!” И понякога това тежи.
Точно като един баща. Бащите винаги са заети да поучават децата. А дядото? Парамгуру винаги се усмихва, винаги е нежен: „О, скъпи синко, скъпа дъще, не се тревожи!
Може баща ти да е малко разстроен днес, но просто ела при мен!” Срещал ли си насън
Шрила Прабхупада?
Хаягрива: Не си спомням.
Свами Тиртха: О, тогава значи не си. Какво е чувството? Досущ като истинския
ти дядо, готов да те прегърне, когато сърцето ти е разбито. Така че парам-гуру е много
важен. Защото когато не можем да издържаме своя духовен учител, по-старшият може
да се намеси и да реши проблема. Парам-гуру е много важна функция. Ако нещо
липсва в гуру, парам-гуру може да се намеси и да компенсира. Още?
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Отговор: Ади-гуру.
Свами Тиртха: О, много добре! Кой е ади-гуру?
Отговор: Кришна.
Хаягрива: Бог Баларам.
Друг: Радхарани.
Свами Тиртха: Баларам, да. Радхарани. А понякога дори Ананга Манджари.
Това е нов хоризонт от духовни учители и учителки, така да се каже. Ади означава
пръв, първият гуру. Кой е първият гуру? Това е Бог. Това е божествена функция. „Аз
съм източникът, Аз съм целта и Аз съм водачът. Ще ви помогна да се върнете при
Мен.” Това е ади, изначалната, предвечна гуру функция. И тази изначална функция да
приканват е дадена на различни личности. Ади-гуру, смятам, представя гуру-таттва по
най-пълен, най-задълбочен начин.
Въпрос: Като Шри гуру?
Свами Тиртха: Шри гуру е малко по-различно, защото ади-гуру е изцяло
божествена функция – там няма човешка намеса. Шри гуру означава, че виждам своя
учител, но виждам и Шри, божествената функция, проявена в него, чрез него. Има един
набор от мантри за брахманите, и всъщност има две версии на една от тези мантри.
Едната е аим гураве намаха, а другата е аим шри гураве намаха. Аз предпочитам
втората версия, защото тя съчетава и личността на гуру, и концепцията за гуру-таттва.
По този начин това не е култ към личността, а божествена култура. Има голяма
разлика. Така че това са функциите ади-гуру и Шри гуру. Други видове гуру?
(следва продължение)

10. Да си най-последен
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
Свами Тиртха: Какви други видове гуру имате?
Парамананда: Самаста-гуру.
Свами Тиртха: Много добре! Какво е самаста?
Парамананда: Целокупната парампара.
Свами Тиртха: Да. Самаста-гуру са всички учители заедно. Това означава, че
служейки на своя учител, служим на всички учители. Призовавайки вниманието на
своя учител, призоваваме вниманието на всички предходни учители. Гуру е
доброжелател, а ние имаме толкова много доброжелатели. Това е много хубаво
чувство, усещаме се много защитени. Това е аспектът самаста-гуру – всички предишни
ачарии, доброжелатели и светци работят за нас, молят се за нас. Какъв гуру още има?
Отговор: Негативният гуру. Който ни дава пример какво да не правим.
Свами Тиртха: Много добре! Веднъж разговарях с един суфи учител и той каза:
„Ако срещнеш дервиш менте, търси, защото трябва да има и истински”. А след това
добави: „Виждал ли си някога фалшива 75 доларова банкнота? Не, защото не
съществува оригинална 75 доларова банкнота. Но може да се натъкнеш на фалшива 100
доларова банкнота, защото има и оригинална 100 доларова банкнота.” Това означава, че
ако срещнеш фалшив, негативен учител - търси! Трябва да има и истински! Защото се
казва, че дори от неистинския учител, от негативния гуру можем да научим много – за
самите себе си. Много добре! Кой още?
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Парамананда: Раса-гуру?
Свами Тиртха: Най-сетне! Раса-гуру – който ни въвежда в божественото
настроение на обожание, на връзка, на принос. Мисля, че сме обсъждали тази тема, но е
добре да споменем, че Бхактивинода Тхакура е написал новела за духовния път,
„Джайва Дхарма” – „Дългът на човешките същества”. Там практикуващите са
изпратени при свят възвишен учител. Те са ученици на един учител, но той ги изпраща
при друг, за да се консултират по темите за раса. Отиват при светия учител и той ги
пита: „Защо сте дошли?” „Бихме искали да си изясним каква е нашата раса.” Учителят
казва: „Много добре. Какви са вашите чувства?” и единият отговаря: „Ами, аз се
чувствам много привлечен към пауните във Вриндавана. Бих бил много щастлив и
удовлетворен с такава позиция – да съм паун във Вриндавана.” Учителят казва: „Много
хубаво, синко! Продължавай!” И така, расик ачарията ще ни въведе в някоя раса, в
някакъв специфичен тип служене. Да не би да очаквахте нещо друго? Мисля, че това е
достатъчно висше.
Мисля, че тук трябва да спрем нашето търсене на още и още гуру. Всъщност,
като встъпите там ще срещате единствено гуру. Защото кой е гуру? Този, когото можем
да следваме. Който е по-напред от нас. Който служи по-добре, който знае по-добре. Не
че знае по-добре, но служи по-добре, чувства по-добре. Именно затова го следваме и го
приемаме за авторитет. А в духовното небе всеки е по-възвишен от нас, защото ние сме
новодошли. От материална гледна точка можем да си речем: „О, да съм последен не е
много добре. Защото всички останали са преди мен.” Но казвам ви, много е хубаво,
защото тогава всеки ще се отнася с вас като с най-мъничките, най-младите братя и
сестри. Най-нежните грижи и внимание ще дойдат към вас. И всъщност това е нашата
философия. Това е нашата цел – да станем най-последните. Но сега виждате колко
славно е да си най-последен. Защото всеки се стреми да ви обръща внимание.
И тази глава приключва така: “Понякога началният учител може да има ученик,
който е необикновено учен. Спомням си един случай от ученическите си години,
когато в час по история трябваше да четем за известния политик Едмънд Бърки и
данъчните закони, приети от Парламента по времето на Американката Гражданска
Война. Било така, че служенето му било толкова оценено, че той бил удостоен с
титлата „лорд”, а за да го направят лорд, баща му и дядо му също трябвало да
станат лордове. Титлата „лорд” се спуска отгоре надолу, но в този случай се
издигнала отдолу нагоре! На внука първи било дадено признанието „лорд”, а след това
на бащата и на дядото. Внукът първи получил титлата заради способностите си.
Така че може да се случи поради предходно стечение на обстоятелствата, по-малко
квалифициран човек да даде начален тласък на друг, който е по-квалифициран, а в
замяна той по-късно да му помогне. По такъв начин гуру учи на божествено съзнание
различни хора на различни места. Човек може да получи помощ от различни места.”7
(следва продължение)

7

„Златната стълба”, Гл.2 Вселенският ум, абсолютната подкрепа, от Шрила Шридхара Махарадж
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11. Гуру де лукс
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
„Въпрос: „А когато Шрила Нароттама Даса Тхакура казва: „Чакшу-дана дило
ей, джанме джанме прабху сей8 (Този който ми даде божественото виждане е мой
Бог живот след живот)?
Шрила Шридхара Махарадж: Когато има някаква разлика в духовните съвети,
които получаваме от различни източници, трябва да се стремим да виждаме общата
нишка. Абсолютната позиция обаче се присъжда на по-висшето съображение за
сметка на относителното. Както абсолютното, така и относителното
съображение трябва да продължават да съществуват, защото без това е
невъзможно никакво развитие. Абсолютно и относително – и двете трябва да вървят
едно до друго. Но абсолютното е от първостепенна важност, а относителното,
временното трябва да се оценява според онова, което е подходящо за даденото време,
място, човек или предназначение. И така, в това най-дълго пътуване в нашия живот
за наше най-голямо благо ни е дарена истината, връзката с Абсолюта, винаги – и в
това има единство. Дори в случая с обикновения гуру от най-нисш тип, шастра също
поддържа тази връзка: парокша-вада ведо ям9. Ако от хора, които са твърде
обусловени от низките си наклонности, се изисква да следват някакъв стандарт, като
например да не ядат месо и риба, те няма да се присъединят към паството.” Значи,
ако се изисква прекалено висок стандарт от тези, които са неспособни да го спазват, те
няма да се присъединят. „Но политиката е, че трябва да се присъединят, затова има
известно толериране. За съответния тип ученици ще има и съответния гуру, както и
подобаваща шастра, но с надеждата, че те ще се заемат с пътя на напредъка.” Моля
ви, внимавайте, това е много важно. „Шастрите са толкова великодушни, те се
спускат до най-ниските места; и подходящият гуру също ще иде там. Сходен гуру,
сходна шастра и сходни садху – всички те се разпростират до най-долната равнина,
за да въздигнат пропадналата душа посредством един постепенен процес.”10
Виждате ли дълбочината на тази визия? Тя доказва, че тази божествена функция
на гуру е и с най-незначителните човешки същества, на най-ниските нива, в надеждата
да се развиват. Разбира се, кой би се присъединил към – как беше казано – „обикновен
гуру от най-нисш тип”? Не бихте се присъединили към такъв човек. Искате възможно
най-добрата маха-бхагавата възвишена личност, защото „ние сме най-добрите”, нали.
Ако има кон, защо да яздите магаре? „Второразреден гуру от най-нисш тип? Не го
искам. Искам най-добрия! Дайте ми гуру де лукс! Защото и аз съм ученик де лукс.
Заслужавам най-доброто.” Но всъщност дори и такива хора ще получат духовен учител.
Защо? Защото функцията съществува.
Ако анализираме какъв е пътят извън най-дълбокия трап – възвишената
философия остава отвън, но милостта ще слезе до долу, ще протегне ръка. И не си
мислете, че вие, че ние сме в някаква извисена позиция. Защото от ортодоксална хинду
гледна точка, ние сме пропаднали. Нашите ачарии, нашата школа е много фина, много
деликатна. Така че внимавайте: ако срещнете някой учител или някои предани от
Индия и те започнат да ви хвалят: „О, какъв велик учен си!” или: „О, как ти сече
пипето!” те всъщност казват: „Много си неквалифициран.” Вие може да го приемате за
8

„Шри Према Бхакти Чандрика” 1.3
„Шримад Бхагаватам” 11.3.44
10
„Златната стълба”, Гл.2 “Вселенският ум, абсолютната подкрепа” от Шрила Шридхара Махарадж
9
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комплимент, но всъщност това е ожалване. Защото означава, че сте на умствено ниво.
Не на нивото на чувствата, не на божественото ниво. Затова бъдете нащрек: ако чуете
подобна възхвала, замислете се къде сте сгрешили!
При все това, всички имаме шанс. Защото Махапрабху не е дошъл за
квалифицираните. Той е дошъл за неквалифицираните. Може би не за
дисквалифицираните, но за неквалифицираните определено. Така че тази божествена
функция, този дивен принцип на милостта прехвърля мост над пропастта между
сегашното ни обусловено състояние и възможността да поемем по един прогресивен
път на усъвършенстване. Святото име е всемилостиво, а принципът на гуру и
принципът на шастра ще слязат до всяко възможно ниво, за да възвестяват на хората
вярната посока.
„И шастра има предвид, че по време на този постепенен процес трябва да
бъдат давани известни продоволствия, инак мнозина ще се откажат. Такъв
универсален, вселенски ум съществува, такова съзнание изпълва умовете на ришите,
съставящи тези шастри, както и на съответните гуру. Садху и шастра стигат до
предела на греховните земи, защото в противен случай не би имало никакъв шанс
човек да се издигне от онази равнина. Обичайно последователите, садхака, ще се
заемат с духовни практики, съответстващи на собственото им ниво, на собствената
им степен на реализация или вътрешна еволюция – и оттам ще продължат да се
изкачват, а по пътя си ще открият подобаващите гуру и шастра.”
Върховният Бог, който е милостив, е готов да потърси пропадналите души. И
всъщност това е нашата надежда. Независимо какво е състоянието ви, нека поемем на
това духовно пътуване.
(следва продължение)
12. Букет от ридания
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
Въпрос на Парамананда: Имам два въпроса. Философски са; ако не е
подходящо, няма да питам.
Свами Тиртха: Давай!
Парамананда: Ако може да кажете нещо повече за таттва-гуру – учителят,
който ни разкрива философската школа, която следваме.
Свами Тиртха: Какъв е другият ти въпрос?
Парамананда: За самбандха, абхидея и прайоджана гуру.
Свами Тиртха: Както ви казах, служейки на своя индивидуален духовен
учител, ние служим на самаста-гуру. Нарича се още гуру варга, или съборът на гуру.
Така чрез една капка може да имате целия водоем. И по същия начин този водоем може
да дойде при вас чрез една капка.
Всъщност нашите учители не живеят във философията. Те не живеят в дебати и
логика. Те живеят в раса, в живата и любяща връзка с Върховния. За тях това не е
теория. Но за да защитят славата и престижа на нашата школа, понякога са готови да
встъпят в дебати и логически обосновки. Нека си спомним случая с Рупа Госвами,
когато „световният шампион” в дебатирането отишъл във Вриндавана и потропал на
бхаджана кутир (колибката) на Рупа Госвами: „Хей, искам да те предизвикам!” Рупа
Госвами видял кой тропа и отвърнал: „Много добре, няма нужда да ме предизвикваш!
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Спечелил си. Пиши ме победен!” Но когато Джива Госвами чул това, той не можал да
го понесе: „Какво? Моят учител да е победен от някого? Не, невъзможно!” И казал:
„Можеш да предизвикаш мен!” Какво, мислите, се случило? Титлата „световен
шампион” сменила собственика си. Ала тогава Джива Госвами бил критикуван за това.
Как така? Та той постигнал толкова много. Някой в крайна сметка успял да защити
славата на най-големия учител за времето си. Как може да бъде критикуван? Критиката
дошла понеже в един смисъл той отменил волята на учителя си. Затова казвам, че това
е много фина школа. Трябва да се квалифицираме, за да разбираме правилно. Защото в
коя да е бойно настроена школа на Бога, хората ще вземат този пример: „Да! Искаме да
защитаваме!” Но ето тук виждаме, че ако учителят е съгласен с нещо, ние защо да го
взимаме толкова присърце. Обаче, между нас казано: можете да го правите.
И така, служейки на един, можете да служите на всички и получавайки милостта
на един, можете да получите милостта на всички.
А за самбандха, абхидея и прайоджана сме говорили, мисля, много пъти. Ще
повторя в съвсем кондензирана форма. Във Вриндавана има много, много храмове, но
има, да кажем, десетина най-важни храма. А три от тях са най-най-важни. Единият е
Мадана-Мохан, вторият е Говиндаджи и третият е Гопинатх. Кришна разпределя
Своите различни енергии чрез тези три главни божества. Мадан-Мохан е когато Той
улавя вниманието, приканва ви. Говиндаджи е когато ви отвръща, а Гопинатх е този,
който се грижи за гопите. Пък тримата главни ачарии, които служат на тези мурти на
Кришна, също представят трите различни вида гуру. Санатана Госвами е
свещенослужителят на Мадана-Мохана, а този аспект на Кришна привлича
вниманието. Затова Санатана Госвами е подслонът на всички дикша-гуру - тези, които
улавят вниманието. Така че за онези, които искат да открият своя духовен учител, се
препоръчва да се молят на Санатана Госвами и на Мадана-Мохана. Вторият аспект на
Кришна в това отношение е Говиндаджи, отзивчивият Бог. Това е нещо много важно.
Свещенослужител на Говинда е Рупа Госвами, а Рупа Госвами е прототипът на всички
шикша-гуру, или образоващите, знаещите духовни учители. Затова той е подслонът на
шикша-гуру. И накрая третият аспект на Кришна е Гопинатх, любимият на гопите.
Негов свещенослужител е Рагхунатх дас Госвами. Той представя подслона на расагуру, можем да кажем.
И в действителност, трите стъпала на духовния напредък, описани в „Шримад
Бхагаватам” съответстват на тази градация. Защото „Бхагаватам” говори за самбандха,
абхидея и прайоджана – връзката, практиката и целта. Връзката се отнася до Санатана
Госвами и Мадана-Мохан. „Ние принадлежим на Бога, ние принадлежим на Кришна” –
това е, което трябва да разберем. После следващата стъпка – пътят на напредъка, „Щом
принадлежа на Бога какво да правя?” – това е обяснено от Рупа Госвами, как да
извършваме служенето си. Това е абхидея – самият процес. А целта, прайоджана, е
представена от Гопинатх. Получаваме информация за тази висша цел от Рагхунатх дас
Госвами, например в книга, наречена „Вилапа Кусуманджали” или „Букет от ридания”.
(следва продължение)
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13. Обичам когато танцуваш
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
Въпрос на Ядунатх: Как се отнася нашата традиция към сат-гуру? Сат-гуру е
нашият учител живот след живот, отвъд телата, отвъд този живот.
Свами Тиртха: Мисля, че говорихме за това последните няколко пъти. Само
сат-шишя, вечният ученик, може да се докосне до сат-гуру, вечния учител. Асатшишя, временният ученик, не може да докосне вечния гуру. Съвсем ясно е. Но ние сме
толкова амбициозни. Искаме сат-гуру! Искаме гуру де лукс.
Всъщност именно затова избрах тази глава11 - за да покажа дълбината на гурутаттва. Никога не бива да си мислим: „Днес разбрах всичко за моя духовен учител!
Сега вече знам как функционира тази служба на гуру.” Не си мислете така! Това е
нещо, което винаги се развива, винаги израства. Не поставяйте граници на учителите
си, че понеже са постигнали такова велико ниво на съвършенство, не могат да дойдат
още една стъпка по-близо до Бога. Те могат. Техният живот също е в развитие, тяхната
връзка също се разгръща. Дори сат-гуру израства. Дори божествената му страна расте.
Разширява се, защото той иска да намери път към хората. Това е активен принцип.
Затова как да служим на сат-гуру? Как да служим на това божествено желание да
расте, да се разширява? Как?
Отговор: Да мантруваме, защото това е отговорът на въпросите, започващи с
„как да”.
Свами Тиртха: Но това не беше стандартен въпрос. „Да се мантрува повече” е
правилният отговор на вашите „как да” въпроси. И така, как да служим на
божественото желание да се разгръща?
Коментар: Като се разгръщаме самите ние.
Свами Тиртха: Да, а как да направим това? Като проповядваме. Седите тук,
като че никога не сте чували за това. Как можем да служим на божественото желание
да достигне до всички? „Нямаме идея!” Съвсем просто е! Съвсем просто! Ако
споделяте това, което имате, то ще нараства. И за вас самите, и за всички. Най-вече за
тези, на които е дадено. Това показва, че това е нещо с божествена природа, а не с
материална.
Сат-гуру работи за нашето вечно благо. Затова и ние трябва да му се отплащаме
на нивото на вечността. В мантрите за възхвала се казва: „Поднасям вечното си
служене в твоите лотосови нозе!” Това не е просто някакъв поетичен израз, а начин да
изразим своята благодарност и готовността си да се включим в това божествено
разкритие. Така че в един смисъл трябва да потърсим сат-гуру в своя собствен учител.
Ядунатх: Благодаря за това откровение. Можем ли да кажем, че сат-гуру е сатчит-ананда гуру? Или това са три различни аспекта, които могат да бъдат представени
от три различни личности?
Свами Тиртха: Добре казано! Всъщност самбандха, абхидея и прайоджана
също са три. Самбандха е връзката „Аз принадлежа на Бога” Абхидея е практиката
„Какво трябва да правя? „Какво е практическото изражение на моето предано
служене?” А прайоджана е „моята цел”. Така че сат е самбандха, аз принадлежа на
Бога.” Това е истината. Това е реалността. И ако някой ми го съобщава, това е аспектът
сат-гуру. Това е Санатана Госвами. Тогава кой е чит-гуру? Чит е интелектът, нали? Не
само физическия или материален интелект, но съзнателната страна. Трябва да имаме
11

„Очите, с които да видим Шри Гуру” от „Златната стълба” на Шрила Шридхара Махарадж
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някаква информация за това – как да действаме правилно. Въпреки че обикновено не
казваме чит-гуру, а чайтя-гуру, същото е. Чайтя е нашето вътрешно съзнание, така че
то е свързано с чит-нивото на съществуване. А каква е целта? Най-общо казано, каква е
целта на живота? Щастие, удовлетворение, ананда. Това е представено от Рагхунатх
дас Госвами.
Тези три аспекта може да намерите в трите главни божества и в тримата найважни госвами във Вриндавана. Много е хубаво да се направи структура: основните
божества, основните свещенослужители, основните идеи, основните практики. И след
това може да добавяте още, защото все повече и повече разбиране ще ви спохожда, така
че ще можете да разширявате списъка.
Обикновено ние възхваляваме нашия духовен учител. Част от тази възхвала е
Вяса-пуджа книгата, където пишем нашите малки приношения към духовния си
учител. И обикновено в своите приношения преданите говорят за себе си. „Чувствам се
толкова щастлив, че съм свързан с теб! Последната година не свърших нищо смислено.
Но сега това е добър повод да си го припомня”. Това е единият тип предлагания.
Вторият тип предлагания са изключително теоретични. „О, Гурудев, ти си
представител на гуру-таттва!”, следва набор от цитати, това и онова – много дълго
писмо, обрисуващо „нашата вещина във философията”. Ала един мой много скъп
духовен брат също беше написал предлагане към своя духовен учител. То гласеше
„Обичам когато танцуваш.” Това беше неговото приношение.
Край нямат дискусиите за гуру-таттва и шишя-таттва. „Обичам когато
танцуваш.” Мисля, че това е истинска възхвала. Този човек трябва да беше постигнал
благословиите на Рагхунатх дас Госвами, защото това е раса приношение. То не говори
нито за „самия мен”, нито за някаква теоретична, суха философия. Това е нещо много
есенциално. И когато един млад бхакта поиска да се присъедини към този мой брат
като към свой духовен учител, той ми каза: „Искам да му бъда ученик, защото неговият
избор винаги е правилен. Той винаги взима вярното решение”. Нямаше как да не го
подкрепя и отвърнах: „Да, ако се присъединиш към него, и ти винаги ще можеш да
отсъждаш правилно.” Защото чрез искрено следване качествата на учителя ще споходят
ученика. Такъв поглед! Очите, с които да видим Шри Гуру.

14. Някой има ли по-висок залог?
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София)
Казва се, че садху и шастра стигат чак до пределите на греховната област,
защото инак не би имало шанс за никой да се издигне от онова ниво. Продължаваме да
четем от Шрила Шридхара Махарадж, „Очите, с които да видим Шри Гуру”.
„Нещо подобно на това е: нашето зрение е в определен спектър; ние не
виждаме нито прекалено силната, нито слабо мъждукащата светлина. Същото е и
със звука; не можем да чуем звуците с висока честота, нито онези с ниска. Така че
действаме в една относителна позиция. Но ни е казано непрестанно да се
придържаме към абсолютната нишка, за да можем правилно да разбираме целостта.
Затова не подценявайте ачария. Макар да виждате в него обикновени
характеристики – ядене, спане – недейте да го подценявате с него! Защото самите
вие ще изгубите от това. Точно както във водите на Ганг не бива да забелязваме
тинята, треските и пяната; водите на Ганг могат да пречистят всичко. Кое е онова,
което е способно да пречиства? Нима аспектът им на води? Не. Има един друг
аспект и ако той бъде анализиран, в крайна сметка ще достигнем до волята на Бога;
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по Негова повеля водите на Ганг са пречистващи. Така че пречистващата сила идва
от Неговата воля; тя стои зад всичко, тя подкрепя всичко. Трябва да се стремим да
открием абсолютната подкрепа навсякъде; а ако сме неспособни да жертваме
относителната позиция, тогава ще трябва да идем до степента нирвишеша
(недиференцирания аспект на Абсолюта, където липсва служене).
Съществува цялостна система, включваща Кришна и Неговите придружители
от всевъзможен тип, а ние искаме да сме свързани както със Шакти (Енергията),
така и с Шактиман (Владетеля на Енергията). Не можем да пожертваме нито
единия от тях, особено Шакти. Например, щом Рагхунатх Дас Госвами казва: „Не
искам Кришна, ако Радхарани не е с Него; ако трябва да избирам, искам Радхарани”,
коя тогава е Радхарани? Коя е Тя? Тя е онази, която е изпълнена с Кришна до
безпределна степен, затова Дас Госвами казва: „Искам Радхарани.” Кришна
съществува и в различните относителни позиции, Той идва при отделните хора като
сладостен,
по-сладостен
и
най-сладостен.
Ето
как
ние
разбираме
относителността.”12
Това е много красив начин на обясняване, защото Шридхара Махарадж много
плавно плава по темата за гуру-таттва. И много важно послание получаваме тук –
даден е примерът с Ганг. Нейните води имат материален аспект и духовен аспект.
Можем да разширим тази мисъл, че по същия начин и ваишнавата има материална
страна и духовна страна. Но както ни съветва Шрила Рупа Госвами в „Упадешамрита”,
никога не бива да преценяваме някой предан по физическите или телесните му
характеристики. Защото кое е онова, което прави предания предан? Не е телесното му
състояние, нито пък умствените или интелектуални способности. Вдъхновението и
мотивацията, които има – това е, което го прави специален човек. Може да се разбере
какъв е някой по идеалите му. А аз търся, търся, но не мога да открия по-висш идеал от
този, който имат преданите – постоянна, несекваща любяща мисъл за Бога. Да си
вглъбен в това възвишено ниво на съзнание по двадесет и четири часа в денонощието –
това не може да се надмине във физическо отношение. А безкористната и любяща
близост с Божествената Двойка отново е нещо много висше. Също така концепцията за
срещата между красотата и любовта – това е толкова необикновено тълкуване на
цялото божествено обкръжение. Всъщност можем да направим безкраен списък защото
процесът бхакти е толкова специален. Да добавим и че божествената любов е
последната дума в нашето разбиране. Някой има ли по-висок залог? Аз не откривам.
(следва продължение)

15. Досущ като отровна змия
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
Шрила Шридхара Махарадж се носи по темата за гуру-таттва и приключва
дискусията с едно действително важно разграничение – каква е разликата между
постиженията на бхакти и постиженията на обичайното освобождение. Той казва: „Ако
сте привлечени към абсолютната нишка, към абсолютната значимост, обаче не можете
съвсем да изоставите ограничените си концепции, тогава ще спрете между двете, в
12
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нирвишеша – простото освобождение, където липсва настроението за служене.” Това е
разликата! Проблемът не е в мокша. Какво е разграничението, посочено тук? Липсва
любящото настроение на служене, докато на другото ниво го има. Това е много важно
теологично заключение.
И всъщност ваишнавските светци не ни учат на освобождение. Нашият фокус не
е върху освобождението. Нашият фокус е върху любящата връзка. Затова, от даден
момент нататък, отвъд дадено ниво на разбиране, ние не искаме да постигаме
освобождение. Защото при възможността да имаме служенето, бхактите, муртите,
кравите, ако имаме шанса за всички видове служене, с които разполагаме тук, и ако
можем да ги имаме и там, защо да се местим? Където и да ни постави Кришна, можем
да бъдем удовлетворени. Ако Той иска да стоим тук – „Добре, мой Господи, моля Те,
дай ми садху-санга, дай ми светите имена, дай ми шанс за други видове служене и ще
съм доволен.” Виждате ли, не е безусловно. Такива са нашите условия, какво да се
прави? Но ако Той поиска да ни призове обратно у дома, и ако ще имаме същите
условия – тогава ще сме доволни и там. Затова преданите са щастливи – те правят тук
това, което ще правят и оттатък. Така че по-добре да започнем да харесваме служенето
си. Защото ако не обичате да правите гирлянди, а ще трябва да ги правите вовеки… Подобре да започне да ви харесва. И говоря сериозно. Нека развием едно истинско,
позитивно, добро отношение към своето служене. Защото според каквато е садханата
ни, така и ще достигнем целта. Според практиката ви ще е и постигнатото
съвършенство. Така че ако сме нехайни в служенето си, вероятно и Кришна на Свой
ред ще е нехаен в това да ни даде освобождение.
И така, той достига до важен богословски извод; почти скрит е и иначе едва ли
бихме го забелязали. А сетне изведнъж прескача на друга тема, казвайки: „Ние искаме
Шакти и Шактиман. И особено Шакти.” Странно, тъкмо вчера в един разговор
споменах този цитат от Рагхунатх дас Госвами, където той казва: „Без моя учител,
Вриндавана не ми харесва; без Радхарани, Кришна не ми харесва. Без този принцип,
цялото освобождение е досущ като отровна змия.”
Това е нещо много есенциално! Така постъпват ачариите. Говорят за нещо,
което лесно можете да „сдъвчете”, да следвате и разберете. „Да, гуру-таттва така,
гуру-таттва иначе.” И изведнъж – разкритие, мълния! „Ние искаме същината! Искаме
и Шакти, енергията, и Притежателя на енергията.” И защо той казва, че е по-добре да се
съсредоточим върху Радхарани? Защото Тя е изпълнена с Кришна. А какво става, ако се
съсредоточите върху Кришна? Той с какво е изпълнен?
Отговор: С Радхарани.
Свами Тиртха: Понякога с Радхарани, понякога с други. Той е разнообразна,
колоритна личност. Но ако сме съсредоточени върху Радхарани, Тя е фокусирана. А
фокусът на Кришна понякога е разпилян.
(следва продължение)
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16. Можем да сме част от този обмен
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
„Въпрос: „Казва се, че Бхакти има пет принципа – общуване с
преданоотдадените, възпяване на харинама, слушане на „Шримад Бхагаватам”,
обожаване на Туласи, и обитаване на свята дхама. По отношение на обитаването на
дхама, това за всички бхакти ли важи или за по-големите късметлии и за поизвисените?”
Това са петте основни практики на нашия процес: садху-санга, нама-киртан,
бхагават-шраван, шри мурти шраддхая-сева и матхура вас.13 И така, живеенето на
свято място за кого се отнася?
„Шрила Шридхара Махарадж отговаря: „Най-общо казано това се отнася до
мадхяма-адхикарите, до онези, които умеят да разграничават. Каништха-адхикарите
не правят разлика между разнообразните позиции на различните личности – кой е
напреднал, кой е неутрален, кой е завистлив. Но „религия – това означава правилно
настройване” – нашият Гурумахарадж често казваше така, а това „правилно
настройване” изисква самбандха-гяна, да се знае кое какво е. Тогава служенето на
човека ще бъде в съответствие с това и оттук ще произлизат нуждите и
местоназначението му. Санатана Госвами е ачария по отношение на самбандха-гяна.
„Кой съм аз? Къде съм? Какъв съм?” Всички тези въпроси: „Защо страдам? Какъв е
истинският смисъл на живота ми?” - намират своя отговор когато има правилно
настройване към Абсолютното и относителното. Нито едно от двете не бива да
бъде жертвано.”14
За да разберем по-добре, от това описание виждаме, че има някои съществени
точки като духовните практики. Всъщност именно за това говорех вчера. Може ли да
ви задам един въпрос? Идвайки тук, какво послание получавате; има ли нещо полезно,
което можете да отнесете със себе си?
Отговор: Да. Всеки път.
Свами Тиртха: Това е добре, защото се чудех дали помага на хората или не?
Отговор: Помага.
Свами Тиртха: Благодаря ви! Това успокоява сърцето ми. По някакъв начин
трябва да сме способни да изразяваме себе си в духовен смисъл. Тогава, ако печелим
нещо, посещавайки ашрама, съвсем естествено е и да откликваме. Какъв е нашият
отклик? Идваме отново. Или следващия път ние ще дадем лекцията. По някакъв начин
започваме да сме част от този обмен. Нещо идва от божествения източник, въздейства
ни и тогава ние го отразяваме, отвръщаме.
Всъщност това са петте принципа и практики, които можем да следваме. Ако
искаме да практикуваме бхакти-йога, ето петте възможности: да възпяваме светите
имена, да общуваме с преданите, да слушаме ученията, да обожаваме и да живеем на
свято място. На практика почти всичко можете да правите сами. Ако си оформите
свещен кът у дома, поставяйки олтар, който е като посолство на божествената сфера,
тогава можете да превърнете дома си в свято място. Ако пуснете компютъра си и
слушате лекции върху „Бхагавата” или ако мантрувате светите имена вкъщи, ако
поднасяте цветя и благоухания на Бога. Но има едно нещо, което не можете да правите
13

„Чайтаня Чаритамрита” 2.22.128.
„Златната стълба”, Глава 2 “Хармонизиране на напътствията от по-висшата област” от Шрила
Шридхара Махарадж
14

22

у дома – това е общуването с преданите. Защото у дома живеете само вие; само аз съм,
сам със себе си. Разбира се, големи късметлии сте ако живеете със съпруг или съпруга,
със семейство, където също са предани. Но тогава това е садху-санга, не е обикновено
семейство. При все това, ако отидем в ашрама, ще бъдем въвлечени в някакво служене.
„О, колко хубаво, че дойде! Можеш ли да ми помогнеш мъничко?” Приближавайки се
повече, можем да станем част от този обмен. Така че ако искате да практикувате – моля
ви, отделяйте внимание на тези пет принципа!
(следва продължение)
17. Правилна настройка
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София)
(продължава от предишния петък)
„Въпрос: „Казва се, че Бхакти има пет принципа – общуване с
преданоотдадените, възпяване на харинама, слушане на „Шримад Бхагаватам”,
обожаване на Туласи, и обитаване на свята дхама. По отношение на обитаването на
дхама, това за всички бхакти ли важи или за по-големите късметлии и за поизвисените?”15
И така, кой може да живее на свято място? Начинаещият, човекът на средно
ниво или извисеният? Споменати са три типа предани: каништха-адхикари е
начинаещият, междинното ниво е мадхяма, а най-висшето - уттама. Адхикари е много
важна дума. Адхикари означава компетентен, упълномощен за дадено служене. Затова
грихастха прабхутата обичайно се наричат „еди кой си дас прабху адхикари”. Защото
адхикари значи, че си упълномощен да практикуваш, упълномощен си да действаш,
упълномощен си да помагаш на останалите. Така че каништха означава начинаещ, но
той също е упълномощен да прави нещо. Може да не разбира много, да няма много
опит. Но да бъдеш каништха-адхикари е добре, не е нещо лошо. Нали всеки трябва да
започне отнякъде. Не можете да започнете като напълно съвършен маха-бхагавата
бабаджи. Тръгваме отнякъде. Но имаме посока, имаме цел. Така че това е добре.
При все това, трябва да отдаваме почит на тези, които са пред нас. А това е
нивото мадхяма. Мадхяма, преданият на междинното стъпало, е такъв, който може да
разграничава: „Този е по-издигнат от мен; този е приятелски настроен към мен; а на
този мога да съм от помощ”. И за мадхяма може да си речете: „О, това е само някакво
си междинно ниво.” Обаче не, мадхяма е много висше. Мадхяма-адхикари вече е
способен да помага на другите.
И в крайна сметка най-горе е уттама-адхикари, на практика съвършеният
предан. Препоръчва се да намерим уттама-адхикари за свой водач. Обаче един
уттама-адхикари не би поел подобно служене. Защото той казва: „О, аз съм напълно
удовлетворен да си седя тук, да си мантрувам кръговете и да си живея в моята
медитация. Моля ви, не ме закачайте!” Затова гуру, или водачът, винаги действа на
междинното ниво. Не бива да си мислим, че той е на нивото мадхяма, но той действа на
нивото мадхяма.
И затова се казва, че мадхяма-адхикари вече може да живее на свято място. Това
означава също и, че ако направите дома си свято място и живеете там, това е
15
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характеристика на мадхяма. Не е единственият признак за мадхяма, но също и
правилното разбиране. И тук отново е дадено нещо много важно – „религия означава
правилна настройка”. Моля ви, опитайте се да запомните това. Правилна настройка не
означава безгръбначност. Не означава да нямате ценностна система. Не означава, че
всеки вятър може да ви отвее къде ли не. Правилна настройка означава, че можете да
виждате кое какво е, кой кой е. И също, че сте способни да прилагате теорията, която
сте научили, в практическия живот. Така че всички тези въпроси трябва да намерят
отговор: “”Кой съм аз? Защо съм тук? Защо имам проблеми? Какъв е истинският
смисъл?" Всъщност това са симптоми на мадхяма-адхикари.
Санатана Госвами, като ачария на самбандха-гяна, или принадлежността към
Бога, към вярната божествена истина, задал тези въпроси на Махапрабху: „Кой съм аз в
края на краищата? И защо тези материални условия ме притесняват?” Тогава
Махапрабху дал много важен отговор, описващ изначалната позиция на душата. Какъв
е той?
Хаягрива: Дживера ‘сварупа’ хая – кришнера ‘нитя-даса’.
Свами Тиртха: Да, кришнера татастха-шакти бхедаабхеда-пракаша. 16 И така,
изначалната позиция на душата – на вас, живото същество – е, че принадлежите на
Кришна, че сте жива шакти, енергия на Бога. Сварупа, вашата сварупа, вашият
изначален облик е, че Му принадлежите като енергия. Кришнера ‘нитя-даса’ – вечен
слуга на Кришна. Кришнера татастха-шакти – спадате към татастха-шакти; бхеда
абхеда-пракаша – вид еманация, която е едновременно еднаква и различна с Бога.
Така че ако изпитвате притеснения от материалното обкръжение, трябва да си
спомните този отговор. „Аз съм енергия на Кришна – малко подобен и повече различен
от Него. И моята изначална позиция е да правя нещо за тази връзка.” Тогава ще добиете
съвсем различен поглед към предишните проблеми.
18. Адхикарини
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София)
Въпрос на Хаягрива: Как трябва да се концентрираме върху Шримати
Радхарани? Защото Кришна е описан детайлно, знаем нещо за Неговите качества, за
забавленията Му, но Шримати Радхарани е някак скрита. Какво трябва да е нашето
отношение?
Свами Тиртха: Намерете онези, за които Шримати Радхарани не е скрита.
Стремете се да ги запитвате и да учите от тях.
Обаче защо Тя е скрита? Защото това е мистичната страна на нашата религия.
Всъщност Махапрабху е дал любовния мистицизъм, мистичния път на божествената
любов. А мистичен означава скрит, не общодостъпен. Макар че Неговата програма,
Неговата кампания, така да се каже, е съвсем открита: „Всеки може да дойде и да се
присъедини към възпяването на светите имена!” При все това, съществената страна е
запазена скрита. Ала всъщност на практика всички госвами са писали за Нея или за
тази съкровена връзка - бхаава.
Това е едната възможност – да потърсите преданите на Радхика. Но ако нямате
шанс за това, дори в такъв случай не отпадате. Защото тогава ще търсите Кришна, нали.
Най-напред ние намираме Шри Гуру и следваме дхарма, следваме ученията, правилата
и предписанията, и се пречистваме. И в края на краищата срещате Кришна. Казвате:
„Скъпи Господи, ето ме тук!” Но понеже сме добре обучени предани, трябва и да Го
16
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запитаме: „Как мога да Ти служа?” Не казваме: „Моля дай ми това, дай ми онова. Найсетне съм тук! Така че сега е Твой ред”. Не, ние сме добре образовани ваишнави,
затова: „Как мога да Ти служа, мой Господи?” Но тогава ще видите всезнаещия Господ
да отвръща: „Не знам! И понятие си нямам от служенето към Мен. Ако искаш да
научиш за това, имам при кого да те изпратя.” И сетне ще каже: „Иди при Шримати
Радхарани! Тя знае всичко за служенето към Мен.”
Така че в края на краищата ще Я срещнете. По един или по друг начин, ще
срещнем слугите на Бога. Това е принципът. Ние не търсим самия Бог, а търсим
служенето към Бога и слугите на Бога.
Виждате отново: такъв фин метод, такава фина структура. Повечето религии, на
практика всички религии търсят Бога. А ние търсим чистите слуги на Бога. Защото
знаем, че Върховният е винаги с тях. В това е въпросът. Така че отново виждате колко
фин, колко пречистен е този процес. Затова ако срещнем някой чист предан – за нас
това е свято място. Дори и той да говори за цената на цимента, понеже строи храм – за
нас това е чиста кришна-катха. Защото той е фокусиран и ако аз съм фокусиран в него,
тогава съм фокусиран в неговия фокус. Това е системата парампара.
Шримати Радхарани също е много хитра, нравът Ѝ не е лек. Властна жена е.
Така че вие, българските жени, мисля сте добри представителки. Нейните нозе,
стъпалата Ѝ, са много красиво декорирани. Много красиви фигури са нарисувани на
стъпалата Ѝ. И гопите също искат да са упълномощени за определен вид служене. А за
специално служене се нуждаем от специални знаци по тялото. Затова си поставяме
тилак ако ще правим пуджа. Или в някои други случаи, преданите си имат печати и
отбелязват светите имена на челата си. Но за специален тип служене най-благоприятни
са същите шарки, които са изписани на стъпалата на Радхарани.
Обаче как да се сдобием с такива шарки? Как да ги получим на тялото си? Имам
предвид не на нашите тела, но такава е медитацията на гопите: „Как мога да имам
същите декорации?” И така, те служат на Шримати Радхарани много добре, една Ѝ
реше косата, друга Я масажира с ароматни масла, други свирят на лютня, за да създадат
приятна атмосфера, но една от гопите не медитира как да обогати прекрасната
атмосфера, а: „Нуждая се от тези отпечатъци. Как да се сдобия с тях?” Радхарани е в
много сдържано настроение и сега е малко ядосана на Кришна, защото пак е бил лош.
Но инак Тя е съвсем отпусната, всички гопи се стараят да я утешат. И тогава тази гопи
започва да възхвалява Кришна. Шримати Радхарани мечтае и си почива, а тази гопи е
застанала не близо до главата, а до нозете Ѝ. И когато Радхарани чува името „Кришна”,
Тя подскача и изведнъж стъпалата на нозете Ѝ се притискат в челото на тази гопи.
Радхарани извиква: „Сакхи, какви ги говориш?”, ритайки я с крак. И тогава нашата гопи
казва: „О, каква благословия! Най-сетне имам този специален знак на челото си! Това
ме прави адхикари! Адхикарини! Вече съм упълномощена за специално служене.”
Ала едно е сигурно – не е достатъчно да четем, да слушаме или повтаряме
някакви красиви истории; трябва да развием настроението. Защото в Ганг не водата е
това, което ще ви пречисти. Божественият елемент ще ви пречисти.
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19. Не само на устните
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София)
Въпрос на Крипадхам: В историята за Дхрува Махарадж се разказваше, че
следвайки известни отречения, той в края на краищата постигнал даршана на Вишну.
Знаем, че това не е нещо рядко срещано в шастра: ако някой се моли много усилено,
Вишну се появява. Пък ако някой е демон, моли се на Брахма и Брахма се появява. Но
никъде не се казва какво трябва да правим, за да постигнем даршана на Кришна или на
Радхарани. Това дори не се препоръчва. Въпросът ми е има ли начин да провокираме
Радхарани да се появи пряко или Тя се появява индиректно?
Свами Тиртха: Да, да! Има начин. Възхвалявай Кришна! Тя ще дойде и ще ти
срита задника.
Крипадхам: Какво трябва да направим, за да получим тази благословия?
Свами Тиртха: Кришна казва в „Гита”: „Просто чрез отречение не можеш да
добиеш съвършенство”17. Въпреки че знаем, че чрез отречение можем да постигнем
мокша; тогава какво е това съвършенство, което Той описва, щом то е нещо различно
от мокша? Значи има някаква по-висша тайна, по-висше постижение. Съвършенството,
за което загатва Кришна в този стих е нещо отвъд. Това е съвършенството в
предаността, срещата в предаността. Така че за да срещнем Кришна, или Радха, или
Божествената Двойка, трябва да извършваме много специален тип тапася. Просто да
изтезаваме тялото си не е достатъчно. Макар че не забравяйте, Васудева и Деваки също
са правили тапас и медитации, за да постигнат благословията Богът да дойде като
техен син. Но някога да сте чели или чули Яшода и Нанда Баба да са извършвали
някакви отречения? Така че съществуват различни нива, различни пластове на
реалността. Известно ниво можете да достигнете чрез отречение, ала има стъпала,
които са отвъд капацитета на отречението.
Тогава какъв вид жертва трябва да правим, за да се появят Кришна и Радхарани?
Тази специална жертва е позволена, дори препоръчана за Кали Юга, и това е жертвата
на святото име. Харер нама харер нама харер намаива кевалам калау настй ева настй
ева настй ева гатир анятха.18 Няма друг начин да постигнете целта си. Така че
санкиртанът е ягя, санкиртанът е жертва. Точно както в жертвения огън принасяме
гхи и зърно, символично изгаряйки кармата си – по същия начин в пламъците на
санкиртана изгаряме всичко, което ни пречи да влезем. Това е фазата на пречистване,
можем да я наречем садхана-бхакти – когато мантрувате като правило, като стриктно
зададена духовна практика. Но когато съумеем да предложим любящите си
приношения в този жертвен огън на светите имена, тогава това не е елементарно
мантруване за пречистване, а възхвала на Божествената Двойка.
И как да удовлетворим огъня който е запален от Тях? Трябва да ползваме найдоброто гориво за този огън. Най-добрите дърва за горене сме самите ние. А кое е
онова гхи, което ще помогне на огъня да се възпламени? Любовта ни. Така че вашата
прана – това са дървата, а вашата према е гхи. Тогава ще се случи истинската жертва на
святото име. Затова стотици пъти нашите ачарии ни напомнят: не празните думи са
това, което трябва да повтаряте; не е само на устните. Дълбоко, дълбоко трябва да се
посветим.
И ако очакваме да встъпим на следващо ниво в духовния си живот – тъй като
това е постепенен процес на идване все по-близо и по-близо до съществените неща –
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тогава смиреното ми предложение е: стремете се да се фокусирате повече върху
духовните си практики.
20. То идва и си отива
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, сутрин, София)
В края на краищата ние търсим чувствата, божественото присъствие. Затова, за
да разберем по-добре процеса, трябва да изучаваме напътствията на великите. Ще
прочетем от тази прекрасна книга, „Златната стълба” от Шрила Бхакти Ракшак
Шридхар Дев Госвами Махарадж. Главата се нарича “Виждане отвъд възприятието на
сетивата”.
Защото всъщност ние възприемаме всичко със сетивата си. При все това знаем,
че търсим нещо отвъд сетивата. Много е красиво това, което сме способни да видим,
ала още по-красиво е което не можем да видим. Много е важно това, което успяваме да
чуем, ала още по-важно е което не съумяваме да чуем физически. Много е важно това,
което можем да си помислим, ала още по-важно е което се намира отвъд мисловния ни
капацитет. Затова трябва да минем отвъд обхвата на сетивата.
Това е разговор, въпроси и отговори, между този много уважаван учител и
неколцина предани около него. Един предан отбелязва: „Времето започва да става
горещо!”19 Представете си себе си: седнали сте пред велик светец и това е всичко,
което можете да кажете: „Ох, става горещо!” Нивото на въпроса обаче не ограничава
капацитета на онзи, който отговаря. Шридхар Махарадж отвръща: „Не бива да
обръщаме кой знае колко внимание на това. То идва и си отива, идва и си отива.”
И дори да не беше добавил нищо повече, от това можем да разберем много
важно учение. Защото всъщност какъвто и въпрос, какъвто и проблем да споделите с
по-висш наставник, той ще даде същия отговор: „Не му обръщай внимание! То идва и
си отива.”
И после следва цитат от „Шримад Бхагавад Гита”: матра-спаршас ту каунтея/
шитошна-сукха-духкха-да/ агамапайино ‘нитяс/ тамс титикшасва бхарата - „О сине
на Кунти, единствено заетостта на сетивата с техните обекти поражда
усещанията за студ, горещина, наслада или болка. Но тези ефекти са временни; те
идват и си отиват. Затова, о Бхарата, трябва да ги понасяш.”20
За този стих от „Бхагавад Гита” един учен, г-н Чатърджи, е обяснил
значението на санскритската дума матра като „онова което се измерва
посредством сетивата ни, резултатът от преценката на сетивата”. Така думата
матра се доближава до думата „материя”; тя означава материята или света на
материалния комфорт. Има толкова много различни гледни точки за света.
Виждането на обикновения човек се различава от виждането на учения. Гледището
на астронома е едно, на политика съвсем друго; погледа на социалиста, на хуманиста,
на хуманитариста, всичките са различни. Но ако можем да достигнем до равнината
на душата – дори до най-нисшата концепция за това какво представлява истинският
съкровен аз – това би ни помогнало и в живота ни би настъпила революционна
промяна. Тогава всички неща от този свят ще ни се струват смет, лишени от
стойност, пусти.”
Така че внимавайте! Досега сме били щастливи, защото се занимаваме с
материята и така извличаме повече или по-малко щастие. Поне сме заети с нещо. Но
19
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веднъж добиете ли по-висш вкус, вече няма да откривате щастие на по-ниските нива.
Съжалявам, че отнемам илюзията ви! Отначало може да си помислите, че това е загуба.
Но казвам ви, печалба е. Защото този по-висш вкус ще ни помогне да настроим
виждането си по-вярно.
И защо Шрила Шридхара Махарадж казва, че „Всичко, което възприемаме, ще
ни се струва безсмислено.”? Защото всъщност този свят е много непостоянен, много
временен. Каквото и да сме постигнали, каквато и сигурност да имаме тук, ще изгубим
всичко. Макар да търсим стабилност и защита, рано или късно ще ги изгубим. Понеже,
както говорихме наскоро, материалните неща имат начало и край. Затова, ако искаме да
открием истински съкровища, трябва да прилагаме правилен метод. Вместо материални
неща, нека търсим духовни. Казано бе: ако стигнем до нивото на атман, душата, това
ще ни помогне да имаме вярната настройка.
(следва продължение)
21.Вие и Той
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, сутрин, София)
(продължава от предишния петък)
Атман, още една санскритска дума, означава същината на нещо. Както душата е
същината, а тялото е покривало. Така можем да кажем, че душата е атман, същината.
Нашата най-важна страна е душата. По-добре да кажем: ние сме тази важна страна. Ние
сме душата. Атман е като онтологично обяснение или дефиниция за нашето
индивидуално съществуване. Това е нашата съществена страна, нашата есенциална
същност. Друга дефиниция за вечната ни страна е джива. Джива е принципът на
живота. Така можем да кажем, че живото същество е джива. Това можем да
разглеждаме като функционална дефиниция за себе си.
Едната беше оригиналната, теоретична дефиниция – това е атман, това е нещо
същностно. Втората е функционалната дефиниция – джива, ние сме живи. Не сме
мъртва материя, а жив дух. И третата дефиниция за нас самите е брахман – дух, не
материя. Това е като окачествяваща дефиниция. А щом има брахман, или духовна
субстанция, тогава съществува и Върховен Брахман, Върховно същество, духовна
същност. Нарича се Пара-Брахман – Върховният Брахман, Върховната духовна
субстанция. И щом има атман, нашата есенциална страна, има и Парам-Атман,
Върховното есенциално същество.
Но недейте да се изгубвате в джунглата от санскритски изрази. Ако искаме да го
кажем съвсем простичко: има човешко същество и има Бог. Вие и Той. И истинската
религия е връзката между двете. Съвсем просто е, нали?
И така, ако сте възвишен духовен човек, дори някой да направи съвсем
неутрална бележка за времето – което е обичайната тема за разговор, когато няма какво
да се обсъжда – дори тогава можете да дадете много висш отговор. Моля ви, пробвайте
следващия път, когато някой приятел или колега ви каже: „Ей, днес е много горещо!”
да отвърнете: „Не обръщай внимание на това, то идва и си отива!” Само им вижте
физиономията! А след това можете да продължите да обяснявате каквото сте научили.
Ако стигнем до духовното разбиране за собственото си съществуване, това е
революционна промяна в разбирането ни за себе си, в разбирането ни за света, и в
долавянето на живата и любяща свързаност с Върховния. В сравнение с такава
съвършена, вечна визия, всичко, което възприемаме тук, става съвсем незначително.
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Ние не отхвърляме, не пренебрегваме обектите и елементите на този свят, ала трябва да
гледаме на тях от вярната перспектива. Те идват и си отиват. Затова не са от найголямата значимост.
„Понастоящем душата е запленена от толкова много неща, които пораждат
посредствено съзнание, но в „Бхагавад Гита” е дадено решението как да постигнем
контрол над сетивата си и над импулсите на ума си.” Не само външни импулси ни
атакуват, но също и вътрешни. „Там се препоръчва стъпка по стъпка да се опитаме да
се извисим до равнината на душата, елиминирайки по-нисшите нива: най-напред
полето на опитността на сетивата; след това менталното поле - импулсът който
действа чрез сетивата; после интелекта - онова което насочва умствените
наклонности; прекосявайки всички тях, ние се стремим да намерим онази светла
точица, която е душата.”21
Тук се описват основните нива, изграждащи човека. Едното е телесната,
физическата страна. Другото е умствената, емоционалната страна. Третата е
интелектуалната, която е много близо до умствената. И накрая е духовната
идентичност. Съобразно нивото ни съзнание, ние разпознаваме себе си на някое от тези
различни нива. Много пъти си мислим, че сме телата. Ако някой ви ритне, незабавно
ще усетите, че сте тялото. Съвсем елементарен импулс – съвсем елементарна реакция.
Ако някой ви поласкае с хубави думи, ще реагирате на умственото ниво, ще се
почувствате много удовлетворени: „Да, да!” Ала ако срещнете духовен човек, той ще се
отнася с вас по духовен начин. Понякога се чувстваме неловко: „Толкова е
необичайно!” Но ако сме достатъчно търпеливи, трябва да сме способни да достигнем
това ниво. А от това ниво, всичко по-малко е незначително, понеже то идва и си отива.
Духовното ще си отиде ли?
Отговор: Не.
Свами Тиртха: А ще дойде ли?
Отговор: Да!
Свами Тиртха: Това е нашата надежда и очакване. Знаете, че гопите живеят в
очакване цяла вечност. Така че може да дойде, може и да не дойде; но това е друга
тема.
(следва продължение)

22. Стигнете до духовното ниво
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, сутрин, София)
(продължава от предишния петък)
Трябва да стигнем до нивото на светлината, на душата. Какво означава това? Че
надолу от това ниво всичко е мрак. Можем да кажем също: ако долавяте някаква
светлина в тялото си, в умствените си способности – това се дължи на присъствието на
душата. Виждали ли сте очите на кое да е човешко същество? В очите има блясък,
който ни пленява. Защо е този блясък в очите на човека? Заради душата, която е вътре.
Ако погледнете в лявото око на човека, може да видите атман. Ако погледнете в
дясното му око, може да видите Парам-Атман. И двамата присъстват. Единият е
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атман, другият Парам-Атман, душата и Свръхдушата. Затова обичаме да гледаме в
очите на хората.
Учените са правили психологически тестове, проследяващи човешкото око
докато наблюдава лицето на друг човек. Съвсем кратка обиколка около косата и ушите;
лоши новини за фризьорите. Но черен фокус около очите! Ако се опитате да
проследите с линия наблюдението на лицето, всичко е дълбоко фокусирано около
очите. Защо? Защото там усещаме някаква същностна вибрация. На пръв поглед може
да се каже, че това е усещане на сетивата. Ала всъщност е начин да се премине отвъд
сетивното възприятие. Усещали ли сте понякога някакво притеснение с тила си, а
когато се обърнете, виждате, че някой се е втренчил във вас? Това е защото оттам идва
енергия. Или пък спомняте ли си когато духовният ви учител се взира във вас, сякаш ви
пронизва? Това е защото оттам идва енергия. Има школи, които ценят погледа на
духовния учител толкова много, че жадуват да получат този поглед.
Затова се казва, че окото е огледалото на душата. Това е много фина врата в
тялото. Тя е вход, а също и изход. Влиза информация, а излиза сила. Така че
внимавайте какво разглеждате и също така внимавайте как гледате другите.
А щом окото е огледалото на душата, знаете ли втората половина на тази
аналогия? Лицето е огледалото на ума. Вашите очи са огледало на душата ви, а лицето
ви е огледало на вашия ум. И се казва, че след четиридесет годишна възраст носите
отговорност за физиономията си. Докато сте млади няма значение. Ала след това
трябва да достигнете до известно ниво на чистота на ума; тогава лицето ви ще сияе с
тази чистота.
И така, светлината е вътре. Затова искаме да видим, искаме да гледаме в очите
на другите – защото там можем да доловим присъствието на душата. Където и да има
светлина, това е заради присъствието на духовната светлина.
„Ако по някакъв начин чрез душевна интроспекция можете да съзрете душата,
тогава каквато и стойност да сте придавали на това материално проявление ще се
превърне на пепел. Ще почувствате: „Истинската ми идентичност е тук, вътре. Тя е
тъй дивна и скъпоценна, и незасегната от всички халюцинации от които съм страдал
в съприкосновението си с външния свят. Вътрешният душевен мир е толкова
възвишен, а съзнанието ми се е съсредоточавало толкова в ниското, в толкова
противни неща.” Това е най-извисеният начин да се овладеят сетивата, очарованието
на човека от света, от богатството, жените и известността.” 22
При все това тук не става дума за отхвърляне на обектите от света; нашето
виждане е за живота, про живота. Но трябва да сме достатъчно интелигентни да
виждаме пределното и достатъчно жадни да търсим безпределното.
Въпрос на Драги: Не можах да разбера от тази лекция кой е най-висшият начин
за овладяване на сетивата. И ако позволявате, бих искал да задам един личен въпрос.
Ако човек е в едно временно състояние и практикува медитативна йога, която е
нестабилна, какъв е изходът?
Свами Тиртха: Относно първата част на въпроса ти – какво е решението, какъв
е най-добрият контрол - всъщност беше казано: стигнете до духовното ниво. Защото от
духовното ниво можем да виждаме всичко ясно и добре да го контролираме. Тъй като
трябва да овладяваме импулсите на сетивата, на различните сетивни обекти. А също и
вътрешните си, умствени импулси. Така че най-доброто е не някаква индивидуална
техника, а цялостна победа: самото достигане до духовното ниво. А как да стигнем до
духовното ниво? Как да постигнем духовно осъзнаване? Нашият препоръчан процес е
възпяването на светите имена. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
22
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Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ако възпяваме в подходящото
настроение, с вярната посветеност, една фина промяна ще започне в нас. Това е като
разговор с Кришна, с Бога. Също така е и вибрация. Всъщност тялото ни е изградено от
различни по дължина вибрационни вълни. Така че ако хармонизираме тялото си с
трансценденталната вибрация, това ще има много положителен ефект. Това е и
отговорът на втория ти въпрос – какво е решението, какъв е изходът от усложненията
на живота - духовното решение.
Затова моля ви, стремете се да минете отвъд сетивата. Тази красива молитва ще
ви помогне. Вземете святото име със себе си и се молете не само когато сте в беда.
Вярно е, че ако се молите когато сте в беда, ако споделяте проблемите си с Бога или с
ваишнавите, те ще намалеят. Но молете се и когато сте щастливи, защото ако
споделяте щастието си, то ще се умножава.
23. „Любов” е равно на „служене”
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, сутрин, София)
Въпрос на Махабхава: Всички знаем, че в този материален свят любовта към
Кришна присъства като изкривено отражение; при все това за мен – говоря единствено
за себе си – любовта към Кришна е нещо абстрактно. Като се опитвам да я сравня с
човешките взаимоотношения, чувствам я много далечна, защото не мога да седна с
Него на една маса, не можем да се разходим заедно, не можем да поговорим.
Свами Тиртха: Малко съм изненадан, но продължи.
Махабхава: Не че очаквам от Него да дойде на секундата. Но дори да се
затвориш и да мантруваш ден и нощ, вечерта пак ще седнеш да вечеряш сам. Не можеш
да общуваш с Него лице в лице. Поне аз не мога. И това е много неудовлетворяващо,
защото знаем, че трябва да контролираме сетивата си, обаче не усещаме с цялото си
сърце пълнотата от общуването с Кришна.
Свами Тиртха: Какво да се прави?
Махабхава: Това е въпросът ми.
Свами Тиртха: Много тъжна история. Ние всички сме в училището на
божествената любов. Някои са в първи клас, други са в по-високите класове. Други пък
преподават в това училище, ала при все това и те го посещават. Защото то е найдоброто училище! И всичко зависи от това доколко е извисено съзнанието ни. Както се
спомена в книгата, която четем: „Мой Господи! Съзнанието ми е толкова принизено!
Съсредоточавам се върху толкова незначителни неща.”23 Ако можем да извисим
виждането си, тогава теорията ще се превърне в нещо съвсем практично за нас.
Теоретичният Бог, Истината, ще станат наш хляб насъщен.
Така че това е едно решение на проблема – трябва да се доближаваме все повече
до реалността на Кришна. Понякога очакваме Той да дойде в миговете на интензивна
медитация, когато се чувстваме като добри бхакти. Но преди казах полу на шега, че
чакате, чакате, а Той не идва! А може да се случи да преживявате трудности и падения,
пък именно тогава да усетите протегната ръка на Бога, да почувствате утехата на
Кришна. Защото Той е хитрец. Идва в неочакваните мигове, а не когато Го чакате.
„Днес съм подготвил всичко както трябва според очакванията, както е описано в
книгите. Сега съм добър бхакта.” Чакаш, чакаш, чакаш, но Той не идва.
Веднъж единственият брахмачари в ашрама по онова време работеше в
градината с рози. Всеки ден се връщаше с цяла риза, пълна с рози. В ръкавите, вътре в
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ризата – идваше с огромен „корем”, пълен с рози. А очаквахме Гурудев. Само веднъж в
живота имахме възможността да разполагаме с триста или дори повече розови пъпки. И
можахме да направим толкова дълъг гирлянд, че метеше земята. Защото чакахме
Гурудев да дойде. И какво се случи? Той не дойде! Това наистина беше най-големият
гирлянд в живота ми! А той не дойде. А разбира се, когато нямахме дори листенце от
цвете – той ще дойде! Когато сме най-неготови да го посрещнем. И не само цветя
нямахме, но нямаше и бхога24 в ашрама, нито пари в джоба. Гуру идва в такъв момент
– когато не го очакваш. Когато не си подредил хубаво всичко както трябва да бъде.
Друг път, когато и Гурудев да дойдеше, не знам как ставаше, но прасадамът все беше
халва. Ние правехме халва веднъж годишно; обаче беше сигурно, че той ще дойде
вечерта. И ще ни сгълчи: „Пак ли халва ядете? Всеки път халва! Как ще обясните
това?” „Не, Гурудев, това е само веднъж в годината!”
А щом добрите слуги на Кришна идват в неочакваните моменти, не бива да
очакваме, че техният Господар ще дойде, когато се очаква. Защото тези слуги от Него
се учат и Него следват.
Ала всъщност ти си права, за повечето от нас любовта към Бога е някаква
теоретична истина. Затова Кришна изпраща светците, които идват по-близо до нас.
Чрез тях можем да научим нещичко за практическото служене, защото „любов” е равно
на „служене”. Това означава също и че „служене” е равно на „любов”. Бхакти е нещо
съвсем практично, защото ако не можем да служим пряко на Бога, Той ни изпраща
Своите предани, на които можем да служим пряко. С тях можем да се храним заедно, с
тях можем да пеем заедно, с тях можем да играем футбол.
Както веднъж Гурудев ни покани да играем футбол. Аз бях в другия отбор,
разбира се, и се надявам той да не приема това за оскърбление, но не го биваше много
във футбола. За късмет и аз също не съм добър играч. При все това, нашият отбор беше
по-силен от техния. Така че според всички сметки трябваше да победим. Обаче как
може да спечелиш срещу духовния си учител! Чувствахме се много неловко и тогава ни
хрумна добър изход: оставихме ги да победят.
Но например, той беше много добър на шах. Понякога гуру е готов да покаже
една съвсем човешка страна; при все това никога не забравяйте кой е той. Това зависи
от нас. Ако един ученик е извисен, той е готов да се включи в танца, когато е поканен
от своя учител. Обаче никога няма да забрави кой е започнал танца.
(следва продължение)
24. В тъмницата на моето сърце
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, сутрин, София)
(продължава от предишния петък)
Преданите са, за да им служим. Защото едно нещо сме научили в нашия процес:
арадхананам сарвешам вишнор арадханам парам25 - „Сред всички различни видове
служене, служенето към Бог Вишну е най-висшето.” Има ли нещо още по-висше?
Хаягрива: Служенето към преданите.
Свами Тиртха: Правилно. Да служим на тези, които са скъпи на Кришна! Това
е дори още по-добро служене. Ако обичаме тези, които са много скъпи на Кришна, това
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е най-доброто служене към Кришна. Затова садху-санга, или общуването със светите
предани, според нашето разбиране е нещо свещено. Понеже чрез тях, чрез преданите,
можем да изразим своята благодарност към Кришна. Бхаката-сева парама-сиддхи26 „Служенето към преданите е най-висшето съвършенство”. Такава уникална
възможност! Затова е препоръката да виждате всеки наоколо си като предан. Защото
тогава сте в безопасност сред свята компания и ще имате шанса да извършвате това
служене. Така че това е едно решение. Може кришна-таттва да е теоретична истина
за нас, но ваишнава-таттва е нещо практично.
Ала това не е единственото решение. Нека спомена примера на Вамшидас
Бабаджи. Чували ли сте за него? Най-вероятно не. Той бил бабаджи, а бабаджите са
абсолютно отречен орден. Нямат никакви материални притежания. Една препаска през
слабините и толкоз. Обаче този бабаджи, Вамшидас Бабаджи, имал лично притежание
– това било мурти на Кришна. Малко, така да се каже преносимо мурти на Кришна.
Имали такава дълбока и интензивна връзка помежду си, че той винаги държал
муртито в дясната си ръка, ден и нощ. Бил много отречен човек: понякога не спял дни
и нощи наред, друг път не се хранел с дни, ала от едно нещо никога не се отказал –
винаги държал своя Кришна. Не бил словоохотлив, но понякога останалите предани го
чували внезапно да се разсмива или сякаш да отвръща на някакви въпроси. Понеже той
постоянно разговарял със своя любим Кришна. В неговите длани Кришна не получавал
царствено обожание; това мурти едва имало някаква дрешка на себе си. Без раджабхога приношения, без ветрила чамара, без украшения, без нищо. Обаче имали лична
връзка.
Така че примерът на Вамшидас Бабаджи е друго решение. Ако искаме да влезем
в пряко съприкосновение с Кришна, трябва да сме толкова силни, че да Го уловим и
никога да не Го оставим да си иде!
Но в шастра, в теорията се казва, че Бог притежава шест съвършенства – като
красота, знание, сила, слава и последното е отречение. Той е отречен - или независим.
Независим по отношение на Кришна означава, че се движи много бързо. Така както не
идва в очаквания момент, а е готов да дойде когато не е очакван, така и съвсем
неочаквано си тръгва, понеже е свободен. Той си харесва свободата и много пъти
избягва от нас.
Тогава какво да правим? Веднъж един много посветен предан си мислел за това:
„Кой може да спре Кришна да не избяга?” Никой, понеже Той е свободен. Той е
Господ. Как можеш да спреш Бога да направи това или онова? Как можеш да го
принудиш да направи едно или друго? Няма начин! Той е независим. „Тогава по-добре
да Му отнемем свободата. По-добре да Го сложим в затвор. Защото от затвора Той не
може да избяга. И така, аз ще превърна сърцето си в затвор и ще сложа веригите на
своята любов на ръцете и нозете на Кришна. Ще Го поставя в тъмницата на моето
сърце, за да не може никога да избяга.”
Виждате, има много, много различни мнения как да обърнете тази теоретична
истина в практическа реалност в живота си. Опитайте! Има ли въпрос, има и отговор.
И така, моля ви, стремете се да минете отвъд сетивата. Тази красива молитва ще
ви помогне. Вземете святото име със себе си и се молете не само когато сте в беда.
Вярно е, ако се молите, когато сте в беда, споделяйки неволята си с Бога или с някой
ваишнава, тя ще намалее. Но молете се и когато сте щастливи, защото тогава щастието
ще се преумножи. Ако го споделяте, то ще расте.
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25. Отвъд обсега на академичните изследвания
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

Кришна наистина е колоритна личност. Той има множество различни аспекти,
множество различни занимания. Понякога на хората им е много трудно да си
представят: „Какво ще стане като постигна освобождение? Бог Отец седи на трон,
ангелите свирят на тромпети. Но аз какво да правя там?” В сравнение с това толкова
общо разбиране, по имената Му можете да си представите колко много различни
видове занимания има Кришна. Това отново зависи от нивото ни на съзнание. Ние си
мислим, че настоящите ни заетости са толкова истински. Нямаме и идея какво е
истинският живот, защото мислим, че това е истинският живот. Ала истинският живот
и истинската заетост започват оттатък. Там е истинският живот; това тук е оцеляване. А
ние считаме това оцеляване за толкова скъпоценно и истинско. Без съмнение, то има
известна реалност, дори материалната сфера съществува в относителен смисъл. Но
духовното съществуване е съвсем различно. Тук животът се основава на недостиг или
нужда; там животът се основава на изобилие. Затова тук ние все трябва да търсим
нещо, все трябва да постигаме нещо или да съхраняваме нещо. Оттатък всички тези
различни заетости не са необходими. Там нашето основно занимание е споделянето –
как да раздаваме каквото имаме, как да преумножаваме служенето към божественото
битие.
За да научим това и да наблягаме на него все повече и повече в разбирането си,
продължаваме нашето четене от книгата на Шрила Шридхара Махарадж. Завършихме
с: „Нищо не може да бъде пожертвано”. Тоест, и абсолютното, и относителното ниво
трябва да бъдат взети предвид и никое не бива да бъде пожертвано.
„И едно нещо трябва винаги да имаме предвид – че не можем да изследваме
цялото това фино и висше познание като субективни изследователи. По-скоро според
степента на нашата шаранагати, на нашата отдаденост, Истината ще се спусне в
ниското при нас и Той ще ни се разкрие. Нека винаги да помним това; иначе в нас
възниква своего рода дух на подражание. Познанието за по-висшата сфера не е във
властта на интелекта и да се мисли по такъв начин е много опасно.
Интелектуализмът е пагубен; той ще ни накара да си въобразяваме, че сме „уловили
Безкрайния”. Това би било пренебрежение към безграничните характеристики, към
необятния аспект на Бога. Той е Адхокшаджа, отвъд разбирането на академичните
изследвания.”27
Тук можете да видите огромната промяна в целия метод на търсенето ни. В този
материален свят всички сме научени да използваме ума си, за да разберем нещо. Учи,
изследвай, анализирай и тогава ще знаеш. Това малко или повече има известна власт
над нещата, намиращи се под нашето съзнание, които можем да наблюдаваме. Но за
нещо, което е по-висше, което е над настоящето ни ниво на съзнание, това изобщо не е
добър метод. Както споменах, ако вземете пясък в юмрука си и се опитате да го
задържите, колкото повече го стискате, той толкова повече ще се изплъзва от дланта ви.
По същия начин, ако използваме повече интелектуална сила, за да се опитаме да
разберем, да проумеем върховната реалност, тя ще ни убягва. Казано е, ако искате да
уловите Шримати Радхарани, Тя ще избяга. И колкото повече се стараете да Я уловите,
толкова по-надалеч ще бяга. Така че не това е методът. Трябва да правим разлика
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между физичната наука и метафизичната наука. Темата и методиката на физичната
наука се отнасят до тази равнина. А метафизичната наука има различна методология и
различна тема, различна цел, което изследва. Затова препоръката е: не прилагайте
единия метод спрямо другата тема. Това означава: не прилагайте изследователските си
сили спрямо Бога и не влагайте вярата си в материята, защото методът няма да работи.
По отношение на материалните неща, мислите, разбирането, науката са нещо добро, то
ще помогне до известна степен. Ала спрямо божествените теми нека прилагаме метода
на вярата.
Ние сме ограничени, но Абсолютната Истина не е ограничена. Дори нашите
мънички способности за разбиране не са ограничение за Него. Кришна може да ни
покаже всичките си различни черти; дори и да сме слепи, Той може да ни се разкрие. А
даже да имаме хиляди очи, Той може да се скрие от нас. Всички права са запазени за
Него. Абсолютната Истина съществува, и Той е способен да ни се разкрие.
(следва продължение)

26. Настроение на покана
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
Шрила Бхакти Валлабх Тиртха Махарадж казва: „Да повтаряш Харе Кришна
мантра е като да сложиш на вратата си покана: „Моля Те, мой Господи, ела! Чакам
Те!” Но когато Той поиска да влезе, нима затваряте вратата? Или не правите тутманик
да Го нагостите? Щом сте Го поканили, бъдете подготвени, че Той ще дойде. Да се
посрещат гости е цялостен ангажимент. Не е достатъчно просто да окачите една табела,
а дверите ви да са затворени. Затова, ако изпълняваме духовните си практики, нека
развием това настроение. Въпреки че през цялото ни образование, обучение и
физически опит сме свикнали да прилагаме метода на научния анализ спрямо всичко,
ето една много специална тема, в която цялата наука и знание корабокрушират.
Шрила Шридхар Махарадж произхожда от браминско семейство, бил много
образован човек. Когато срещнал бхактите си казал: „Ето нещо отвъд обхвата на
интелекта. Затова ще използвам цялата си интелектуална сила да разбера това.” Така че
има правилно приложение за всичките ни способности. Използвайте ума си, за да
проумеете пределите на своя ум; достигнете ли това ниво, ще откриете своите скрити
ресурси. Защото най-голямата сила на човека не е неговият интелект, нито мощта на
мускулите му, нито страстта, която го тласка. Най-голямата сила на човека е вярата. Тя
трябва да се прилага спрямо духовните теми. Нека чакаме и молим Кришна да се
разкрие. Дори в мантруването това е верният подход. И в по-широк смисъл: в
молитвите, в каквито и медитации да имаме, правилно е да чакаме вдъхновението.
Има три нива, три стъпки, които можете да направите в своето мантруване.
Нещо като три молитви или три копнежа, и можете да мантрувате последователно в
това настроение. Първата стъпка е: „Моля Те, Господи, покажи ми лика си! Разкрий се!
Аз съм тук и чакам, моля Те, разкрий ми се!” На второто стъпало, когато Той се
разкрие, не бива да спирате, но се молете: „Облей ме! Моля Те, пропий ме! Отнеси ме!
Вземи ме, проникни ме!” Но ако Той дойде и ви залее, не спирайте дотам. Защото
тогава трябва да се приложи следващият принцип, който е споделянето, принципът на
милостта. „Направи пътя на другите лек.” Нека не ви е достатъчно собственото ви
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спасение – макар че това е една основна мотивация за хората. Но не спирайте дотам,
минете нататък, помагайте и на другите. Молете и Бога да им помага. И така: „Разкрий
ми се!” „Изпълни ме!” и „Помогни на останалите!” Това добра медитация по време на
мантруване ли е? Благодаря ви!
Това показва, че не ние сме тези, които го правят. Случва се според този
принцип: чакайте божествената истина да ви споходи. Затова се казва, че като
индивидуални търсачи не можем да постигнем това. Гоура Кишор Дас Бабаджи, трябва
да сте чували за него, бил високо извисена духовна личност и мисля, че не можем да
поставим под съмнение качеството на неговото мантруване. При все това понякога той
се хвърлял в Ганг, искайки да се удави. Защото чувствал: „О, святото име не се появява
на устните ми! То не се спуска над мен!” Това е вярното настроение – чакайте святото
име да дойде при вас и тогава можете да отвърнете. Не се ли случва, не е нужно да
скачате в Ганг. Ала стремете се да развиете настроението. Не се опитвайте да
имитирате примера на великите, а се старайте да добиете настроението.
(следва продължение)
27. Добавете многообразие в логиката
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
„Веднъж запитах Прабхупада (Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура):
„Шрила Рупа Госвами дава обяснение за раса-лила на Бог Баларама по един начин, а
Шрила Санатана Госвами го описва по друг, а и двамата са получили напътствия от
Махапрабху; откъде тогава идва тази разлика?” Моят Гурумахарадж отвърна: Защо
Кришна е наричан Адхокшаджа? Адхокшаджа не може да бъде хармонизиран от
нашия интелект. Това е ачинтя-бхеда-абхеда, невъобразима и едновременна
еднаквост и различие. И двете обяснения може същевременно да са верни. Това е
ачинтя, немислимо. Ачариите обясняват, че докато Баладева е изпълнявал раса-лила,
Той всъщност е провеждал раса за Кришна в сърцето си. Външно изглежда, че
Баладева пряко участва в забавления с гопите, но вътре в себе си Той прави така, че
Кришна да се наслаждава на тази раса. Баладева сам по себе си не е наслаждаващият
се.” Такива са хармонизиращите напътствия от по-висшите селения и този е
начинът, по който ние следва да съгласуваме нещата.”28
Тук отново бе споменат определен метод. Ние обикновено сме обучени в логика
– това е или черно, или бяло; или е нула, или едно. Как се нарича в компютърното
програмиране? Двоична система. Много хора вярват единствено в двоичната система.
Веднъж срещнах един програмист и той ми каза: „Допреди година вярвах само в
двоичната система. Сега търся някаква духовност, вярвам в Бог.” Така че обичайната
логика казва: или е така, или е иначе. Това е едностранчива логика, можем да кажем.
Ала ние трябва да добавим многообразие в логиката: или това, или онова; а може би и
двете; а може би нито едното. Трябва да добавим и още една възможност: „Не знаем”.
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Защото ако елиминираме чудесата, светът става много скучен. Затова оставете на Бог
правото да има някои тайни.
Ако виждаме противоположни мнения, можем да си речем, че никое от двете не
е вярно. Например когато се казва, че Рамананда Рая е инкарнация на Лалита или
Вишакха. „Как така? Нима те не могат да решат кой кой е?” И тогава според западния
си начин на мислене можем да си кажем: „Те просто не знаят. Значи никое от двете не е
вярно.” Докато източната гледна точка ще рече: „О, какво чудо! И двете становища са
верни.” Или ако сме на средата между запада и изтока, ще се помислим: „Не знам как е,
но е много красиво. Не го разбирам, но щом е казано така, значи е с двойна значимост.
Не е обикновена инкарнация на една личност, а двойна. Значи е подчертано, още поважно е!” Такава е философията ачинтя.
В един смисъл можем да кажем, че например преди две хиляди години е имало
повече чудеса в живота. Защото нашите научни изследвания доказаха, че някои чудеса
не са чудеса, а просто липса на знание. Тогава можем да си помислим, че ако прилагаме
този метод, в крайна сметка ще проумеем всичко. Но това е сигурният начин да
изгубите вярата си. Точно както Бог Буда е казал, че „Изкуството е сигурен начин да
изгубите съвършенството”. По същия начин можем да речем, че прилагането на този
анализиращ метод ще погуби вярата.
Разбира се, вяра не означава да сложите превръзка на очите си и да се чувствате
в безопасност. Ала трябва да решим дали искаме да живеем в скучен свят или търсим
чудесата. А в случай, че има някакво противоречие или разлика в мненията, ачинтя
бхеда-абхеда е визията, която може да ни помогне да ги съвместим. Ачинтя значи
„невъобразимо”, бхеда значи „сходство”, а абхеда означава „разлика”. Това е
диалектичен подход към истината. Онова, което е невъзможно да бъде разбрано от
мозъка, по-лесно може да се долови или почувства чрез вътрешния емоционален
капацитет на човека.
(следва продължение)

28. Дори прахта може да бъде наш гуру
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
„Предан: „Махарадж, как трябва да гледаме на различните животни,
насекоми и дървета в дхама?” Шрила Шридхара Махарадж: Всички те изцяло са
чинмая.” Чин е чит, мая е „направен от”. Така че те са съставени от съзнание. „Те не са
по никакъв начин ограничени, но се представят и държат по определен начин.”
Защото едно животно на материалното ниво е ограничено, обусловено. Но животното
на духовното ниво не е ограничено. „Съществуват различни типове служене и те са
напълно удовлетворени от собствената си равнина на служене. Следователно те
пият най-блажени съкровени чувства и не желаят нищо друго. Напълно са
удовлетворени в своята относителна позиция. Същото важи и за останалите раси:
сакхя, ватсаля; всеки един усеща: „Това, което имам, е най-доброто. Придобих найдобрата позиция и не ме интересува никоя друга.” В шанта-раса е същото: има
дървета и растения, пясък, множество животни и птици, но все пак между тях има
качествени различия. Уддхава, най-възвишеният преданоотдаден в Дварака, жадува
да се роди като тревица във Вриндавана. Така че съществуват качествени различния
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вътре в самата шанта-раса. В Дварака също присъства шанта-раса, но онзи, който
притежава най-висшия тип сакхя-раса в Дварака копнее да служи в шанта-раса във
Вриндавана след като веднъж е зърнал мъничко от атмосферата на типа служене,
което се отдава там. Това показва, че дори най-извисеното нещо на дадено място все
пак е в относителна позиция насред абсолютната подредба. Макар относителната
позиция да е удовлетворителна на това място, абсолютната винаги я надхвърля; инак
единството, свързаността с целостта биха били в крайна сметка разрушени и
дезорганизирани.”29
Уддхава е много специален, много скъп предан на Кришна. Той е един от
главните Му помощници и близки в Дварака, и изпитвал опасението, че Кришна ще
изчезне. Затова все подтиквал Кришна: „Кажи ми отново кое е най-важното? Кажи го
пак! Ти го каза преди на Арджуна, но кажи и на мен. Каква е тайната?” Тогава Кришна
започнал да го обучава по подобен начин, както учел Арджуна в „Гита”. Разговорът им
е включен в „Шримад Бхагаватам”, Единадесета Песен. Просто си представете да
изпитвате този страх: „Може би моят възлюбен Бог ще изчезне, ще се оттегли от този
свят” и Той потвърждава: „Да, ще си тръгна.” Това е много болезнено. Учението е
дълго. Но малко по малко накрая достигате до разбирането, че Той ще си тръгне. Какво
болезнено заключение!
Раса, връзката на Уддхава с Кришна, се счита основно за сакхя или приятелство.
Но той е в расабхаш, в смесена раса. При все това тази смес не е безвкусна, а съдържа
още повече вкус. Има и капка мадхуря в нея. Той е много близък партньор на Кришна,
но основно Му е приятел. Понякога се и грижи за Кришна, заемайки позицията на
висшестоящ. Така че това е много разнообразна, много богата връзка.
Ала Уддхава има стремеж. Едни от най-известните му думи са: „Мечтая да съм
растение, храст във Вриндавана.” Как така? Нима иска да се откаже от приятелството
си с Бога, за да бъде някакъв храст? Как е възможно? „Аз разговарям с Него: „Хей,
нима ще си тръгнеш?” и Той отвръща: „Да, ще си тръгна!” „Нима трябва да изоставя
тази позиция, за да стана храст?” Каква тайна е скрита тук? Пасивният храст във
Вриндавана е в по-висша позиция от активния приятел в Дравака.
Всъщност неговата мечта не е да стане растение. Мечтата му е друга: „Защо
искам да стана храст – и дори не във Вриндавана, а около Вриндавана, близо до
Вриндавана. Защо? Защото някой път гопите ще минат оттам. И докато минават,
знаете, когато някой върви се вдига прах. Така прахта, вдигнала се изпод нозете им,
може да попадне върху моите листа.” Именно затова той иска да се роди като храст.
Вие искате ли да се родите като храст следващия път? Но това е нещо много
същностно, то не е шега.
Мнозина искат да видят Кришна, Върховния Бог. Обаче Той се крие. Много
често се крие; например когато пасе кравите или теленцата. Животните вървят напред,
а Той и Баларам идват отзад. И какво се случва, докато минават животните? Те също
вдигат прах. Този облак прах ще скрие Кришна от очите на тези, на които не достигат
качества. Така че дори прахта може да е наш гуру във Вриндавана. Защото ако тази
прах слегне, тя може да ни разкрие Кришна.
Във всички многообразни раси всички различни практикуващи чувстват „това е
най-доброто за мен”. „И така, погледът към Абсолюта е възможен от всяка една
позиция. Макар всички слуги да са напълно удовлетворени от мястото, в което се
намират, те осъзнават превъзходството на Вриндавана. Безпристрастното
отсъждане винаги присъства и между относителното и абсолютното, абсолютното
винаги държи първенство. Сарва-дхарман паритяджа. Абсолютната, с други думи
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„революционната” гледна точка стабилно се въздига над относителната или
„законната” когато Кришна казва в „Бхагавад Гита” (18.66): „Просто изостави
всякаква дхарма, всякакви съображения за обществени и религиозни задължения –
дори онези, които самият Аз съм установил в различните писания и които описах тук
в досегашните си напътствия към теб – просто напълно Ми се отдай.” Това се
нарича духовна революция. „Изостави всички други разбирания и се отдай на Мен.
„Навсякъде абсолютното съображение взима превес.”
(следва продължение)

29.Тайната на любовта
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
Въпрос на Манджари: Гурудев, във връзка с красивата молитва, която ни даде,
да се молим на Бог да ни се разкрие; след това да ни преизпълни; и накрая да стори
пътя на другите лек, въпросът ми е: нима Той бездруго не прави пътя на другите
възможно най-лек или има някакъв шанс да стане още по-лек? И ако има такъв шанс,
защо Бог би чакал ние да Го молим за това, а не помага иначе?
Гиридхари: Защо ние се месим в Неговата съвършена подредба?
Свами Тиртха: Бог може да го направи, свободен е да го направи. И Той не
зависи от това дали ще се молим или не. Но това, което Го интересува е дали ние сме
готови да го правим или не. Дали сте удовлетворени със собственото си лично
освобождение или сте готови да го споделите и с другите. Защо? Защото някои хора не
се молят: „Моля Те, разкрий ми се!” Затова ако се молим за тези, които не се молят,
това е добре.
Определено не можем да се намесваме в божествената подредба твърде много.
Ала не бива да ползваме това за извинение. „Господ бездруго ще го стори, защо аз да
правя каквото и да е? То си е Негова работа.” Веднъж Гурудев каза на един ученик:
„Добре, приемам, че не ми помагаш в служенето към мисията на Махапрабху. Но поне
не ми пречи!” Така че и ние имаме своя принос тук-таме. Може да сте помощ, може да
сте и спънка. Можем да сме част от решението, а можем да сме част от проблема. От
нашето решение зависи коя страна ще подкрепим.
Но какво означава първата стъпка? „Моля Те, разкрий ми се!” „Първата стъпка
означава: „Аз съм в недоимък. Ти не си с мен, моля Те, ела при мен!” Какво означава
втората стъпка? „Залей ме! Изпълни ме, проникни ме!” Това е стъпалото на изобилието,
на излишъка. „Какво да правя с толкова много? Не мога да го побера в себе си. Трябва
да го раздам на другите, инак ще се удавя.” Затова ние споделяме – това в съвсем
конкретен смисъл означава проповядване. То е нещо толкова важно! И така идва
третата стъпка. Защото ако имаш излишък си готов да споделяш, готов си да даваш.
Това е тайната наука на обичта, на любовта. Повечето хора обичат от недоимък. Не им
достига нещо, нуждаят се от нещо, затова искат да го намерят в другия човек. А
великите души обичат, защото преливат; те имат толкова богатства, толкова
съкровища, че се нуждаят от партньори, за да споделят. Това е тайната на любовта,
можем да кажем. Недейте да обичате от липса – това няма да ви донесе желаното
щастие и осъществяване. По-добре натрупайте имàнето на божествената любов и
тогава ще можете да я споделяте с останалите.
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Разбира се, не можем да се месим в божествената подредба, но можем да
изразим своята готовност: „Да, мой Господи, готов съм да Ти служа! Каквото искаш да
свършиш чрез мен, ето ме!” Точно както Рупа Госвами, Санатана Госвами – те са били
боговдъхновени от Чайтаня Махапрабху да извършат определени постижения. Били са
упълномощени за това. По същия начин и вие можете да бъдете упълномощени, ако
склоните да служите на божествената цел. А молитвата е пътят. Молитвата е пътят.
Въпрос на Лилаватар: Гурудев, тъй като умът ми има склонността да
анализира и теоретизира, ако Кришна ти се разкрие, изпълни те и после споделиш,
възможно ли е да чувстваш дори още по-голяма липса след това?
Свами Тиртха: И да, и не. Защото се казва, че йогите са удовлетворени с това,
което са постигнали; така че твоят йоги аспект би следвало да е доволен. Но преданите
винаги се стремят да работят за въздигането на останалите. Точно както гопите
чувстват милион пъти повече щастие ако доведат някой друг в досег с Кришна, вместо
да Му се наслаждават самите те насаме. Ако няма на кого да се раздава прасадам,
нашето предано сърце е разбито. Така че като йоги може да си много удовлетворен, но
като бхакта няма проблем да си малко неудовлетворен. Защото ще чувстваш нуждата.
Въпрос на Парамананда: Би ли препоръчал настроение, в което да се молим за
благото на останалите, а също и подход?
Свами Тиртха: Моля ви, преминете през първите две стъпала; тогава ще
добиете вярното настроение. Защото последователността си е последователност – тя е
нещо важно. И ако правилно следваме процеса, необходимите нива ще дойдат, нужното
настроение ще ни се разкрие.
(следва продължение)

30. Какво прави човека човек
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
Въпрос на Махабхава: Бих искала да помоля да обясните малко повече цитата
от Буда – че изкуството убива съвършенството. Не можах да го разбера. Благодаря!
Свами Тиртха: Действителният цитат беше, че изкуството е сигурен начин да
забравиш за съвършенството. Вчера споменахте за Фейсбук мая, нали? Тя привлича и
много хора се закачат на тази кукичка на комуникацията. И всъщност изкуството, ако
не е правилно или божествено насочено, също е много привличащо. Би могла да
съществува артистична мая, или можем да я наречем също културна мая. Хората
посвещават пълното си внимание на това, и ако то не е свързано с божественото, тогава
забравяш за главното. А знаете, Бог Буда е бил малко аскетичен тип, особено в
началото. Така че може би такова е било мнението му по онова време.
Но освен всичко, това също така показва, че в древни времена изкуството е било
начин за медитация. Определено е било дълбоко свързано с божествените принципи и с
божествената красота. А какво да кажем за днешното изкуство? То е изпълнено с
човешки принципи. Всъщност изкуството е дело на страстта, родено сред алкохол и
ЛСД. Това е реалността, това се случва. Нобеловата награда се раздава за толкова
низша класа вкус, толкова низша раса. Както и да е, моля ви, опитайте се да разберете,
Кришна е най-добрият художник, най-добрият танцьор. Радхарани е най-добра в
металургията. Ние имаме позитивно отношение към изкуството и науката.
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Въпрос на Гандхарвика: Бих искала да се включа по въпроса за изкуството на
съвършенството. Поне на английски думата „изкуство” има и друго значение, което е
по-скоро „майсторство”. Начинът, по който аз разбирам тази сентенция е, че това е
майсторене – в смисъл, как ние подреждаме нещата по начина, по който искаме да им
указваме влияние. А това убива съвършенството, сътворено от Бог. Не знам дали сте
съгласни с тази интерпретация?
Свами Тиртха: Да. Бойните изкуства също убиват естеството. Още нещо:
„изкуство” не означава само „артистично”, но също и „изкуствено”. Така че то не е
нещо естествено. Радвам се, че тази бележка предизвика такъв ответ.
Ямуна: Бхактите се вълнуват от изкуство.
Махабхава: Отново свързано с тази тема: в един стих от „Бхагавад Гита”
Кришна казва: „Аз съм талантът у човека”30.
Свами Тиртха: Как е казано на санскрит там? Моля ви, намерете стиха. Той
гласи: „Аз съм способността у човека”. Паурушам нришу. Нри-, нришу. „У хората Аз
съм паурушам, Аз съм пуруша принципът.” Така че това не е точно артистичният
талант, а по-скоро „Аз съм което прави човека човек”. В един смисъл това е умът, така
че интелектът също е даден от Бога. Не от дявола. Артистичните таланти също се
включват. Способностите - като възможността да сме активни - също са дадени от Бога.
Затова с каквото и да се заемем, трябва да отразяваме този божествен източник в делата
си. Било то изкуство, думи, мисли – каквото и да е. Това е начинът да възстановим
връзката си с божественото. Тогава изкуственото изкуство става естествен начин на
изразяване.
(следва продължение)
31.Кога да чакаме и кога да действаме
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
Въпрос: Понеже в лекцията споменахте различните типове раса, въпросът ми е:
кога се разкрива това? Кога човек разбира своята раса?
Свами Тиртха: „Да разбереш раса” е в пълно противоречие с темата на
лекцията.
Коментар: Не да разбереш, но да почувстваш или осъзнаеш.
Свами Тиртха: Това се случва вследствие на пречистването. Както в нашия
малък кръг, така и сред множество практикуващи в различните школи на
божествеността, разбирането и практиката ни са съсредоточени върху личното
пречистване на човека. С намаляването на материалното, телесно съзнание, духовното
съзнание би следвало да се разкрива все повече и повече. Това е дълъг процес и не е
нужно да го насилваме прекалено. Защото за дълго-дълго време е напълно
удовлетворително да се самоопределяме като „Аз съм слуга на моя учител. Аз съм
слуга на бхактите. Аз служа на храмовите мурти.” А по-нататък, когато всички
анартхи са отстранени от сърцето и съзнанието – тоест няма себичност, няма
материално обуславяне и т.н. – у нас остава повече пространство, в което божественото
да навлезе. Всъщност ние имаме покана, постоянна покана. И пречистването ни
позволява по-добре да откликнем на тази покана. От друга страна, това е едно красиво
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търсене - да открием резонанса: от какво имат нужда в духовното небе, какъв вид
покана отправят и на коя можем да отвърнем. Но мисля, че започва да става твърде
сложно. Така че чакайте; чрез мантруването ще ви се разкрие – да го кажем съвсем
простичко. Защото това е нещо много висше и много свято. Затова трябва да се
отнасяме към него с изключително внимание.
Въпрос: В своето духовно търсене ние се стремим да породим чувство, което ще
ни върне при Бога. Къде е балансът между очакването това чувство да се роди от само
себе си от една страна, и от друга да се стремим да подпомагаме неговото пораждане,
прилагайки понякога някакво усилие? Нима трябва само да чакаме? Понякога
пресъхваме насред търсенето си.
Свами Тиртха: Аз бих променил последователността. Защото вие споменахте
да чакаме и понякога да подпомагаме. Стремете се да правите обратното. Спомагайте с
всичките си усилия, а ако не се случва веднага - чакайте. Така че и двете са
необходими. Всъщност това е големият дебат за начина на маймуната и начина на
котката. Как хората ще постигнат съвършенство? Като котенцето, което майката
пренася? Малкото коте просто виси в устата на майка си – не участва кой знае колко
активно. Или като малката маймунка, която се вкопчва в козината на майката, докато тя
подскача от едно дърво на друго? Това са двете основни разбирания за постигане на
съвършенство при хората. Едните казват: „Просто чакай. Ти си виси, майка ти ще те
пренесе.” А другата версия гласи: „Хвани се здраво!” Тъй като поговорихме малко и за
логиката, тук трябва да приложим същото: важат и двете. Не само това или пък онова,
но използвайте и двете. Когато подпомагаме – това е когато се държим. Когато се
стремим да спомогнем нашето съвършенство да ни споходи – това е когато се
вкопчваме в майката, която ни носи. Обаче кога ще се случи – това е начинът на котето.
Ненадейно се оказваме пренесени, и определено не чрез собствените ни усилия. Така че
моето скромно разбиране по отношение на този дебат е, че трябва да прилагаме и двата
метода – в зависимост от времето, мястото и обстоятелствата.
(следва продължение)
32. Не можем да прегръщаме на теория
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
Въпрос на Гиридхари: Махарадж, въпросът ми е малко сложен; споменахте, че
анализът може да убие нашата вяра. Самият Бог е казал – мисля, че в „Бхагавад Гита”
5.4 – че който и път да избере човек, аналитичния или мистичния, ще постигне
резултатите и на двата. Познаваме два типа знание – емпирично, примитивно, което е
полезно в рамките на специфичните ни нужди; и аналитично, което ни позволява да
узнаем природата на нещата и да правим прогнози за бъдещето. Моето впечатление е,
че тези видове знание се обогатяват едно друго и това е нещо като възходяща спирала.
Кришна казва, че пропадналият йоги въпреки всичко напредва. Така че това не е
порочен кръг, а един вид прогресивен кръг.
Свами Тиртха: Не е проблем, има подходяща употреба за нашия интелект.
Никога не съм казвал да изключите ума си. Трябва да включим ума си в нашето
духовно търсене. Но по някакъв начин интелектът не е върховният инструмент в нашия
подход. Единствено това исках да подчертая.
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Гиридхари: Да, разбирам. Самото знание ли е това, което ни пречи? Например
ако знам, че Екадаши носи добри резултати, това може да е извинение за мен да се
държа лошо и да разчитам, че постът ще ме пречисти. В знанието ли е проблемът или в
начина, по който злоупотребяваме със знанието?
Свами Тиртха: Най-вероятно е второто.
Гиридхари: Аз вярвам, че знанието само по себе си не е препятствие за нас.
Прабхупад ни дава знание.
Свами Тиртха: Опитай се да разбереш правилно думите ми. Като казвам
„знание” може би това не е самата гяна, и определено не е брахма-гяна или атма-гяна
божественото познание. Това е представата, в която сме обучени: „Чрез моето
разбиране, чрез мозъка си аз знам.” Обаче не можем да прегърнем своя брат или своя
любим на теория - това искам да кажа. В този смисъл теорията, интелектът и т.н. не са
най-висшият начин да подходим. И това не са камъни в градината на гяна, на знанието;
това е възхвала на према, на бхакти. Така че трябва самите ние да разберем и да се
опитаме да покажем на останалите, че чрез божествена посветеност може да се
достигне до различен слой на реалността. С материално знание ще постигнем
материални резултати; с божествено знание можем да постигнем освобождение, което е
божествено постижение; обаче с чистосърдечна посветеност можем да постигнем
божествена любов. Това са различни резултати.
Гиридхари: Благодаря! Следващият ми въпрос е защо забравяме, защо не се
учим от грешките си?
Свами Тиртха: Впечатлението остава. Самият ти преди малко каза, че
падналият йоги отново ще се изправи и ще учи. Така че и позитивните, и негативните
впечатления остават, може би не в съзнанието, но подсъзнателно като сянка те следват
душата. Ала едно нещо е сигурно – с карма не можем да надмогнем теглото на карма.
Нито с помощта на материалните гуни можем да преодолеем гуните. Но чрез
посветеност, отдавайки себе си под божествена закрила, е възможно. В това е въпросът.
На практика всички ние сме в един дълъг, дълъг процес на обучение. И в този
процес на обучение – който изглежда като интелектуален процес – забравата е основен
елемент. Защото трябва да забравим всичките си глупави обусловености. Затова ние
почитаме забравата. Почитаме божествената лудост. Моля ви, опитайте се да го
разберете правилно. Когато стигнем до истинското ниво на познанието, брахма-гяна,
виждаме всичко каквото е. И може да прозрете, че Бог е велик, тъй като Той е Господ.
Но тогава отново трябва да направим пуджа на забравата. Понеже тъй като сме съвсем
незначителни поданици на това божествено царство, царят е много далеч на висок трон,
а пък ние сме тук, съвсем изолирани от Него – докато осъзнаваме Неговото величие и
позиция, както и собствената си позиция. Но как можеш да играеш футбол с царя?
Невъзможно! Обаче малкият принц се катери по гърба му, нали? Защото „Той не е цар,
той е скъпият ми баща! Затова мога да го яздя „на конче”. Нима можете да сторите това
ако осъзнавате, че това е царят, или Богът? Не можете. Така че божествената забрава е
много важен принцип. Уддхава е готов да забрави за своята позиция на приятел в
Дварака, за да стане неутрална тревичка във Вриндавана.
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33. Скъп, скъп дом
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
Говорихме, че трябва да стигнем до нивото на душата, нивото на атма и вместо
с противни занимания, да заемем съзнанието си с нещо свещено. Понякога ни казват да
сме реалисти, приземени, но това е много нереалистично.
„В „Шримад Бхагаватам” (1.1.2) се казва ведям ваставам атра васту шивадам
тапа-трайонмуланам: Реалността е ваставам-васту, истинската същност над
всички нереални, въображаеми неща от този свят. Всичкото натрупано знание,
свързано с този свят, цялото е пълна измислица. То е резултат от неправилното
тълкуване на обкръжението и е пълно с погрешни интерпретации и неразбиране.
Всичко – лексиката, историята, епопеите – всичко, което е било насъбрано, е
неправилно представяне на истината и ние живеем насред това. Уловени сме в него,
но в същото време имаме способността да встъпим в равнината на истинския
живот, защото сме частици от този по-висш свят. Затова трябва да се върнем към
Бога, да се върнем у дома. Там е нашият дом. Какво очарование може да има за нас
тук, където съществува смъртта, а след нея следва ново раждане; където всичко е
банално и води единствено до прахосничество и страдание? Тлен, мъка и смърт – и
това дори не е всичко, ами се налага непрестанно да се завръщаме тук и отново и
отново да следваме все същия житейски път! Затова опитайте се да намерите
истинско облекчение и да помогнете и на другите да се заемат с присъщия си живот,
далеч от тази нежелана атмосфера. Нека се завърнем „обратно към Бога”, където
всичко е прекрасно. Кой е този Бог? Нашият дом е в Него – сладкият ни, уютен дом!
Ние сме деца на онези земи и свещените писания ни приканват: „Получили сте този
човешки живот като шанс, така че винаги, по всякакви начини се опитвайте – чрез
мислене, медитации, разговори, слушане – да развивате своята истинска
идентичност, възвишената си същност в родната земя, където живее душата ви.
Винаги, винаги, винаги бъдете заети с това. Опитайте се по всякакъв начин да
избягвате тази равнина на неразбирането и да влезете в онези земи.”31
Горчиви, но реалистични думи за настоящото ни обкръжение. Защото тук
всичко е ограничено от толкова много различни фактори – недостиг на знание,
недостиг на време, определени причини за страдания или други ограничения. И
обикновено това е много популярно – да се описват трудностите на земния живот.
Защото всеки ще го разбере, всички сме изпитвали това. Ако някой попита: „Срещали
ли сте трудности в живота си?”, всеки ще потвърди. Всъщност от време на време правя
изследване. Когато се срещам с хората в дадена група, задавам им въпроса: „Какво е
вашето разбиране за живота? Хубаво преживяване ли е или горчиво?” И отговорите на
групата варират в съответствие с възрастта. Обичайно студентите в университета ще
кажат: „Да, хубаво е! Прекрасно е!” Хората над четиридесет отвръщат: „О! По-добре да
сме реалисти”. Така че зависи какво сте насъбрали междувременно. Трябва да
внимаваме с какво храним мозъка си, интелекта си, ума си. И ето тук поканата:
„Стремете се да намерите своя истински дом”. Много е лесно да се каже: „Тук на
Земята има страдание; оттатък в Рая няма страдание”. Но това удовлетворява ли ви? В
един смисъл подобен отговор като че отлага целия проблем. Защото ни внушава, че
трябва да понасяме всичко, да чакаме, да чакаме, да чакаме, и може би някъде там, като
постигнем съвършенство, ще сме щастливи.
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И можем да си помислим, че трябва да сменим обкръжението си, че трябва да
идем от едно място на друго, за да сме щастливи и удовлетворени. В един смисъл това
е вярно. Усетили сме, че промяната на обкръжението помага понякога. Отивате на
ваканция и след това сте по-отпочинали; или пък повече в мая. Но има и друг път,
друго решение за проблемите на живота. Когато променяме не мястото – например от
Земята да идем на Небето – но променяме нагласата си. Тогава започваме да се учим на
изкуството на удовлетворението тук и сега. Имаме цивилизация на удобства, а култура
на оплаквания. Що за комбинация е това? Докато един духовен човек би трябвало да
понася, да е неутрален към всякакви условия и да е удовлетворен – било то със или
противно на всякакви обстоятелства. Така че има тайна. Това е възможно! Обикновено
се нуждаем от дом и ни е толкова трудно да се сдобием с него. Но странниците,
аскетите нямат къща, ала при все това се чувстват у дома навред по света. Често се
нуждаем от някакви неща, искаме да ги получим, а те не идват. Но тези, които са се
отказали от ламтежа по притежанията, ще имат всичко. А дори и да нямат нищо, пак са
удовлетворени. Така че къде е свободата? Къде е тайната? Не е във външните неща, а
във вътрешната нагласа, във вътрешния начин, по който подхождаме към нещата.
Вместо да променяте позицията си, по-добре променете мисленето си. И тогава няма да
трябва да чакате да влезете в Рая, за да сте удовлетворени.
(следва продължение)
34. Сянка и същина
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
„Да се завърнем към Бога означава да се завърнем в собствената си родина, в
истинския си дом. Онова, което е нощ сега за нас – него ще превърнем в свой ден!
Където в момента е мрак за нас – там ще намерим светлина; а онова което е
привидно просто и многозначително ясно, трябва да бъде пренебрегнато. Според
честния ни поглед целият свят на експлоатацията и личния интерес трябва да бъде
отритнат в мрака и напълно да се отдръпнем от това „знание”. А което е тъмно за
нас сега трябва да се опитаме да осветлим, като винаги отдаваме вниманието си,
задълбочените си размисли и вярна последователност в достигането на онези висши
земи, земите на чудесата, къде всичко е дивно.”32
И така, преминаване от едно ниво на друго. А това е много величествен път,
защото за характера на тази промяна можем да съдим по плодовете ѝ. Тя ще донесе
вечни, добри плодове, затова пътят е толкова славен.
Следващата глава се казва: „Сянка, същина и звук”.
„Духовната равнина е същността. А защо нещата съществуват каквито са
тук? Това е отражение на онази равнина, изкривено отражение. Онази природа може
да бъде намерена и тук, но същината ѝ е там, а тук е нейната сянка. Сянката няма
същина, тя не притежава истинско съществуване; самата същина е истинското
съществуване. Разликата е огромна.”33
Сянката не притежава реалност. Вие имате ли все още сянка? Ако застанем на
слънце, ще видим своята сянка. Това означава, че отражение съществува само когато
има оригинал, даващ силата, която да бъде отразена. Светлината винаги е пред нас, а
32
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сянката е винаги зад гърба ни. Разбира се, понякога може да обърнете гръб на слънцето,
но не става въпрос за това, изразът е символичен. Ние търсим светлината, но въпреки
това имаме сянка. А ако искате да избягате от своята сянка, тя ще дойде с вас. И
колкото по-бързо бягате, толкова по-бързо ще ви следва. Как да се отървем от сенките
си? Всъщност има начин. Защото се казва, че полубоговете нямат сянка. Така че ако
искате да разпознаете дали някой е полубог, просто проверете сянката. Ако няма сянка,
значи е полубог. Докато все още има сянка, значи е бъдещ полубог.
Как се образува сянката? Всъщност има блокиране на светлината. Ако има
плътен обект, който препречва потока на светлината, това е сянката. Ако обектът е
прозрачен, сянка няма. И защо тогава полубоговете нямат сянка? Защото не препречват
светлината. Всъщност определението за полубог в книгата за Кришна 34 е, че те живеят
единствено за удовлетворението на Кришна – тат прияртхам. Тези, които живеят
само за удовлетворението на Бога са като ангели, като полубогове. В действителност
„дева”, полубог, идва от „див”, светлина. Те са сияйни личности, не пречат на
светлината. Нямат себичен интерес, нямат фалшиво его. То би препречило светлината.
Така че ако искаме да се избавим от своята сянка, трябва да пречистваме сърцето си.
(следва продължение)

35. Пресечната точка на звука
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
„В Упанишадите се казва: ясмин вигяте сарвам евам вигятам бхавати ясмин
прапте сарвам идам праптам бхавати - „Като познаеш Онова, ще познаваш всичко;
стигнеш ли Там, постигнал си всичко.”35
Моля ви, помнете това! Много е важно. Нека то е нашият стремеж. Постигайки
едно единствено нещо, постигате всичко. Познавайки едно единствено нещо, ще знаете
всичко. Тогава защо да търсим многото, щом едно стига? Защо да изучаваме толкова
много различни обекти, щом изучим ли, разберем ли един върховен обект, или субект –
Бога – ще знаем всичко? Защо да жадуваме и да постигаме толкова много различни
неща, ако достигнем ли едно, ще сме достигнали всичко? То е най-висшето
постижение, най-върховната цел. Ясмин вигяте: вигяте – познавайки, ясмин - което,
сарвам - всичко, евам – със сигурност, вигятам - познато, бхавати – ще бъде.
Познавайки което, със сигурност всичко ще бъде познато. И постигайки което, всичко е
постигнато.
„Това е казано обобщено, което обаче не означава, че с такова съзнание ще
пристигнете в онази равнина и всичко ще ви се поднесе на длан. Не; колкото повече се
засилва, колкото по-интензивен става копнежът ви да се доближите, да напреднете
– толкова повече удовлетворение ще получавате и с толкова по-голяма настойчивост
ще продължавате да вървите напред. Това не е нещо, което може да бъде
осъществено и приключено. Дори тук, в „сянката”, не намираме край или предел, а
това е просто отражение; така че нещата са динамични. „Върви нататък, и още, и
още нататък!” Но има разлика между същината и сянката. Онзи свят не може да
бъде елиминиран. Той е константен, вечен. Там душата намира истинската си
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същност, но въпреки това не е удовлетворена: „Искам повече!” Такава е природата
на истинската същина и звукът ще я разкрие.”
И така, споменат е трети елемент. Сянка, същина и накрая звук.
„Тук звукът е най-финото нещо, но там е тъкмо обратното; там звукът е
нещо грубо. Това означава отражение, и то изкривено.”
В материалното разбиране звукът е много фин елемент, много фина сила. Докато
в изначалната равнина той е най-ниският, най-грубият елемент. Точно както ако
наблюдавате дърво, което се отразява във водна повърхност. В оригинала короната на
дървото е отгоре, докато в отражението тя е в дъното. А дънера е в основата в
оригинала, докато в отражението той е най-отгоре. Сред материалните елементи звукът
е считан за много фин, много висш, а там той е нещо съвсем основно.
„Дясната ръка в отражението е лява; а в образа на едно дърво върхът на
короната му се намира най-долу.”
Това е нещо много интересно. Представете си огледало пред себе си. В
отражението лявото и дясното са разменени вертикално, но не и хоризонтално – не сте
с главата надолу. Това е много странно. Затова отражението, огледалото е нещо много
особено. Има нещо объркано тук. Не знаем как действа. Такава е природата на
илюзията. Тя отразява нещо от оригинала, но ние не разбираме как е всъщност.
„Така и в равнината на същността звукът е най-осезаемото, конкретно нещо.
Най-финият план тук – най-съкровеният, дълбокият план, този на звука – може да
прекоси много покрития в този свят и да влезе в досег с природата на онова битие,
чието покритие е съставено от звук. И така посредством звука можем да проникнем
там.”
(следва продължение)

36. Петте елемента
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
„Шри Джива Госвами казва: „Най-напред слушайте святото име и
култивирайте този божествен звук. След това постепенно, ако го правим както
трябва ще открием, че с него има цвят и облик – не извлечени от този земен свят, а
този звук има свой собствен цвят и облик, които ще разкрие. Макар в момента да сме
много далеч от оригиналното си съзнание, при което умът ни е пречистен и сме
свободни от светския, земен начин на мислене, като мълния това божествено име ще
ни се разкрие, пораждайки цвят и образ в нас и в нашето разбиране, и този образ ще
бъде различен, не като цветовете и образите от този свят. От относителността на
звука най-напред ще се проявят цветът и обликът, а след това и качествата. Така те
ще разцъфват едно от друго: този звук трябва да има такъв и такъв цвят и облик, а
този облик автоматично ще притежава такива и такива качества. Те ще избликнат
отвътре.”36
За да разберем това малко по-добре: в материалната сфера има пет груби нива на
преживяване. Наричат се основните елементи на творението. Най-сгъстеният, найплътният елемент е земята, защото е твърда. Следващият елемент е водата, която е
36
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течна. Следващият е още по-фин – огънят, който не е течен, а сякаш танцува. Последващият е дори още по-фин – това е въздухът. Не можете да докоснете въздуха.
Земята можете да хванете; по-трудно е да хванете водата, обаче е възможно. Не можете
да хванете огъня, но можете да го докоснете. Ала не можете нито да хванете, нито да
докоснете въздуха, въпреки че въздухът ви докосва отвред. И в крайна сметка петият
елемент е етерът, който е толкова фин, че ние на практика не го долавяме, макар той да
ни осигурява пространството. И така, това са петте груби елемента на сътворената
природа.
Бхумир апо ‘нало ваюх кхам мано буддхир ева ча/аханкара итиям ме бхинна
пракритир ащадха37 - пракрити, материалната природа, е изградена от пет груби и три
фини елемента. Фините елементи са умът, интелектът и егоизмът. Но ако споделите
това виждане, че светът е изграден от тези пет елемента, хората ще си рекат: „Това е
някаква легенда, някакво митологично обяснение от древното минало. То няма нищо
общо с реалността. Хайде, да бъдем реалисти! Ние работим с Менделеевата таблица.”
Колко са елементите в Менделеевата таблица? Основно 125. Понякога се
опитват като бомбардират ядра да направят елементи, но те не изтрайват дълго. Така че
на практика са 125. Има ли някой математик тук? Колко е пет факториал? Едно по две
по три по четири по пет... И така: едно по две? Можем да решим това. Две е, нали. Две
по три е шест. Шест по четири? Двадесет и четири. И двадесет и четири по пет? Сто и
двадесет. Елементите от Менделеевата таблица са около сто и двадесет – може би
малко повече, малко по-малко. И ако вземем комбинациите и пермутациите на петте
основни, предвечни или митологични елементи, стигаме до същия брой. Така че ето
едно добро доказателство. Виждате, Менделеевата система е едно описание на
реалността, а това е друго описание на реалността. И древното не е по-неудачно от
настоящото. По-скоро ни дава различната визия, че всичко е добре свързано помежду
си.
(следва продължение)

37. Пътеката на въздигането
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
Всичките пет елемента имат някакви качества; известни качества са свързани с
петте елемента. С елемента земя е свързан мирисът. Когато завали, долавяте този мирис
– това не е ароматът на дъжда, а уханието на земята. С водата кое е свързано?
Отговор: Вкусът.
Свами Тиртха: Да. „Аз съм вкусът на водата”38. Елементът вода има едно
основно качество и това е вкусът. А огънят дава?
Отговор: Зрението.
Свами Тиртха: Дава формата, зрението. Въздухът разкрива докосването. И в
крайна сметка етерът принадлежи на звука. Затова в материалната структура звукът е
най-финото, тъй като принадлежи на най-финия елемент. Не можем да уловим звука.
Нима можете да хванете звука на барабана? Не можем. Но ако хванем барабана, или
пък барабанчика, хванали сме и звука. Така че звукът е нещо много фино тук, обаче
37
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оттатък, помните ли отражението и оригинала? Там звукът е най-основното, найконкретното нещо. Тук се обяснява, че божественият звук може да установи връзката,
прехода от тукашното отражение към оригиналния свят. А когато встъпим в онази повисша равнина на реалност, от звука ще се проявят формата, цветът и останалите
качества. Защото това е отражение. Така че което е съвсем очевидно тук, е много фино
там. Което е толкова фино тук, е съвсем осезаемо там. Затова се казва, че посредством
звука, посредством мантруването, ще разберем формата, тялото, качествата и лила,
забавленията на Кришна. Всъщност чрез звука най-напред ще разберем самия звук –
посредством нама първо ще разберем нама. Защото ние започваме да практикуваме
нама, възпяването на светите имена, от настоящото си състояние. Но трябва да
пречистим своето възпяване и тогава то ще стане чистият звук. И после тази все понаситена звукова медитация ще разкрие всички останали характеристики на Бога –
нама, рупа, гуна, лила. Нашите учители заявяват това, така че ние го приемаме.
„След това на свой ред качествата ще се класифицират според различната
интензивност, отнасяща се до атрибутите. От качествата ще се породи
свързаността, общуването. Всичко това ще дойде от друг един план и ще се влее в
разбирането на душата. И тогава от името, облика, качествата и придружителите
ще се породи взаимният им обмен, взаимовръзката между всички тези неща,
различните по вид вълни и вибрации – и това са забавленията, лила. Така душата ще
разкрие, че нейното най-чисто и най-фино его, нейният истински аз, също има своята
роля в това. Ще види собствената си душа на определено място; ще разбере: „Аз съм
там, самата аз, на това точно определено място.” И тогава ще дойде безмерната
вълна.”39
Така тук е описана пътеката на въздигането. От противните занимания на
сетивата, минете отвъд сетивата и открийте своята вечна същност. Затова ние
повтаряме нашата мантра – Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе,
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе – за да се разкрие пред нас истинското
име. А сетне чрез този процес на възпяване и медитация трябва да встъпим в равнината
на по-висшата реалност. Може би в началото няма да съзрем божествената лила, няма
да виждаме как Кришна свири на флейтата си и как пасе кравите. Но поне можете да
усетите вътрешен покой като първи резултат от медитацията, от нашето мантруване.
Това е един признак, който ни помага да продължаваме да вървим нататък.
(следва продължение)

38. Отглеждането
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
Въпрос на Парамананда: В една от главите на „Златната стълба” имаше цитат
от Джива Госвами, че най-напред трябва да слушаме и отглеждаме звука. Каква точно е
нашата роля в отглеждането на звука? Не е ли обратното – че звукът ни отглежда?
Свами Тиртха: Много добра бележка. Това също ще се случи. Защото всъщност
святото име ще пречисти сърцето. Чето-дарпана-марджанам40 - ние полираме,
почистваме огледалото на сърцето си, мантрувайки светите имена. И ако го вършим
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40

„Златната стълба”, Гл 1, „Сянка, същина и звук” от Шрила Шридхара Махарадж

„Шри Шикшащакам” 1

49

правилно, ще има добър ефект върху нашето огледало. Харинам, святото име, без
съмнение може да ви пречисти и без да правите нищо, но при все това ние трябва да
вложим своя принос. И така, отглеждането на святото име ще ви разкрие Бога.
А в по-конкретен смисъл какво означава отглеждане? Ако учителят ни каже:
„Прави така!” – така трябва да правим. Спомняте си историята, веднъж един предан
мантрувал в компанията на Шрила Прабхупада, Бхактиведанта Свами. И знаете, когато
сте в компанията на духовния си учител, стараете се да мантрувате много смирено.
Тогава Прабхупад казал: „Какво е това”? Ученикът отвърнал: „Това е святото име”.
„По-високо!” Той започнал малко по-високо: „Харе Кришна Харе Кришна…”
Прабхупад отново казал: „Не, така не е добре! Прави го както трябва!” Най-сетне
нашият приятел събрал цялата си смелост и подхванал с плам: „Харе Кришна Харе
Кришна Кришна Кришна Харе Харе!” Но Прабхупад отново му направил забележка:
„Защо ме притесняваш?” Така че отглеждане означава да проявим разум как точно да
култивираме святото име. Когато ние каним святото име – това е нашето култивиране;
святото име ще дойде и ще ни пречисти – това е Неговото култивиране.
Въпрос на Махабхава: Ако се чувстваме специално привлечени към
определена форма на Кришна, дали това е вследствие на истинската ни идентичност
или е прищявка на ума? В моя случай, не знам защо, но изпитвам много специално
привличане към Бог Нитянанда и Бог Баларам.
Свами Тиртха: Може да си фанатик на тема гуру. Всички различни страни на
Кришна действително представят нещо, в тях има скрит смисъл. Знаем, че Баларам и
Нитянанда Прабху са представители на гуру-таттва, аспекта на Кришна като гуру.
Останалите аспекти също имат специфични характеристики. Например, в един смисъл
можем да кажем, че най-висшият и най-съкровеният тип обожание е обожанието на
Гопинатх. Защото тогава виждаме Кришна като Господаря на гопите, а това е найесенциалната раса. При все това има такива, които обожават, да речем, инкарнацията
Вараха – това е една малко необичайна форма на Бога, не са много тези, които ще
разберат и ще станат почитатели на Вараха. Но Неговите си бхакти ще са много
очаровани, защото за тях цялото божествено вдъхновение идва чрез тази форма, чрез
този аспект.
Веднъж бяхме в Айодхя, родното място на Рамачандра. Там всичко говори за
Рама: храмове на Рама-Хануман, Сита-Рама, Лакшман. Всичко е Рама, Рама, Рама. Но в
Айодхя има и един храм на Вишну с мъничко мурти – хубаво черно мурти на Вишну с
четири ръце. И когато търсихме този храм, местните бхакти ни казаха: „А, вие търсите
черния Рама!” Защото за тях всичко е Рама, няма нищо друго. „Какъв ти четирирък
Вишну? Не, забрави! Това е нашият черен Рама!’
Така че ако развием привличане към определен аспект на нашия Бог, Той ще ни
дава всичко през този канал. Изобщо не можем да кажем, че един Рама-бхакта е понискостоящ от един Кришна-бхакта. Най-общо не можем да кажем това. Ако по
някакъв начин изпитваме вдъхновение и вътрешен повик, можем да култивираме това
чувство. Така че това е много хубаво. Защото се казва, че по каквато и причина човек
да се обърне към Кришна, Той може да му отвърне по съответстващ начин. Ако искам
да виждам грижовната Му, закриляща сила в облика на Шри Гуру, Той може да
отвърне така. Ако искам да Го виждам като най-висшата привличаща сила във
вселената - ето ви Мадана Мохан; и т.н, и т.н. Той се проявява в съответствие с
желанието и подхода на преданите си. Затова разкрива толкова много страни и аспекти
във Вриндавана, например – за да могат преданите, посетителите и поклонниците да
открият един храм: „Да, тук! Тук е най-голямата същина за мен!”
И знаете, разните хора имат разни предпочитания. Повечето индийци
предпочитат Банке Бихари Кришна. Те считат това мурти за толкова красиво, че ако го
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гледате по-дълго време, ще изгубите свяст. Затова пуджарите имат много безопасна
система за сигурност. Пред олтара има завеса, така че те показват Банке Бихари и още
преди да припаднете веднага я затварят. Банке Бихари Лала ки джай!
И така, различните предани имат различно предпочитание, различно настроение,
различно привличане, но Кришна може да им се разкрие, Кришна може да покаже
лицето си.
39. Къде е реалността?
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
Въпрос: Как трябва да гледаме на другите? Споменахте на лекция, че
обикновено възприемаме останалите въз основа на собственото си погрешно разбиране
и на различните обременености, които носим със себе си. Но понякога виждаме хората
по изключително идеалистичен начин, имаме силно идеализирана визия за тях. Кой е
правилният начин да възприемаме, да гледаме на другите?
Свами Тиртха: Зависи от силите ти. Защото ако визията ти е слаба, ако силата
ти недостига, тогава въпреки опитите ти да виждаш повече добро в другите, отколкото
притежават, те не могат да развият тези качества. Ала ако някой е по-силен, той
преднамерено ще вижда другия по-добър, отколкото е, и човекът ще е способен да се
квалифицира. Да вземем един пример. Някое малко момче е много хилаво, много
глуповато, много незабележимо, много непослушно. Но в очите на баща си: „О, ето го
великият учен на бъдния век!” Това реалистично ли е? Понастоящем не, но ако бащата
е достатъчно твърд и готов да помогне това да се случи, то ще се случи. Така че ако
обгърнете с изкривен, романтичен ореол другите за собствено удовлетворение – това
ще се провали. Понеже искате да служите на себе си. Но ако тази могъща визия се
стреми да служи на човека отсреща, тогава няма да се провали.
Въпрос на Манджари: Нещата не са ли обикновено смесени? Дори бащата
служи мъничко и на самия себе си, гордеейки се със сина си.
Свами Тиртха: Мъничко да. Защото „Което аз не успях да постигна, той ще го
направи.” Но истинският баща е щастлив ако синът му израсне повече от него. Един
истински гуру е щастлив, ако ученикът израсне повече. Така че къде е реалността?
Питаш къде е реалността? Измечтай си реалност. Знаете ли какво е невролингвистично
програмиране? Означава: излъжи си по-добър свят за себе си. Това е техниката, която
се опитват да прилагат. Нещо подобно е. Къде е реалността? Къде е истината за другия
човек? Много е трудно да се открие. Но къде е истината в собствения ми поглед към
него или нея? Всъщност трябва да достигнем до нивото на атман и в това отношение –
да виждаме душата в другия човек. Не само тялото и ума, но и душата. А тя е реалност,
не е моето въображение.
Въпрос на Гиридхари: В отговора си съвършено описахте ситуацията: слабият
човек просто ще постъпи погрешно, докато силният може да промени другия. Както в
ситуацията с Махапрабху и с двамата грешници Джагай и Мадхай. Това обаче е рядка
ситуация. По-често се случва и „мъчителят”, и „жертвата”, така да се каже, да са
еднакво силни или еднакво слаби. Какъв е изходът тогава? Имам много
предположения.
Свами Тиртха: Моето предложение е да мантруваме повече, защото тогава
силите ни да се караме ще намаляват, а силите ни да действаме и да ценим другите ще
нарастват. Много е важно това, което казваш. Защото веднъж попитах един ачария:
„Ами кавгите? Какво да правя, ако започнат някакви интриги?” Той отвърна: „На удара
можеш да отговориш с удар, срещу политиката можеш да използваш политика, но това,
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уви, принизява съзнанието ти.” Моментално. И след това добави: „Има ли кавга, няма
гопи-бхав41”.
Така че ако имаме някакво несъгласие на материално ниво – понеже то
обикновено идва оттам, битка между едно его и друго – къде е духовността в това? Подобре да правим някаква духовна практика – да мантруваме повече, да се пречистваме
повече, да се стараем да виждаме истинските качества у другите. Защото атман не ти е
враг, атман ти е брат. Но ако брат ми редовно ме удря, може би няма да го прегръщам,
а ще го уважавам от известно разстояние; при все това няма да се бия. Вътрешното
настроение трябва да е хармонично, като междувременно взимаме предохранителни
мерки да не разпалваме ситуацията. Ала всъщност всичко е въпрос на раса. Щом
Кришна търпи всички различни подходи на бхактите – разбира се Той е Бог и е велик
и в търпението – ние също рано или късно трябва да добием способността да
изтърпяваме различните въздействия. Нека приемем това като духовна практика.

40. Външна форма и вътрешен смисъл
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
Много ви благодаря, че посвещавате ценното си време и внимание на
божествените теми. Защото всички сме се събрали заедно да пречистим сърцето си, да
извисим съзнанието си и да се съсредоточим върху Бога. Мисля, че божествените
звукови вибрации ни помагат да отворим сърцата си. Звукът е магически инструмент;
както разбрахме от прочетеното досега, той е начин за преминаване отвъд.
Ще продължим да четем от книгата на един много възвишен учител, неговото
име е Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж. Бхакти означава, че той
принадлежи на школата на предаността, ракшак означава „защитник”, а шридхар значи
„който притежава най-голямото богатство”. Така че той бил такъв учител, който е
способен да закриля най-безценното съкровище на предаността.
„Поглед с очите на душата”. Това е беседа между неколцина предани и Негова
Божествена Милост. И така, има въпрос:
„Гурумахарадж, имам един въпрос за Туласи Деви. Бхактите тук в този матх
твърдят, че дори тяхната джапа-мала да не е направена наистина от туласи, когато
мантрувате върху броениците им по време на посвещението, Вие превръщате
зърната в туласи-мала. В крайна сметка, важно ли е броеницата да е направена от
туласи или не?”42 Туласи е свещен храст, посветен в божествено служене на Кришна.
„Шрила Шридхар Махарадж отговаря: „Съществува по-висше духовно съображение.
Има светско, а има и обожаемо. Ако искам да изразя почитта си към нещо, а смятам,
че то е със земна природа – това би било оскърбително. Ако смятам, че онова, което
трябва да обожавам, е просто камък; ако считам гурудева за обикновен човек; ако
гледам на ваишнавите като на брамини, шудри и т.н. – тоест, според общественото им
положение - ако считаме водата, умила лотосовите нозе на Бог Вишну или на
ваишнавите за обикновена вода; или ако считаме, че Господарят на всичко, Богът на
всичко, Вишну, е просто един от многото богове, тогава ще трябва да идем право в
ада. Така е казано в „Падма Пурана”. А в „Шримад Бхагаватам” четем: душа, която
се самоотъждествява с тялото, или счита, че „тази съпруга и тези деца са мои”, или
си мисли, че „нашият обожаем обект е нещо материално”, или смята, че
„материалният елемент вода е онова, което е пречистващо във всички свети
41
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поклоннически места”, тогава тя може да бъде считана за магаре, каквото се
използва, за да носи храна на кравите! Затова трябва да спрем да идентифицираме
духовното с материалното. Нуждаем се от духовното, не от материалното –
безапелационно трябва да разберем истинското положение на нещата.”
Това означава, че всички ние, като човешки същества, имаме шанс. Този живот,
това тяло, тези обстоятелства, с които разполагаме, са шанс. Можем да оползотворим
този шанс и да достигнем до по-високо ниво на съзнание и разбиране. А можем и да
злоупотребим с възможността и да я пропилеем. В коя посока да поемем? Нека
разграничаваме материалното, което ще погине, от духовното, което е вечно – него
нека да търсим. Един музикален откъс може да има начало и край. При все това звукът
е нещо вечно и докосвайки вашия инструмент, вие докосвате вечния звук, а той се
спуска. Нашата опитност, нашата душа също е инструмент. Ако е пречистен, ако е
фино настроен, при досега на един виртуозен майстор този инструмент ще зазвучи
много красиво. По същия начин и ако един съвършен учител докосне нашето
пречистено сърце и душа като инструмент, те ще отекнат много красиво. Може
краткият миг, в който ще зазвучи тази музика, да отмине. Но вечният звук ще остане.
Божествената любов е вечната мелодия, която всички искаме да чуем, да слушаме, да се
влеем в нея. Единственото ни задължение е да се пречистим достатъчно така, че да се
включим в това прекрасно пеене и танцуване.
И така, отвъд материалното отражение на обектите нека виждаме оригиналната
им позиция. Едно свято място не е някаква физическа площ, един божествен звук не е
просто движенето на устните. Нито пък чистият предан е обикновен човек. Има външна
форма, а има и вътрешен смисъл. И не само у тях, но също и у вас. Вие имате външна
форма, но имате и вътрешен смисъл, съкровена същина. Тази своя вечна страна нека да
търсим. Именно заради това трябва да добием способността да виждаме с очите на
душата.
(следва продължение)

41. Да дадем сърце на ума и да вразумим сърцето
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
Шридхар Махарадж продължава: „Веднъж Шри Чайтаня Махапрабху гостувал
на един първокласен преданоотдаден от школата Рамануджа, който бил поразен от
похищението на Сита Деви от Равана.”43
Вие най-вероятно знаете историята. Рамачандра е божествен аватар, появил се
на тази планета Земя, а Негова спътница е Сита Деви. Той е божествен принц, а Тя е
Неговата любима. И защо тяхната история е известна през последното хилядолетие?
Защото във връзката им имало криза, наречена раздяла. Насилствена раздяла, тъй като
Сита Деви била отвлечена. Равана, страховитият враг, я похитил.
„Този бхакта дал на Бога да се храни, но самият той спазвал пост и
непрестанно хлипал и ридаел. Махапрабху го запитал: „Защо не вземеш да хапнеш
нещо?” Той отвърнал: „Искам да умра. Чух, че моята възлюбена Майка Джанаки,
Сита Деви, е била отмъкната от един демон! След като се налага да слушам това,
43
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след като тази вест се докосна до ушите ми, искам да умра. Не желая да живея
повече!” Тогава Махапрабху го утешил: „Не, не, не бива да мислиш така. Сита Деви е
самата Лакшми Деви. Тя е чинмая, въплътено съзнание; Нейното тяло не е съставено
от никакви материални елементи. Снагата на Сита Деви не е направена от плът и
кръв. Така че как можем да говорим за насилствено отвличане – та Равана не е могъл
дори да се докосне до Нея, не е могъл дори да Я зърне! Обликът на Сита Деви е
съставен от такава субстанция, че Равана не би могъл нито да Я види, нито да Я
досегне. Това е факт. Затова недей да тревожиш в ума си. Такава е истината, казвам
ти, така че вземи си прасадам.” И тогава предано отдаденият приел прасадам.”
Обикновено ние, хората, в криза реагираме по два начина. Ако сте под
напрежение, едното решение е да преяждате; другата реакция е, че въобще не можете
да се храните. Така че реакцията на чувствата и съзнанието ви се проявява в съвсем
елементарните, ежедневни, телесни функции. Дойдат ли лоши новини, ще изпитате
някакво неприятно чувство в тялото си. Но тук преданият, обезсърчен от отвличането
на Сита Деви, получава добри вести. „Не се тревожи! Врагът не е могъл да Я докосне,
не е могъл дори да Я зърне”. Макар Равана да си мислел, че може да види Сита Деви и
да я отмъкне, понеже бил омаян от красотата на Сита, тук разбираме, че той не е видял
самата Сита Деви, а само някакво нейно отражение. Ала дори отражението Ѝ било
толкова красиво! Само си представете, ако той можеше да зърне истинската Сита.
„По-късно Махапрабху продължил да пътува на Юг и на едно място сварил
бхактите да четат „Курма Пурана”, където се споменавало, че когато Равана дошъл
да отвлече Сита, тя намерила убежище, влизайки в огъня, а богът на огъня Агни
върнал на Равана една имитация на Сита; и именно тази мая-Сита отнесъл Равана.
Тогава, след като погубил Равана и спечелил победата, преди да си вземе Сита от
Ланка, Рамачандра рекъл: „За да докаже непорочността си, нека Тя влезе в
пламтящия огън и ако премине това изпитание, Аз ще я приема. Цяла една година Тя
живя в демонско семейство, затова не мога непосредствено да вярвам в
целомъдрието Ѝ.”
Защото ако една жена е под властта на друг мъж, съществува риск. Но никога не
бива да забравяме, че Сита Деви никога не е била под властта на друг мъж. При все
това, за да насочи хората и обществото по пътя на дхарма, Рамачандра поставил този
изпит.
„Тогава толкова много преданоотдадени заплакали, но по заповед на
Рамачандра бил накладен огън и Сита Деви трябвало да влезе в него. Когато
пламъците стихнали, Тя излязла оттам с усмихнато лице, а бхактите завикали:
„Джая! Сита Деви ки джая!” Така пишело в „Курма Пурана” и Махапрабху помолил
четящия: „Моля те, дай Ми оригиналната страница, а добави написано наново копие
в книгата; познавам един брамин, който е изключително притеснен, мислейки си че
Сита Деви наистина е била отвлечена от Равана. Искам да му покажа тази древна
страница, за да го убедя, че не просто съм го утешавал, а че си е написано в шастра,
че Равана не е могъл да докосне истинската Сита Деви, защото Тя е олицетворено
съзнание, а не материя, плът, кръв, кости или нещо подобно.”
Това показва, че Сита Деви и Рамачандра са не само божествени същества,
слезли на тази земя, но Те също така олицетворяват нещо. Рамачандра символизира
съзнанието у човека. Тъй като е мъж, принц, Той олицетворява една от главните мъжки
характеристики, а именно интелекта. Сита Деви представя женския принцип, Тя е
сърцето, чувствата. И виждате: ако интелектът и чувствата са разделени, това е голяма
трагедия. И двете страдат. Интелектът страда от липсата на емоционалността; а
чувствата умират в отсъствието на обожаемия мъжки характер. Така тази древна,
божествена история ни разказва по толкова красив и очевиден начин, че трябва да
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обединим своите способности. Човешките същества, ние, спадаме към вида хомо
сапиенс – същества, надарени с интелект. Понякога това се вижда, друг път не си личи
чак толкова. Все пак принадлежим на тази категория. А това живо същество, надарено
с някакъв интелектуален капацитет, има също така и сърце.
И така, тази притча ни учи, че когато сърцето и интелектът вървят заедно, когато
действат заедно в хармония, тогава всичко е блаженство. Но щом интелектът ни е
откъснат от нашето сърце, или щом сърцето ни се отдели от ума ни – това е трагедия.
Затова трябва да се стремим да хармонизираме тези си две способности –
интелектуалната и емоционалната страна. Можем да направим паралела, че
философията е интелектуалната страна, а религията - емоционалната. А Шрила
Прабхупад казва, че „Философията без религия е суха и куха, а религията без
философия е сантиментална.” Помислете дълбоко върху това. Нека се стремим да
обединим двете способности, с които разполагаме. От една страна трябва да дадем
сърце на ума си, а също и да вразумим сърцето си. Трябва да се стремим да постигнем
хармонично единство на тези две сили.
(следва продължение)
42. Тялото на душата
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
И така, има форма, а има и същина. Следващата глава се нарича “Душата има
свое собствено тяло.”
„След като някой призрак или йоги може да покаже облика си, защо Бог да не
може? Той е способен да го направи. По Своя воля Той казва: „Да бъде вода!” и има
вода. „Да бъде светлина!” и има светлина. Неговата воля е закон. Което пожелае да
стори, на мига е сторено; нима Му е нужно постоянно тяло от плът и кръв? Според
волята си Той може да прояви каквото си поиска, и то всичкото е духовно, без ни наймалък досег от каквото и да било светско замърсяване. Но очите в най-възвишеното
царство на реалността не са като тези очи от плът тук. Всичко има там: очи, уши –
само че не като тези. Точно както насън; тогава тези наши очи и уши от плът не
действат, но ние виждаме, чувстваме, движим се, храним се и пием. Умът е само
наполовина материален и след като дори в менталната равнина всичко това е
възможно, преминавайки отвъд нея откриваме чистия духовен свят, където има
духовни очи, духовни уши, духовен ум - всичко там е духовно. Това е възможно.”44
В древните мистични трактати се казва: „Каквото горе, такова и долу; а каквото
е долу, е и горе”. Всичко, което възприемаме тук е отражение на нещо оригинално.
Щом тук имаме уши и очи, значи имаме уши и очи и в абсолютната равнина. Щом тук
имаме тяло и самоличност, изградени от съответните субстанции, и в изначалната
равнина имаме тяло и самоличност, които обаче са съставени от други субстанции. Ако
тук имаме страдание, което е ограничено във времето, там имаме страдание, което е
безгранично. Или духовно, можем да го наречем. Но не забравяйте: то е с различна
природа. Тук обикновено не харесваме страданието, но там страданието ни се нрави.
Ямуна пита дали съм сигурен. Не съм сигурен. Но никой не ви пита дали ви харесва
или не. Ще го получите тук, ще го получите и там.
44
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Ямуна: Гурудев, това е публична лекция.
Свами Тиртха: О, аз мислех, че е тесен кръг. Но всичко, което тук възприемаме
като неприятно и гнило, оригинално е чисто и есенциално. И това, което прави
човешкото тяло да оживява е присъствието на душата. Така че душата е съществената
част.
„На бойното поле, при стълкновението на два танка, мъжете вътре може да
си мислят: „Тези танкове приличат на два демона, които се блъскат един друг.”
Танковете се блъскат, но вътре в тях има хора. По същия начин и душата вътре в
тялото си има свое тяло, своя равнина на съществуване, своя храна – има си всичко
свое в духовната област – а този свят е изкривено отражение на онази сфера.” И
сега, моля ви, внимавайте! Нещо много важно идва. „Нека чистият ни копнеж е
единствено да заживеем в онази духовна сфера; чистотата зависи от любовта, а
любов значи жертва, „умри, за да живееш."
Това е есенциалното послание. „Чистотата зависи от любовта, а любов значи
жертва.” Радвам се, че си водите записки.
(следва продължение)
43. Каквото и да загубим, ще бъдем възмездени безмерно
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
„Чистотата зависи от любовта, а любов означава жертва, „умри, за да
живееш.” Трябва напълно да умрем по отношение на интереса си да живеем тук;
тогава в нас ще се пробуди друг един интерес и ние ще заживеем в него. Такъв е
нашият стремеж и заради него сме изоставили всички „стабилни” неща – дом,
собственост, приятели, баща, майка, деца и близки. Изоставили сме толкова много
неща, за да търсим нещо друго. Вече не ни запленяват земните притежания, защото
търсим надземното.”45
Както е казано в Библията: „Ако сте привързани към нещо друго, освен към
Мен, не идвайте с Мен. Ако сте положили ръка на ралото, не обръщайте лице назад”.
Веднъж решили ли сме, че искаме да намерим път извън този лабиринт на
материалното битие – нека вървим напред! Нека не се страхуваме! Може да си
мислите, че губите нещо, но от личен опит ви казвам: онова, което ще получите, е
много по-добро.
Може ли да ви разкажа нещо лично? Защото досега говорим на теория. Веднъж
един мой много скъп брат бе писал на духовния ни учител, възхвалявайки своите
духовни братя и сестри: „Аз търсех приятели, а намерих близки роднини.” Долавяте ли
разликата? „Търсех приятели, а открих своето семейство”. Толкова по-съкровена
връзка! Мисля, че това е нещо много красиво: отказваме се от незначителните светски
взаимоотношения и намираме нещо по-дълбоко, нещо наистина духовно. Така че, ако
тъй да се каже, изгубите нещо, онова, което ще получите, ще е много по-добро.
Има една много специална история. Един духовен учител имал много ученици, а
един от тях бил на поклонение в Индия. Междувременно какво се случило с учителя?
Представете си, откраднали му джапа-малата. Това е много необичайно – някой да ти
задигне най-святото, броеницата. Обикновено ние получаваме своята джапа-мала от
45
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учителя си. Така че това е пряка връзка – тъй като той я е докосвал, хванем ли
броеницата си, ние хващаме ръката му. Така че можете да си представите как се е
чувствал учителят: „Джапата ми е изгубена!” Човек се замисля: „Къде сбърках, че да
се случи подобно нещо?” Той разсъждавал и медитирал дълбоко; междувременно
неговият ученик се завърнал от поклонническото си пътуване и казал на учителя си:
„Гурудев, донесъл съм ти нещо от Индия!” Защото нали знаете, това съответства на
традицията – когато отиваш при духовния си учител му носиш нещо. Дали ще е златен
ролс-ройс или малко дърва за огрев – нещичко донасяш. Той не се нуждае от вашия
ролс-ройс, нито му трябват много коли, но ние самите имаме нужда да се научим:
„Трябва да съм достатъчно внимателен да не идвам с празни ръце”. Или: „Щом отивам
в храма и се явявам пред муртите, трябва да донасям нещичко.” Я златно ферари, я
нещо друго. Като ходите на гости, занасяте там нещо, нали – съвсем просто е. Нима
може да идваме пред Бога с празни ръце? Нещичко трябва да донесем – едно цвете,
едно кило ориз за кухнята.
И така, този предан много добре познавал традицията и казал: „Мой скъпи
учителю, донесох ти нещо от това поклонение.” Учителят попитал: „Какво е, мой скъпи
сине?” А момчето казало: „Бяхме на посещение в един много специален храм. Там
обожаваха Кришна. А в един ъгъл открих това” – и подал нещо на учителя. Какво било
то? Джапа-мала, много необикновена джапа-мала. А сетне разказал историята: „Бяхме
в този толкова изключителен храм, изпълнен с много наситена атмосфера, и не щеш ли
видях в ъгъла да си стои една джапа-мала. Знам, че може би не е много хубаво да се
взима джапа от някой храм, но въпреки това усетих, че трябва да ти я донеса!”
Така че ако изгубите нещо, ще бъдете възмездени. Разбира се, това не означава
всички да почнете да си губите джапите и да очаквате да получите нова раса джапа,
изпратена директно от храма Радха-Говиндаджи. Но трябва да сме сигурни: каквото
изгубим, ще бъдем компенсирани неимоверно по някакъв незнаен начин. Днес може да
виждате само загубата, но утре ще видите и осъществяването. Така че каквото и да
изгубите, ще получите повече. Например, ако изгубите привързаностите си, ще
получите свободата си. Ако изгубите лъжовния си егоизъм, ще можете да достигнете
до нивото на атман – духовното ниво. Който не играе, не печели.
(следва продължение)

44. Нима може да има любов на теория?
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
„Земно” означава тленно, подлежащо на погибел; то всеки миг умира. Всичко,
на което разчитаме, за да поддържаме тялото си, загива всеки миг. Всичко. Затова
копнеем да напуснем тази умираща земя и ако е възможно да заживеем в свят, в
който няма смърт. То е амрита – онова което не умира – то е сладко; то е
Ваикунтха, то е Голока. Ваикунтха означава разбирането за безмерната
перспектива. Кунтха значи предел, а Ваикунтха – безпределност. Да живееш във
Ваикунтха означава да живееш свързан с безграничната цялост.”46
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Затова моля ви, търсете своята вечна страна, съкровената си същност. Може би
имате въпроси или коментари?
Въпрос на Хаягрива: Как да хармонизираме интелекта с материалните емоции?
Божествените чувства са много по-висши, разбира се. Но по мое мнение интелектът
трябва винаги да владее емоциите. Или греша?
Свами Тиртха: Да. Естествено, на материално ниво е по-добре пречистеният ни
интелект да ни води. Но в края на краищата, кое носи по-големи проблеми на хората –
умът или сърцето?
Отговори: Умът. Чувствата.
Свами Тиртха: О, много хубаво. Една жена каза „чувствата”, а един мъж
„умът”. Мисля, че е разпределено според пола. Но моето смирено разбиране е, че
хората са готови да си изгубят ума заради чувства, обаче обикновено не сме готови да
разменим чувствата си за някакви мисли. Това ме навежда на мисълта, че чувствата се
нещо по-силно. Затова са и по-важни. Не интелектът е най-важното. Защото сме готови
да се хвърлим в глупава любов, но нима може да има любовна теория?! Затова трябва
да овладяваме и да хармонизираме тези две способности. Да открием един по-висш
синтез. Както ви казах, философията без религия е суха, а религията без философия е
сантиментална. Затова използвайте и двете способности, за да постигнете по-висш
синтез. А знаем кой е най-добрият хармонизиращ процес: Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.
Всъщност в тази молитва отново се постига единение на двете страни, има
стремеж към него. Това е възхвала на срещата между божествената красота и
божествената любов. Така че не само два принципа се обединяват, но това е възхвала
на срещата между Радха и Кришна в Тяхното единение.
Въпрос: Не се ли пораждат чувствата от мислите?
Свами Тиртха: Много лошо, ако е така.
Коментар: Всъщност казва се, че мантрувайки светите имена ние пречистваме
себе си, сърцата си, но това е малко неясно за мен. Имам предвид, че някои емоции
възникват от ума, от някаква идея за реалността. Например, гневът от нещо, което се
случва. Обаче всъщност се казва, че той е в сърцето, така че откъде е – от ума или от
сърцето?
Свами Тиртха: Умът се намира в сърцето. Значи ако пречиствате сърцето си,
пречиствате и ума. Не е чак толкова сложно.
Въпрос: Как така! Искате да кажете, че умът не е в главата?
Свами Тиртха: И това се случва често, да. Последен въпрос!
Крипадхам: Бих искал да попитам дали връзката на Радха и Кришна е
хармонична или вулканична?
Свами Тиртха: Понякога е хармонична, друг път вулканична. Затова нашият
Бог, Златният Аватар, е наречен Златният Вулкан. Защото от Него избликва лавата на
божествения екстаз – например докато мантрува светите имена.
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45. Дар Божи
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
Въпрос: Говорихте за това да жертваме светското заради духовното. Светското
включва и нашите семейства, нашите деца. Затова много отреченици нямат семейства и
деца, докато тантристите имат. В тази традиция вие очевидно не отричате
семействата; при все това тя е ведантическа традиция, а не тантристка. Бихте ли
поговорили по този въпрос?
Свами Тиртха: Благодаря Ви за въпроса; ценя това, че сте добре информиран.
Преди всичко, дори аскетите се раждат в семейства. Така че семейството е много важна
институция. Без приноса на майката и бащата, никой не може да дойде на тази планета
Земя. Е, някои много специални души могат, но обичайно ние не можем. И мисля,
всички сме съгласни, че да се отречеш от даден обект, но при все това да таиш
привързаност към него, е нищо. Това е лъжа, самозалъгване. Така че грешката не е в
обекта; привързаността е това, от което трябва да се откажем, нали? Нищо лошо няма в
децата ви, нищо лошо няма в семействата ви. Но ако сте привързани по погрешен
начин към тях, тогава това е капан. Ако го приемаме за шанс да служим на Бога чрез
тях, ако ги считаме за дар Божи – да, моля ви, считайте своите съпрузи и съпруги за дар
Божи – тогава не сме привързани към обекта, привързани сме към принципа, който се
проявява чрез този обект. А това е божествен принцип, даден от Бога. Дори нашата
привързаност към свидните ни хора е дадена от Кришна. Но какви характеристики ще
придадем на тази привързаност, на тази отговорност? Това зависи от духовното ни
израстване. Ясно е, нали?
Що касае различните школи в хиндуизма, като например тантричната и
ведантичната традиции: тантра означава „практика”, тантра не значи сексуален
мистицизъм или някакво изкуство на сексуалната черна магия. Това е практика. Всички
различни школи имат тантра учения, тантра практики. Съществува също и
ваишнавска тантра. Например една много важна мантра, идваща от ваишнавската
тантра е: ом агяна-тимирандхася гянанджана-шалакая чакшур унмилитам йена
тасмай-шри гураве намаха. Тя идва от ваишнавската тантра – това значи ли, че сме
тантристи? В един смисъл, ако следваме принципите, които са благоприятни за
духовните ни практики – да, ние сме тантристи. Но, разбира се, не принадлежим на
школата тантра в тесния смисъл на думата, защото това е различна традиция.
Трите основни инструмента на медитацията са янтра, мантра и тантра.
Янтрата е визуален обект, например мандала. Тантра, както говорихме, е
практически набор от правила и предписания - „прави това, не прави онова”. А
мантрата е звуков начин за медитация. Думата мантра се състои от две свързани
думи: едната е манас, а другата траяте. Манас е мисловността или съзнанието на
човека, а траяте означава „да освободиш”. Така че мантрата освобождава ума ви,
освобождава вашето съзнание.
Това е малко информация по отношение на тантристката школа. А както Вие
споменахте, ние принадлежим на школата веданта. Веданта е считана за найизвисената, за най-висшата сред шестте класически философски школи на Индия.
Веданта също съчетава две значения: веда е „знание” или „наука”, а пък анта означава
„краят на нещо”. Така че това е апогеят на всички божествени науки. Разбира се, в
рамките на веданта има различни школи и приемствености. Но можем да кажем, че
това на практика е най-висшият интелигентен или научен подход. А всъщност в нашата
специфична школа предопределящи са чувствата. Така че това е емоционален метод –
посредством служене, посредством обожание. Ние обожаваме Кришна като малко
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момче, когато Той си е играел на тази планета Земя. Сигурен съм, че всички майки и
бащи понякога си спомнят Кришна, наблюдавайки пакостите на своите синове и
дъщери. „О, скъпи мой, пак си откраднал маслото!” Така че това е начин да помним.
Защото в бхакти веданта има две основни инструкции. Само две са, лесно е да се
запомнят: „Винаги помнете Бога и никога не Го забравяйте!” Тези две заръки са
есенцията на бхакти веданта.
В нашата традиция ние имаме както семейства, така и отреченици. Най-общо в
Индия, в хиндуизма има четири различни стъпала в живота. Едното е животът на
ученика, второто е животът на семейния, третото е отшелническият живот и четвъртото
– животът в отречение. И четирите се считат за ашрами. Ашрамът е място за духовна
практика. Така че това не е просто сградата на храма, а е място, където мога да
израствам духовно. Ние се стараем да се отнасяме позитивно към живота, защото
Кришна е закрилникът на живота. Той е Богът на любовта и обича децата. Както и
децата със сигурност Го обичат. При все това, самият аз принадлежа към ордена на
отречението; обаче както говорихме малко по-рано, когато се отричаш от нещо, ще
бъдеш компенсиран. Така че аз нямам къща, но имам много домове, в които живея!
Нямам семейство по кръв, но мнозина ме считат за част от своите семейства. И между
нас казано, наскоро се заех да преброя внуците и внучките си. Като стигнах до тридесет
се отказах. Е, ако някой може да постигне това без да има кръвен син или дъщеря…
Така че в един смисъл аз си нямам свое социално семейство, ала от друга страна имам
голямото щастие да съм част от едно духовно семейство. И бъдете сигурни, понякога
ми се налага да изпълнявам задълженията на баща – като например да плащам
сметката, когато някой от синовете ми сътвори някоя глупост. А от време на време ми
се налага да изпълнявам задълженията и на майка – да бърша дупета, ако някой се
наака. Но това са радостни занимания. Затова аз дълбоко ценя служенето на бащите и
майките, понеже и сам имам мъничко разбиране за това колко много любов и грижа
трябва да вложиш, за да стане някой човек. А това е компенсацията за всички
проблеми, които може да сме имали междувременно. Да гледаш как някой израства
духовно е велико служене.

46. Не зацикляне, а танц в кръг
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
Въпрос на Ямуна: Махарадж, преди ти изрече мантрата47 три пъти; и
всъщност една от нашите основни практики е мантруването – просто постоянно
повтаряне на една и съща мантра. Чувала съм, че някои хора като че са притеснени от
идеята многократно да повтарят едно и също нещо. Тук в България имаме поговорка, че
„Повторението е майка на знанието и баща на затъпяването”. Популярна теория е, че
хората искат да се изкачват по спирала, а не да циклят, обикаляйки в кръг. Какво би
казал на някой, който е смутен от това и не иска да повтаря постоянно едно и също?
Свами Тиртха: Маха-мантрата е молитва, а освен това е и медитативна
формула. Както говорихме, съществува кратък музикален откъс, а съществува и
музиката като принцип, музиката като нещо духовно. Свирейки откъса, ние се
докосваме до оригинала, извикваме оригинала, свързваме се с оригинала. По същия
начин, повтаряйки своята мантра, изричайки отново и отново молитвите си, ние се
свързваме с изначалното име (наам), влизаме в досег с оригиналната духовна същина.
47
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Въпреки всичко, тъй като това е много фин и много свещен метод за медитация,
просто празното механично повтаряне няма да помогне. Трябва да вложим цялото си
внимание, да вложим цялото си сърце и душа в тези молитви. Ако обичате някого,
обичате ли да повтаряте името му? По естествен начин обичаме да си го спомняме,
обичаме да го повикаме, обичаме да поговорим с него. По същия начин, повтарянето на
Божиите имена е разговор с Него. Още повече, че светците, които са изучавали науката
на мантрите и медитацията, казват, че съвършенството идва от повторението. Затова,
следвайки техния съвет, нека се стараем да повтаряме нашите мантри с внимание и
посветеност. Така че не става въпрос само за количество, но също и за качество, и
тогава няма да циклите в кръг, а ще танцувате в кръг. Виждате ли огромната разлика?
Това не е някакъв принудителен метод, а вдъхновен танц. Макар да повтаряме все
същите думи, така да се каже, все същата форма, ако я изпълвате с все повече и повече
чувства, с все по-дълбоко разбиране, резултатите ще са различни.
А ако някой казва, че с повтаряне доникъде не се стига и че трябва да престанете
да повтаряте едно и също, просто го попитайте: „Колко пъти си ял в този живот?
Повтаряш тази практика по толкова пъти на ден! Не ти ли омръзва?“ „Не! Закуската
никога не ми омръзва! Това е невъзможно! Искам още и още!” Така че толкова пъти
повтаряме разни неща, а при все това извличаме все нова и нова наслада от тях. Защо
си мислите, че повтаряйки имената на Бога няма да откривате нов и нов вкус?

47. Поредният маскарад
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
Когато обсъждаме някои елементарни теми в духовния живот, те въпреки всичко
не са прости. Елементарни са в смисъл, че са основата, фундамента на истинското
духовно виждане. Не забравяйте, че живеем в много необичайна епоха, Кали Юга, и не
можем да очакваме твърде много. Това е епоха на кавги и лицемерие. Тя не е
благоприятна за духовни практики като цяло. В някои западни псевдо-мистични
традиции очакват да настъпи Епохата на Водолея. Но какъв е този период? Какво е
всъщност това време? Това е времето на карнавала, на фестивала. А какво е карнавал?
Всичко е скрито зад маска. Всичко, което обикновено не е възможно, сега е възможно.
Царят може да се държи като просяк, просякът може да се държи като цар. Ето какво
очакват повечето хора: „О, ще настъпи Епохата на Водолея!” Това е поредният
маскарад. Не можеш да разбереш кой кой е, кое какво е. Някои се надяват, че ще е подуховен период, но трябва да съзнаваме и опасностите на този маскарад.
И точно както е описано в нашите свещени книги, както Кришна казва в „Гита”:
„Липсата на религия ще бъде считана за религиозност, а религиозността за липса на
религия.”48 Или ако искаме да го кажем по друг начин: науката ще приеме ролята на
религия, хората ще вярват в научните факти, а духовните факти ще считат за някакви
митове или легенди. Затова казвам, че в такава необикновена епоха трябва да намерим
фундамента на нашата вяра. Да разберем и утвърдим за самите себе си, че основата на
всичко, което е възможно в този свят е съзнанието – произходът е съзнанието. И не
става дума за информация, нито за знание, а за съзнание. При това върховното
съзнание. На други места се казва, че цялата тази проявена физическа вселена е просто
сън на Вишну. Нека помогнем да не го превръщаме в кошмар.
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Наскоро имаше коментар: как можем да се месим в божествената подредба.
Нима бихме могли да превърнем съня на Вишну в кошмар или пък в успех? Възможно
ли е да се намесваме? Ако разсъждаваме на теоретично ниво, можем да си речем: „Как
ще могат хората да се бъркат в божествените дела?” Но ако мислим според принципите
на предаността – че преданите могат да изразяват мнението си и да влияят на Бога, че
могат да Го призовават – тогава, мисля, е по-очевидно, че ако съществува връзка между
човека и Бога, значи това е истински обмен. Така че на теория можем да спорим дали
човекът може да се намесва и да помага или пък не, и как се случва. Но спомняте си
това красиво описание как всички се събрали под хълма Говардхана, който Кришна
повдигнал, за да се радват на закрилата на Бога от всякаква опасност. Тогава
възрастните гопали повдигнали тоягите си, за да помагат на Кришна. Те не си рекли:
„Това момче вдигна цял хълм, може би не Му е притрябвала помощта ни да го
поддържа!” Виждате ли каква божествена илюзия, забрава. Но те били готови да
подпомогнат божествения план. „Щом Той иска да повдига хълма, и аз ще Му
помагам.” Това е начинът да спомагаме божествения план да се прояви. Не че вие го
осъществявате, но сте участници в него. Влагате енергията си, вниманието си там. Това
е важното.
Затова трябва да разберем тези съвсем основни, фундаментални принципи на
нашата вяра – че съзнанието, върховното съзнание е източникът на всичко онова, което
възприемаме, на всичко онова, което можем да направим, дори на всичко онова, което
можем да почувстваме. Трябва да стигнем до нивото да виждаме как това божествено
съзнание прозира зад цялото многообразие на проявения свят. А как да направим това
по верния начин? За да добием подобно виждане е неминуемо да достигнем до нивото
на душата.
(следва продължение)

48. „Историята започва и завършва с мен”
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
Продължаваме да четем от Шрила Шридхара Махарадж, „Най-чистата молитва”.
Следва въпросът: „Махарадж, отново на въпроса за Туласи Деви – забелязах, че
в този матх, докато обикалят Туласи по време на нейното арати, бхактите не
обичат да пеят мантрата яни кани ча папани брахма-хатядикани че, тани тани
пранашянти прадакшинах паде паде (Онези, които обикалят Шримати Туласидеви
стъпка след стъпка унищожават всички грехове, които са извършили, дори
убийството на брамин). Защо е така?”49
Виждате ли, обуславянето действа много здраво. Отначало си нямаме и
представа от ботаническата наука на Индия. След това разбираме, че определени
растения се считат за свещени. По-нататък научаваме, че някои растения трябва да
бъдат обожавани по такъв и такъв начин. И после, натъкнем ли се на храм, където това
свещено растение се обожава по различен начин, сме изненадани. Така от обуславяне, в
което нищо не разбирате, стигате до обуславянето че „трябва да се прави така и по
никакъв друг начин”. А откриете ли, че е по-друг начин, сте смаяни: „Как така?! Трябва
49
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да следват моето познание.” Може да помислите това за незначителен въпрос, но то не
е.
Отговорът на Шрила Шридхара Махарадж: „Един възвишен бхакта не би
трябвало да има молитви от типа „Освободи ме от греховете ми.” На практика
всички останали религии най-напред се стремят да научат хората, и това е
максималното им постижение: „Моля ви, опитайте се да измолите опрощение за своите
грехове!” Обаче Шридхара Махарадж казва: „Първокласният предан не се вълнува от
такива незначителни неща като реакциите от греховните му дейности.”
„Първокласният бхакта се моли: „Каквото и лошо да съм сторил, готов съм да
изстрадам всичко до последно. Но се моля единствено да получа нектарна капчица от
милостта на Кришна.” Такава трябва да бъде молитвата на истински предания:
може заради кармата си да стана птица, звяр, червей или буболечка, може да ида в
рая или в ада, все ми е едно. Нека страдам в съответствие с кармата си. Но се моля:
„Дано не бъда лишен от благодатната милост на Кришна, дано я получа. Нея искам,
предаността към Него искам! Само преданост и нищо друго! Дали ще се наслаждавам
на резултатите от добродетелите си в рая, дали ще страдам поради злодеянията от
предишните си животи в ада, няма да се стремя да избягам от това. Благодарение на
кармата си ще се мъча или ще се радвам, но ми е все едно. Не се моля да бъдат
отнети последиците от греховете, нито от заслугите ми – моля се единствено да се
сдобия с чиста преданост въпреки тях.”
Виждате ли израстването в начина на мислене на предания? Защото независимо
дали искаме да се радваме на някакви райски облаги или искаме да избегнем
последиците от действията си, всичко това все още касае единствено самите нас. „Става
дума за мен. Историята започва и завършва с мен.” Но какво е това – нима такава е
нашата религия? „Аз съм във фокуса на моята религия.” Не! По-високото ниво е:
„Срещу каквото и да трябва да се изправя, моля Те, нека оставам свързан с Теб.” Това
означава, че дори в ада можете да практикувате бхакти-йога. Не съм убеден, че в рая
ще можете да я следвате, защото там се живее твърде леко и хубаво. Но поне тук, имам
предвид поне в ада, можем да имаме някаква мотивация.
(следва продължение)
49. Настроението на наслаждение в контраст с настроението на служене
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
„Не желая освобождение нито от щастието, нито от мъките; нека се сбъдне
извършената карма. Жадувам единствено от този миг насетне никога да не
пропилявам благосклонността на Кришна с молитви за сили пред трудностите; нека
каквото и да добия отсега нататък, колкото и мъничко да е, дори и капчица, да е найвисш нектар; пък който иска нека се занимава с райове и адове.”50
Затова когато ви препоръчваме: моля, заемете се с бхакти-йога, тази е
причината да го казваме. Този процес не се занимава с опрощение на греховете, нито с
постигане на рай или освобождение; този процес е стремеж да бъде удовлетворен Бога.
Този процес е за Него, не за нас. При все това, ако се присъединим, ще бъдем част от
пълната картина. Инак, ако просто вдигнете тояжката си, това не означава нищо. Но ако
50
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вдигнете тояжката си в служба на Кришна, е много забележително. В това е разликата
между обикновените човешки дейности и божествената заетост.
И нещо повече: „За да се освободим от последиците на кармата си, да се
избавим от рая или ада …” Виждате ли, „да се избавим от рая”! “…са достатъчни
много по-нищожни фактори; нека те го свършат сами.” Значи трябва да постигнем
освобождение дори от рая. „Но нека ние се молим единственото ни положително
постижение да е благодатта на Кришна, вместо отнемането на последиците от
злите ни дела си, извършени в илюзия. Не ме интересува паспортът; искам виза.
Получа ли виза, няма да имам грижи с паспорта – нещо такова е. Така че просто да се
приключи с мая, с неразбирането, е нищо. Позитивното достигане до царството на
Кришна е нещо много по-висше. Преминавайки отвъд мая можем да постигнем
Вираджа, Брахмалока, можем да получим мукти, освобождение – периферната
позиция. Но защо да пилея сили единствено да се домогна до периферната равнина?
Всичкият ми стремеж трябва да бъде насочен към Голока, това би било най-висшето
благо. Ще се моля единствено за това – тогава автоматично всичко останало ще
бъде постигнато.”
И така, това е фундаменталният принцип на нашата религия. Основата на всичко
е съзнанието, Божието съзнание. Нищо не е независимо от Неговата воля. А нашите
водачи, нашите учители ще ни помогнат да се усъвършенстваме и осъзнаем така, че да
сме способни да добием такава визия. За да стигнем до нивото на атман, трябва да
виждаме с очите на душата.
Всъщност Шрила Шридхара Махарадж не харесва тази мантра: „Аз обожавам
Туласи, за да се спася от греховете си”. Той счита това за бизнес: „Правя нещо за
собствената си непосредствена полза. Трябва да присъства настроение на служене – тъй
като Туласи е скъпа на Кришна, затова ние служим на Туласи, понеже Кришна я
харесва.
Веднъж някакви бхакти били в Навадвип и посетили околните свети места.
Когато се върнали в храма на Шрила Шридхара Махарадж, той ги попитал: „Как беше
денят ви?” Те отвърнали: „О, много се наслаждавахме на разходката!” Ала това не бил
подходящ отговор и той започнал да обяснява: „Наслаждавали сте се? Опитвате се да се
наслаждавате на святото място?” и дал лекция, дал напътствие по тази тема.
Виждате ли какви са великите? Допускаш малка грешка, а те правят от мухата
слон! В един смисъл мисля, че всички имаме тази способност. Въпреки това, уви, не
минаваме за велики бхакти. Защото в действителност ние се засягаме от съвсем
незначителни житейски неща, докато неговото име е Бхакти Ракшак – защитникът на
предаността. Така че когато допуснете грешка по отношение на предаността, той е
готов да се скара. В това е нашата надежда – че нашите наставници винаги ще поправят
грешките ни или нередното ни поведение. А по отношение на служенето си трябва да
се стремим да сме възможно най-чисти. Тъй или инак, действията от какъвто и да било
тип – материални или духовни – ще принесат своите плодове. Определени действия ще
доведат до определени резултати, а друг тип действия ще имат съвсем друг тип
резултати. Затова трябва да сме внимателни за думите си, за постъпките си и за
мислите си. Защото чистотата зависи от любовта.
(следва продължение)
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50. Чистотата зависи от любовта
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
Чистотата зависи от любовта, а любов значи жертва. Това едничко изречение е
достатъчно да бъде пътеводна светлина за цял живот.
Въпрос на Хаягрива: А обратното вярно ли е, любовта зависи ли от чистотата?
Свами Тиртха: Мисля, че не. Защото дори когато сме в нечисто състояние на
съзнанието си, можем да обичаме Кришна. Може това да не е напълно разцъфнала
божествена любов, но някакво привличане е налице. Ала искам ли действително да я
постигна, тогава неминуемо ще последва известно пречистване. Адау шраддха – найпърва е вярата. Има ли вяра, целият процес ще започне и ще се развива гладко.
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур е казал, че чистотата е близо до съвършенството.
Така че нашето обкръжение отразява начина ни на мислене. Ако вътре в нас цари голям
безпорядък, не можете да очаквате кой знае какъв ред отвън. Това не означава, че ако
отвън е подредено, всичко вътрешно е наред. Но малко или много двете са свързани.
Едното отразява другото. Нали виждате: да отиваш на свято място с настроението да се
наслаждаваш – това отразява нещо. Разбира се не значи, че животът в преданост е
изтезание и че „страдам ли достатъчно, значи е сигурно, че напредвам”. Но както беше
казано: дойде ли добро, приемете го; дойде ли лошо, изтърпете го. То е на по-ниско
ниво. Ако искаме да виждаме с очите на душата, ако искаме да виждаме в основата
съзнанието, трябва да изтърпяваме тези житейски възходи и падения. Търсете скрития
принцип.
Въпрос на Махабхава: Бих ви помолила да обясните как точно чистотата
зависи от любовта.
Свами Тиртха: Ако знаех, може би щях да съм поне мъничко пречистен. Но
нека започнем от другия край на историята – че любов означава жертва. Защото от тази
страна е по-лесно да се разбере началото. И оценявам, че ти не попита за това; за теб
изглежда е очевидно, че любовта е жертва. Това е любящо приношение, любовна
жертва – няма нищо нередно, няма лоши чувства.
Мисля, че всички търсим чистота. Как ще ни споходи тя? Как ще се случи. Със
своите незначителни способности можем да стигнем до известно ниво. Дори малкото
човешко същество може да прави чудеса – по отношение на чистотата също. Обаче да
се постигне божествено ниво на чистота, което е отвъд всякакви материални
съображения, е трудно. Как можем да стъпим на по-високото ниво – по-високо от
мокша, по-високо от освобождението, по-високо от обикновеното съвършенство? Чрез
процеса на бхакти. Бхакти е по-висшият принцип, това е емоционалният подход към
Бога. В „Шримад Бхагаватам” се казва, че последователите на различните духовни
пътеки могат да постигнат един вид освобождение. Но те ще трябва да се върнат в
материалната сфера, ако пропуснат да отдават любящо служене, лично служене на
Върховния. Както бе споменато преди, на неутралното ниво, в пасивната степен на
освобождение липсва активният принцип на служенето. Затова можем да кажем, че за
абсолютното пречистване е нужен любящ подход. Ако по някакъв начин сме свързани
посредством обич с Върховния пречистващ, тогава ще бъдем пречистени.
(следва продължение)
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51. Не оставяйте млякото да изкипи
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
Истинската духовна чистота е отвъд материалното разбиране. Не забравяйте за
примера на гопите. Когато чули флейтата на Кришна, те хукнали вън от дома. Това
морално ли е? Съответства ли на принципите на дхарма? Да захвърлиш децата си, да
оставиш млякото да изкипява на огъня и да кажеш на съпруга си: „Чао, до скоро!” Не,
това е изневяра. То противоречи на принципите на дхарма. Въпреки това смятаме ли,
че гопите са сгрешили? Не, ние смятаме, че Кришна греши! Защото след това Той им
казва: „Идете си вкъщи!” Но като веднъж си оставил семейството си, как можеш да се
върнеш? Налага се да си смирен; а покажете ми една смирена гопи!
Но ако вие оставите млякото да изкипи… и няма да продължавам примера – не е
сладко. Нека е ясно, че това не е духовна практика. Не оставяйте млякото да изкипи!
Веднъж… Знаем, че понякога Кришна си открадва плодове, открадва мляко или
пък макан – този толкова вкусен сладкиш. И когато преданоотдадените от запада
разбрали за този характер на Кришна, те вървели из Лой Базар във Вриндавана,
взимайки си това и онова от различни магазинчета. Защото „Нашият Бог е крадец, ние
сме Негови последователи. Това е нашата най-дълбока медитация. Не е просто теория,
ние я прилагаме на практика.” Магазинерите, обаче, отишли да се оплачат на Шрила
Прабхупад: „Моля те, обуздай своите синове и дъщери! Не е хубаво дето крадат от
нас.” Разбира се, Прабхупад бил бесен. А когато той бил бесен, за учениците било подобре да избягат толкова далеч, че да не го чуват. Особено когато започнали с
обясненията: „Ама нали и нашият Бог също краде понякога!” Виждате, когато Той
прави нещо, то подлежи на обожание; когато ние правим нещо, то подлежи на
наказание. Същото нещо. Затова бъдете разумни.
Въпрос на Парамананда: Да сме разумни означава ли, че по-скоро трябва да
следваме примера на Чайтаня Махапрабху?
Свами Тиртха: Охо-хо! Божествена лудост, а? Добро предложение!
Парамананда: Той поне не краде.
Свами Тиртха: Да, Той не краде някакви си ябълки и моркови. Той открадва
сърцата. Всъщност Той е ограбил съкровищницата на божествената любов. Тя е била
заключена и запечатана. Той счупил печата и заедно с помощниците си раздал всичко.
Така че да се следва Неговия пример не е лошо. Въпросът е дали можем да следваме
примера Му или не.
(следва продължение)
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52. Мотивация за жертва
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
(продължава от предишния петък)
Въпрос на Кришна Преми: Когато говорим за любов и жертва, до каква степен
жертвата е свързана с любовта?
Свами Тиртха: Има различни нива на жертва, както и различни обекти на
жертва. Например жертвеното животно. Колко любов има в това действие? Не, не, не се
смейте! Много, защото каква е мотивацията за приношението? Ако е да изкупим
греховете си, убивайки животното, това е неправилно. Но ако искат да пожертват
животното, за да го освободят от настоящото му животинско състояние в едно съвсем
грубо тяло и елементарно ниво на съзнание, да дадат на тази душа по-добър шанс това е различна мотивация. Така че дори в един много насилнически акт могат да бъдат
открити наченки на любов. Принципът винаги присъства.
Жертва без любов е… не бих казал противна, но не е нещо хубаво. Защото или е
бизнес, или принуда. „Давам, но искам и да получа, мотивацията ми е да получа.”
Добре, ако ви липсва по-висш мотив, правете го по този начин. Обаче е раджастично.
Ако можем да правим жертва само по настояване и под принуда, това е тамастично.
Ако извършваме жертва от посветеност, в знание, според дхарма – това е саттвично.
Но ако правим жертвата си от любов – това е бхакти. Така че каква е мотивацията ви?
Ако в акта на жертва мотивацията е онова любящо, нежно настроение на служене –
тогава това е директно свързване. Защото всъщност не обекта трябва да пожертваме, а
настроението, което влагаме в това приношение. Но не знам доколко това отговаря на
въпроса ти.
Кришна Преми: Отговаря до голяма степен. По-специално въпросът ми касае
жертвите, които правим ежедневно, например когато жертваме личното си благо в
името на семейството.
Свами Тиртха: Това е нещо хубаво. Защото интересът на семейството е повисш от интереса на индивида. Интересът на селото е по-висш от интереса на едно
семейство. Интересът на страната е по-висш от този на индивидуалните поданици, и
т.н. Така че ако винаги се отдаваме на по-високия, по-всеобхватния интерес –
обикновено това е правилно. И накрая ще стигнем до най-висшия авторитет - Бога.
Разбира се, това е в една свещена обществена структура. Може би не я откривате
понастоящем, но принципно по-високото ниво на общност, по-високото ниво на
интеграция изисква и заслужава служенето на по-ниските нива.
Ала трябва да осъзнаем, че животът ни има две страни, два аспекта – единият е
индивидуалният, когато сме сами; другият е общият, социалният. Трябва да
култивираме и двете страни по правилен начин. Има три принципа, които сме
споменавали много пъти: служете на собственото си, лично духовно добро; бъдете
полезни за останалите; и живейте за слава на Бога. Първите две са засегнати тук –
винаги се концентрирайте върху личното си духовно благо, върху своя най-висш
интерес; и същевременно бъдете полезни за околните. И двете изискват жертва. В
„Гита” е казано: „Без жертва никой не може да е удовлетворен нито в този живот, нито
в следващия”. Затова е по-добре да даваме, да извършваме някаква жертва. Защото
Кришна е доволен от „малко вода, някое листо, някое цвете – ако Ми ги поднесете, Аз
съм удовлетворен”51. Следващия стих си го прочетете у дома.
Но коя е най-добрата жертва за нас? Харинама.
51

„Бхагавад Гита” 9.26
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗДАНИЯ
1. Не огън, а лъв
(от лекция на Свами Тиртха, октомври 2013, Лудащо, Вясапуджа)
Най-напред бих искал да приветствам всички. Много съм щастлив, за мен е
голяма чест, че всички вие сте си направили труда да дойдете. На подобни събития
имам нещо като духовна шизофрения, защото една част от мен радостно участва в
празненството заедно с всички вас, докато друга моя част е леко объркана и се чувства
неловко да седи от отсамната страна на групата, а не оттатък. Но нека говори онази
част от мен, която е щастлива да участва в такова служене.
Защо? Защото една от най-красивите страни на това съществуване, на живота, е
общуването с другите човешки същества. То е източник на най-голямото щастие и
удовлетворение, ала същевременно и на най-големите проблеми за всички. И има една
много специална част от общуването между хората – това е духовното общуване. Част
от него пък е общуването с някой по-висш, по-уважаван – общуването с гуру. Има една
древна препоръка: не се доближавай твърде много до цар, вол, каруца, огън, жена и
гуру, защото ще се опариш; но не стой и прекалено далеч, защото тогава няма да имаш
полза от общуването си с тях. Така че трябва да открием верния начин, вярното
настроение за това общуване, когато не се парим, но въпреки това можем да се радваме
на топлината и светлината.
Още помня дните, когато се събирахме заедно, братя и сестри, да празнуваме
рождения ден на Гурудев. Тези спомени ми помагат да остана тук и да не изчезна
ненадейно. Защото си спомням колко важно беше това за нас, какъв наситен с
ентусиазъм момент беше; и ако мога, бих бил много щастлив да помогна и на други да
изпитат същите чувства.
Не съм красноречив оратор, но познавам такива, които наистина са сладкодумци
– до такава степен, че когато заговорят, дори тези, които не разбират езика, започват да
плачат. Наблюдавал съм това и то означава, че има сила, има огън, че сърцето на този
човек пламти така, че е способен да споделя с останалите дори без думи. А това
доказва, че е възможно да се надмогнат материалните ограничения. Ние не се
интересуваме от телесните, физически ограничения, но истински вярваме в победата на
сърцето и душата, вярваме в духовната сила.
В онези дни празненствата бяха много подобни на днешните – събирахме се
заедно, всеки тичаше в кухнята, стараехме да служим възможно най-добре на Гурудев,
който толкова пъти беше много недоволен и беше много трудно да разберем как да го
направим щастлив. Все пак се научихме как да празнуваме и как да почитаме гурупринципа правилно.
И така, Гурудев беше много огнен човек, той беше могъщ човек. Но позволете
ми да цитирам някои мисли и спомени на един друг човек, който е бил не огън, а лъв,
ревящият лъв на проповядването – Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Той бил
толкова строг, че позволил на учениците си да празнуват рождения му ден едва след
петдесетгодишнината си. Дотогава – никакъв шанс за празненства. Това е лекция от 6
февруари, 1936 г.– последната Вясапуджа преди смъртта му. Не е лесно да се преведе,
но ще опитам.
„Приемайки ролята на гуру, ние сме поели отговорността и сме се нагърбили с
тази толкова сериозна задача. Сред слушателите всички седят на обикновени места,
единствено на мен е дадено издигнато място. Хората може да си рекат: „Гледайте
колко е голяма зоологическата градина на Господ! Каква арогантност! Та той е луд!
Или по-добре да кажем - жесток. Виждали ли сте такава мръсна свиня с гирлянди на
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шията? Възвишени думи, големи празненства – колко е надут! Слуша как другите
възхваляват добродетелите му. Вижте, колко големи са порасли ушите му – явно е
какво удоволствие извлича от това. Какво е това противопоставяне на ученията на
Чайтаня Махапрабху?! Възможно ли е този див звяр някога да се промени?”
И така, аз съм най-големият глупак на света. Заради арогантността ми, никой
не ми се притече на помощ с добър съвет. И понеже никой не дойде да ми помогне,
затова споделих проблема си с Махапрабху. Спомних си, че ако разкрия грижите си
пред Него и се вслушам в съвета Му, ще ми олекне. И така, Той каза: „Когото и да
срещнеш, говори му за Кришна. Това е Моята заръка: стани гуру и избави целия този
свят! Никакво материално препятствие да не те спира в това служене. Ще се
срещнем и ще бъдем отново заедно.”
(следва продължение)

2. Ще се срещнем и ще бъдем отново заедно
(от лекция на Свами Тиртха, октомври 2013, Лудащо, Вясапуджа)
(продължава от лекцията на Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, 6 февруари 1936)
„И така, аз съм най-големият глупак на света. Заради арогантността ми,
никой не ми се притече на помощ с добър съвет. И понеже никой не дойде да ми
помогне, затова споделих проблема си с Махапрабху. Спомних си, че ако разкрия
грижите си пред Него и се вслушам в съвета Му, ще ми олекне. И така, Той каза:
„Когото и да срещнеш, говори му за Кришна. Това е Моята заръка: стани гуру и
избави целия този свят! Никакво материално препятствие да не те спира в това
служене. Ще се срещнем и ще бъдем отново заедно.”
В тези стихове ясно и очевидно намираме обяснение на това противоречие.
Основното учение на Махапрабху е, че трябва да станем по-смирени от стрък трева;
ала въпреки това Той казва: „Искам да станете гуру и да избавите целия този свят.”
В този случай Махапрабху дава заръката: „Изпълнявайте ролята на духовен учител,
както правя и Аз, и споделяйте това наставление с всеки, когото срещнете. Казвайте
им буквално: Моето желание е да станете гуру и да освободите този свят,
помагайте на хората да се избавят от своето неразбиране”. Разбира се, ако чуете
тези думи, много смирено ще отвърнете: „Но аз съм просто човешко същество. Как
мога да стана гуру? Ти си самият Бог, учителят на цялата вселена! Само Ти можеш
да станеш гуру.” Но отговорът на Махапрабху на това е следният: „Нищо
материално не бива да те спира в това служене. Ще се срещнем и ще бъдем заедно
отново.” Значи, ако говорите на другите за Кришна, няма нужда да се боите, че ще
Го забравите.
Избягвайте досег със светското. Онова, което наричаме „материален свят”
ни обезпокоява. Цветове, вкусове, аромати, докосвания и звуци яростно ни атакуват.
Затова не е много благотворно да сме със светски ум. Чайтаня Махапрабху казва:
„Който иска да прекоси океана на материалното битие и копнее да служи на Бога, за
такъв човек компанията на хора със светски начин на мислене, както и похотливият
поглед към другия пол са като чаша пълна с отрова. Затова ако някой иска да служи
на Бога, той никога не бива да полага прекалено големи усилия за постигане на
светски цели. Външният физически свят покрива Бога, пречи Той да бъде видян. Само
щом насочим вниманието си към материалните обекти, незабавно забравяме за Бога.
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Затова онези, които нямат досег с Върховния стават все по- и по-незначителни за
нас. Тези, които искат да следват служенето на Кришна и да напредват по пътя на
предаността, трябва да избягват подобна светска компания.
Смирената ми молба е: моля ви, стремете се да избягвате подражанието.
Много е важно да анализираме себе си; трябва да разбираме недостатъците и
слабите си места. Защо да търсим кусури у другите, ако не сме готови да се вгледаме
в себе си? И не забравяйте – тези, които днес отдават съвсем малко служене, които
днес не са кой знае колко отдадени, могат утре да стигнат едно издигнато ниво на
посветеност. Винаги трябва да помним: не говорете нищо лошо за тези, които
влагат вниманието си и помнят наставленията на светите писания и на светите
личности. Дори грешниците могат да разберат Кришна и да надмогнат илюзията,
ако следват слугите на Върховния Бог, който прекосява вселените. Истински могъщи
са онези, които притежават силата на предаността. Не бих искал да се вторачвам в
евентуалните недостатъци на преданите или да компрометирам служенето към
Кришна и да налагам мнението си, пренебрегвайки процеса, макар именно този процес
да ми дава правомощията да служа на Бога и Неговите слуги. Невъзможно е да се
опише какви проблеми може да сътвори подобно арогантно отношение в човешкото
съществуване. Затова смирено моля всички ви, избягвайте да имитирате ваишнавите;
по-скоро се стремете да разбирате и следвате техния начин на мислене, техните
добродетели, техните идеали. За нас единствената истинска връзка е връзката с
преданите на Кришна. Всички останали занимания са просто масло в огъня на
материалното съществуване.”
(следва продължение)

3. Гуру е все едно Бог
(от лекция на Свами Тиртха, октомври 2013, Лудащо, Вясапуджа)
(продължава от лекцията на Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, 6 февруари 1936)
„Още някои напътствия от Чайтаня Махапрабху: „Не ставайте гуруизмамници, само за да изсипвате гнева и злостта си върху другите. Не използвайте
гуру-бизнес, за да се гмуркате в дълбините на материалното битие. Вместо това
станете искрени Мои слуги – ако можете – защото тогава ще ви благословя със
силата си и вече няма да има нужда да се боите.”
„Аз не се боя – казва Бхактисиддханта Сарасвати – защото моят Гурудев ми
цитира тези стихове, а той ги е чул от своя учител. И тази е причината моят
благословен Гурудев да приеме такъв пропаднал човек като мен за ученик. Той ми каза:
„Това е заръката ми: стани гуру и избави този свят.” Затова критикуват само тези,
които никога не са чували думите на Шри Чайтаня Махапрабху, цитирани по-горе.
Такива хора много погрешно ще разберат духовния учител, когато той преподава на
учениците си темите от Единадесета Песен на „Бхагавата Пурана”. Но какво да
стори един ачария, когато се налага да обясни шлоката: ачария мам виджаниян?
„Никога не се отнасяй с неуважение към ачария, никога не се опитвай да се сравняваш
с него. Гуру е все едно Бог.”52 Това са думите на Кришна. С тях Той иска да служи на
добруването на човешките същества. Нима ачария трябва да напусне своето място,
52
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когато му се налага да обясни тези думи? Това задължение му е било възложено от
учителя му; ако не поеме отговорността да обясни тези думи, той е за порицание,
защото неуважението към духовния учител е оскърбление към светите имена. Затова
той трябва да следва това напътствие, макар че мнозина ще му кажат, че е егоист,
заемайки позицията на гуру.
Когато духовният учител дава гуру-гаятри мантрата на ученика, нима не бива
да му казва, че тя е за обожание на духовния учител? „Гуру никога не бива да бъде
посрамван, защото всички полубогове са в него.”53 Когато дава наставления на
ученика си върху тези теми от „Бхагаватам”, нима той трябва да ги премълчи?
Тайната мистерия на реалността се разкрива само на онези, които служат на
духовния учител с такава искрена посветеност, с каквато служат на Върховния Бог
Кришна. Нима гуру не бива да казва тези думи на ученика? Гуру-пуджа, обожанието
на почитаемия духовен учител, е нещо много важно. На гуру трябва да се служи като
че служим на Кришна.
В равнината на освобождението не съществува недостатък, но
простосърдечните хора не могат да разберат тази толкова основна истина.”
Препоръчвам ви да прочетете останалата част от тази лекция, понеже е много
полезна.
Най-добрата част от духовния живот е когато ашрая-таттва и вишая-таттва
се разменят. Но как да обясним това? Когато Махапрабху казва, че всички вие трябва
да станете гуру, всички значи всички – всеки е поканен за това служене. В много
случаи аз виждам духовния учител във вас. Виждам гуру във вас. И има едно нещо, в
което съм абсолютно сигурен по отношение на себе си – че вие служите на своя
духовен учител в много по-голяма степен и с много по-добро качество, отколкото аз
изобщо можах да го сторя за Гурудев. Това е когато ашрая и вишая-таттва се
разменят. Ученикът би трябвало да е обител на служенето, а учителят би трябвало да е
обект на служенето – обаче е обратното. Това е истинска мистерия и на мен ми харесва
много. То е и единствената причина да се присъединявам към вас на тези празненства.
Защото това е тържество, честващо принципа на духовния учител; пък ако
непосредствената причина за това тържество е рожденият ден на един паднал човек,
какво да се прави – това е нещо второстепенно.
И да се върнем на Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур – накрая той казва: „Знам,
че много пъти съм ви създавал проблеми, но имаше само една причина да го правя – за
да помните Кришна.” И аз знам, че съм много труден за изтърпяване и често ви
създавам грижи. Но също бих искал да ползвам това извинение – единствената причина
да се опитвам понякога да ви притискам е, за да приемете пълен подслон у Кришна.
Какво всъщност искам? Много здрава връзка, много силно единство. Светът е като
хаос. Трябва да съзнаваме това и да сме подготвени да не ставаме като света.
Нашата философия е доста сложна. Има безгранично знание, безброй учения. Но
всички тези учения могат да бъдат сведени до три основни точки. Едната е, че вие не
сте само тела, а сте духовни души; втората е, че принадлежите на Бога; и третата е
любовната връзка, установена между вас и Него. Тези са основните принципи и ако те
се превърнат в жив факт в живота ви, ако не останат само теория – тогава това е
успешен живот.
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4. Подслон в планините
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2014, вечер, София)
Единството е велика сила. А ако сме единни в божественото служене, това ще
донесе необикновени благословии на всички. Вашето присъствие винаги ми напомня
присъствието на моите учители, на висшестоящите, и по този начин се чувствам
сигурен. Мисля, всички споделяме това усещане, че да чувстваш уюта на дома е много
важно в живота. Представете си ако трябва да изследвате непозната страна. Изпитвали
ли сте това – да ви се налага нощем да вървите из непозната гора? Много е
притеснително, нали? Макар това да е същата страна, същият континент, същата
планета, същата вселена? А представете си ненадейно да се озовете на различна
планета, всред съвсем различно обкръжение. Изненадващо е. Но ако някой ни е
подготвил местенце, тогава се чувстваме сигурни.
Толкова е хубаво да намериш подслон в планините. По милостта на някои от
вас, аз също се запознах мъничко с вашите планини. Някои от пътешествениците в
стари времена казват: „България е много по-хубава от Швейцария.” Вашите планини са
по-красиви. И знаете ли, когато намерим подслон там горе, винаги си мисля за това, че
някой е трябвало да занесе камъните и гредите преди нас, за да подготви това място.
Някой се е погрижил – за да се прислоним ние на сигурно място. По същия начин и
нашите духовни наставници щедро се трудят да създадат домашно обкръжение за нас –
където да можем да се чувстваме сигурни, да намерим своя подслон. Трябва да сме
много благодарни за това.
Затова нека прочетем от Шрила Прабхупад, който тълкува книгата на Шрила
Рупа Госвами „Нектара на предаността”, Глава Шеста, „Как да отдаваме предано
служене”:
„Шрила Рупа Госвами казва, че по-големият му брат, Санатана Госвами, е
написал „Хари Бхакти Виласа” за ръководство на ваишнавите, и в нея е споменал
множество правила и предписания, които ваишнавите да следват.” „Хари Бхакти
Виласа” е голяма книга – като законник с правила и забрани. Някои от правилата,
изредени там, са много трудни. Да ви дам ли пример? Може в края да дойдат и някои
лесни за преглъщане хапчета, но нека най-напред вземем горчивия хап. Казва се, че ако
някой изпълнява съвършено всички правила и предписания на варнашрама-дхарма в
продължение на хиляди животи, едва тогава става достоен да встъпи в преданото
служене. Това означава, че ние сме изключени от тази компания.
Веднъж чух описание на правилата за приемане на вечеря, които спазват
брамините от Южна Индия. Най-напред трябва да седнеш в редица само с брамини.
Доста трудно нещо в София, нали? След това мъжете трябва да носят само дхоти, без
никаква връхна дреха. Добре, този януари е доста мек, обаче разбирате, да се храниш
само по дхоти отново е трудно. След това се обяснява как трябва да си почистиш
ръката – разбира се със сложни мантри и мудри, капвайки вода на различни места; и
освен това водата от дланта ти трябва да се стече към лакътя капка по капка. И така
нататък. Така че докато стигнеш до своя прасадам, със сигурност ще „благославяш”
всички правила и предписания. В традиционния начин на живот в структурата
варнашрама има толкова много правила, че на практика е невъзможно да ги знаеш
всичките, а дори и да ги знаеш – да следваш всичките.
При все това, има някои много важни правила, които касаят всеки. „Има
правила, които можем да кажем са ограничени от времето, мястото и
обстоятелствата, но има и някои общи, които трябва да бъдат следвани. Сега
Шрила Рупа Госвами ще изреди тези толкова важни точки за наше благо. Шрила Рупа
Госвами предлага да спомене само основните принципи, без подробностите.
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Например, основен принцип е, че човек трябва да приеме духовен учител. Точно как
той следва напътствията на духовния си учител се счита за подробност. Ако, да
речем, човек следва заръките на своя духовен учител и те се различават от насоките
на друг духовен учител, това се нарича подробна информация.”
Тук има нещо много важно. Защото ние сме свикнали с принципа, че ученията
на духовния учител трябва да са едни и същи. Въпреки това самият Шрила Прабхупад
казва тук, че те може да са различни – и в същото време да са валидни. Виждате
многообразието от мнения и подходи към Бога дори в рамките на една школа.
„Основният принцип за приемане на духовен учител важи навсякъде, макар че
детайлите може да са различни. Шрила Рупа Госвами не иска да навлиза в
подробности тук, а да изложи пред нас само принципите.”
(следва продължение)

5. Кое ще направи официалното разрешително валидно?
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2014, вечер, София)
(продължава от предишния понеделник)
Шрила Рупа Госвами дава списък с 64 принципа на преданото служене:
„Първият е да приемеш подслон в лотосовите нозе на автентичен духовен
учител. Второ: да получиш посвещение от духовния учител и да се учиш от него как
да отдаваш предано служене. Трето: да се покоряваш на заръките на духовния учител
с вяра и преданост. Четвърто: да следваш стъпките на великите ачарии (учители)
под насоката на духовния учител. И пето: да запитваш духовния учител как да
напредваш в Кришна съзнание.”54
И така, първите пет от 64-те елемента на бхакти са фокусирани върху гуру. И
тези първи пет принципа са много позитивни: направи това, и това, и това. Те не гласят
„не прави това, не прави онова”. Нека анализираме мъничко тези препоръки.
Какво означава да приемеш подслон в лотосовите нозе на духовен учител? Може
да си речете, че означава да си напълно свързан с него. Но защо тогава е вторият
принцип – да получиш посвещение от него? Би следвало да има разлика между двете
нива. Първото ниво е, че „аз го приемам”. А второто ниво е, че „той ме приема”.
Виждате ли разликата? Това означава да задълбочавате връзката все повече и повече.
Да се приеме подслона на един свят човек – това е достъпно за всички. Няма кой знае
какви изисквания. Но да получиш посвещение вече е друго. Има някои изисквания.
И така, какво става, ако приемем подслон у свят учител? Тази постъпка ще
отвори вратата за нас. А какво означава да получиш посвещение? Означава, че си
изцяло упълномощен да практикуваш в тази школа. Това е значението на
посвещението. Ставаш пълноправен член, така да се каже. Разбира се, не означава, че
преди не си бил пълноправен член. Защото това не зависи от формалния ритуал, а от
степента на приемане и отдаденост. Ще ви дам един пример. По времето на Шрила
Прабхупад имало една жена, която очаквала да бъде посветена от него. Но
междувременно загинала в катастрофа. Бхактите били много разстроени и притеснени:
„Какво ще стане сега с нея! Тя не успя да получи посвещение, какво ли бъдеще я чака?”
Ала Шрила Прабхупад казал: „Тя се върна у дома, при Бога.”
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При все това, посвещението е като официален договор, официален печат върху
връзката. Затова препоръката е: намери духовен водач, приеми подслон у него и се
стреми да получиш посвещение. Така че разбирате ли разликата между двете нива? В
същото време, както бе споменато преди това в текста, посвещението не е краят на
историята. То означава, че сте приети в тази школа на мисълта, напълно признат член
сте на това духовно учение и практики, но дипломата ви ще дойде по-късно.
А как да получим своята диплома? За тази цел трябва да следваме третия
принцип – да се покоряваме на заръките на духовния учител с вяра и преданост. Това е
истинското изискване. Затова посвещението означава посветеност. Какво може да
отвърнете, ако гуру каже: „Луната е направена от лед.”? Трябва да отвърнете: „Да,
Гурудев!” Ето – упражнили сме своята отдаденост. Но следващия път, когато
духовният учител види пълната луна, той казва: „О, тази пълна луна е като пита
кашкавал.” Тогава какво можете да речете? „Да, Гурудев, така изглежда!”
Но встрани от шегата, какво искам да кажа? Понякога ученията и напътствията
на учителя са отвъд възможностите на разбирането ни. Защото сме толкова вкопани в
собствената си гледна точка. Ако някой дойде с напълно различно разбиране за същото
нещо ни е много трудно да кажем „да”. Но това трето ниво не е сляпо следване, тъй
като съществуват предишните нива – да приемеш подслон и да получиш посвещение. А
какво означава да приемеш подслон? „Проверил съм. Проверил съм себе си” – това е
най-доброто. Обикновено ние проверяваме гуру – което също е необходимо. Но нека
проверим себе си. Това е основният въпрос – „Пасвам ли в тази картина? Тук ли ми е
мястото?” Да приемеш подслон означава „Да, харесва ми този подслон. Мога да го
приема, това е за мен.” И след това, встъпвайки във връзка на посвещение, и двете
страни заявяват много сериозно: „Аз ти принадлежа и ти ми принадлежиш.” Така че
посвещението е като свещенодействие, тайнство. Тайнствата са много важни в живота
ни. Това е като официално разрешително. Но бихте ли се качили на такси, чийто
шофьор току-що е изкарал книжка? Тъкмо е сменил знака на покрива на колата от У на
Т. Спокойно ли ще ви е да се возите на такова такси? Не, нуждаем се от експертност.
Официалното разрешително го има, можете да шофирате, но моето мнение е, че докато
не ударите за пръв път колата, не сте опитен шофьор.
Кое ще направи официалното разрешително – посвещението - валидно? Ако
имаме и преживяването – с вяра да изпълняваме напътствията на духовния учител.
Виждате как тези различни стъпки неизбежно следват една подир друга.
(следва продължение)

6. Фаза на постигане и фаза на прилагане
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2014, вечер, София)
(продължава от предишния понеделник)
И така, с вяра и преданост трябва да следваме заръките на духовния учител. Това
е много лесно, докато учителят иска нещо, което ни е по вкуса. „Да, Гурудев, и аз исках
да направя същото!” Но ако той поиска нещо, което не ни е по вкуса? Въпреки всичко
трябва да приложим същия принцип – с вяра и преданост да го изпълним.
Споменах, че тук Рупа Госвами дава списък с 64 принципа; но всъщност има
само две правила в живота в преданост. Параграф номер едно: гуру винаги е прав.
Параграф номер две: в случай, че гуру не е прав, автоматично параграф едно влиза в
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сила. Ако помните тези два принципа сте в безопасност – но след като сте проверили и
приели. Не приемайте някаква глупост. Не приемайте безсмислие. След нужното
обмисляне, ако можете напълно да посветите себе си, тогава първо проверявайте, а след
това се покорявайте. Защо? Защото визията на гуру е доста различна от нашата визия.
Ако мравка и слон се катерят по една и съща планина, тяхното виждане ще бъде
различно. Перспективата им също ще е различна. Затова ако ценим и се възхищаваме
на широката и проникновена визия на нашия учител, тогава трябва да се стремим да го
следваме доколкото ни е по силите.
След това четвъртият принцип е да следваме стъпките на великите ачарии
(учители) под насоката на духовния си наставник. Това означава, че един истински
наставник винаги ще възхвалява предходните учители. Самият той също следва
предходните учители, затова приканва и новодошлите да следват по същия начин.
Защо? Защото това е процес, който се спуска. Ние може да си мислим, че знаем нещо в
духовната наука. Но духовен напредък означава да разбереш: „Моите учители, моите
наставници – те знаят.” Затова във „Веданта Сутра” се казва, че най-напред трябва да
станеш мъдър – това е онази част от процеса, когато събираме и натрупваме
информация, опит и т.н.; но след това трябва да станеш като дете – невинен, чист,
изцяло зависим, с пълно доверие в Кришна. Докато се намираме в познавателната фаза
на развитието си, трябва да научаваме, да изследваме, да насъбираме цялата опитност.
Това е по-скоро фаза на постигане. Но по-късно идва фазата на прилагане. „Научил съм
и се стремя да прилагам теорията в своята практика.”
Спускащият се процес е като бране на манго от дърво. Най-добрите плодове,
разбира се, са на върха. Мангото е много деликатен, много ценен плод, затова трябва да
сте много внимателни. А дървото е високо. Какво трябва да се направи в такъв случай?
Много хора се качват на дървото; един бере най-високите плодове и ги предава надолу
на следващия. По този начин плодът стига до земята. По същия начин и ние трябва да
следваме предходните учители, защото те ни предават принципите на преданото
служене.
(следва продължение)

7. Това ли е вашият киртан?
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2014, вечер, София)
(продължава от предишния понеделник)
И накрая, петият принцип тук55 за духовния учител е: запитвайте духовния
учител как да напредвате в Кришна съзнание. Както сме говорили, класическият начин
на изучаване в духовния живот е запитването. Това е обмен на въпроси и отговори.
Правилните въпроси касаят всеобщата съдба на човечеството, благото на човечеството.
Така че такава трябва да е темата на нашите запитвания: „Как да служа на божествената
цел? Как да служа на човешките същества? И как в крайна сметка да съм полезен на
себе си? Как мога да служа на душата си, на най-важната си страна? Досега
ентусиазирано съм влагал вниманието си в служене на своето тяло. Как най-сетне мога
да послужа на душата си?” Такива трябва да са запитванията към духовния учител. А
55

От 64-те принципа на преданото служене според Шрила Рупа Госвами
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не: „Как да подобря материалните си стандарти? Гурудев, моля те, помогни ми, нямам
работа.” Или: „О, толкова съм тъжна, защото нямам съпруг.” След една година, като
получиш своя съпруг, отново идваш плачейки: „О, Гурудев, толкова съм тъжна, че
имам съпруг.” Това ли е стандартът ви – само да плачете ли плачете за такива
материални неща? Веднъж Гурудев беше много строг, той каза: „Това ли е вашият
киртан?” По-добре не чакайте да чуете подобна забележка от духовните си учители.
Защо? Защото този процес е любящо, щастливо служене на Бога с толкова много
различни, красиви приношения. „Ето малко цветенца за Теб! Ето най-добрия инсенс за
Теб! Намерил съм най-специалния инсенс във Вриндавана. Нарича се „Супер Харилила”. Продавачът каза, че всеки го търси, всеки го иска! Казах: „Искам и аз един
пакет!” Ето и моите чапати, ето моите молитви, ето, за Теб мия пода, ето, за Тебе чета
– това са моите начини да Ти служа.” Ако някой иска да прави нещо, той ще намери
начин. Ако не искате да служите – кой може да ви помогне! Как бих могъл да ви
помогна?
Трябва да развиваме това желание. В момента говорим за много елементарни
неща. Но приложите ли същите принципи на по-висшите нива в духовния живот,
отново ще имате успех, ако следвате.
И така, това са първите пет толкова позитивни принципи от 64-те: търсете,
приемете подслон, получете тайнствата, следвайте напътствията, следвайте
предишните ачарии и питайте. Започнахме със запитвания и завършваме със
запитвания. Това е метод, който трябва правилно да прилагаме в духовния живот.
(следва продължение)

8. Не става въпрос за кисело грозде
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2014, вечер, София)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос на Гандхарвика: Обяснихте какви трябва да са отношенията ни с
духовния учител. Много пъти съм чувала, че най-важното е да имаме сърдечна връзка с
него. Въпросът ми е: кое е по-важно – да се обърнем към онзи, който има най-голяма
квалификация, най-висока диплома в школата; или да се обърнем към този, с когото
имаме сърдечна връзка?
Свами Тиртха: Как си избирате съпруг? Проверявате кой е с най-голямата кола,
с най-дълбоката банкова сметка или е най-известен по телевизията ли? Или просто се
влюбвате в някого? И не става въпрос да изберете киселото грозде: „Щом не мога да
имам кон, стига ми и магаре.” Не. Но гледате своето магаре и си казвате: „О, колко си
красиво на цвят! Какви хубави уши имаш, мило мое!”
Гандхарвика: Това ли наричате сърдечна връзка, извинете?
Свами Тиртха: Да! Да, любовта определено променя погледа. Тя показва найнай-добрите страни на другия. Разкрива истинските му качества, които той може дори
да не притежава – все още. И омразата, и любовта изкривяват образа на другия – това е
сигурно. Но омразата представя горчива картина, докато картината на любовта е
сладка. Затова се казва, че майката ще нарече дори слепия си син Падмалочан –
Лотосоокият.
Но може би отново прекалено много сме на емоционална вълна. Връщайки се на
въпроса – как можем да преценим кой има най-добрата диплома? Много е трудно да се
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отсъди. Може някой да е прославен, може да има милиони последователи, но може
някой съвсем незнаен човечец да е по-скъп на Кришна. Никога не можем да знаем как
става.
Разбира се, трябва да търсим къде има надеждна изворна вода. А ако сте открили
и сте вкусили тази вода, можете да черпите от нея. Защото Шрила Шридхара Махарадж
казва, че в духовния живот няма периферия, навсякъде е център. Моля ви, замислете се
много дълбоко какво означава това. В духовния живот няма периферия, всичко е
център – стига да става дума за истинска духовна общност, служене и т.н. Веднъж един
много скъп приятел на нашия Гурудев, който живеел в Калифорния, поемал към дома
след посещение в Навадвип, при Шрила Шридхара Махарадж. Той се сбогувал с
духовния си учител, при което Шридхара Махарадж отбелязал: „Е, сега ти заминаваш
за онова толкова затънтено място в света.” Калифорния, Сан Франциско! Нашият
приятел казал: „Отивам в Калифорния! Това не е затънтено място.” Но след това се
замислил: “Чакай малко, спрямо Маяпур, Нававип, то си е в затънтения край на света.”
Защото Маяпур е много свято място, рожденото място на Шри Чайтаня Махапрабху.
От тази перспектива Сан Франциско е някъде си там… Всъщност дори не съществува.
И така, как можем да изберем? Не зная, то ни сполита по божествена милост.
Някои казват, че това е просто общоприета практика – можеш да се отдадеш на кой да е
духовен учител. Което не е лошо като обща инструкция. Ала ако правим тази връзка
все по- и по-лична, тогава ще се появи и друга сладост. Но дали по единия или по
другия начин – нека се стремим да намерим своя подслон. Аз не бих се полъгвал по
слава, квалификации, брой ученици и т.н. Това зависи и от нашето разбиране, от
нашето желание – какъв тип водачество търсим. Но определено трябва да проверим за
себе си дали извличаме вдъхновение. Ако ви вдъхновява, действайте! Това е начинът да
намерим своето място.

9. Да се разпали огънят или да се успокоят вълните
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2014, вечер, София)
Въпрос на Ядунатх: Духовният ни учител ни обича и тази обич ни води все поблизо до истинската ни идентичност. Нашата визия за него е различна. Любовта ни е
детинска или дори като на домашен любимец. Как можем да развием своята любов, да я
накараме да израсне – истинската ни любов към духовния учител?
Свами Тиртха: Поливайте семената. Повтаряйки мантрите си поливаме
семената на предаността. И ако нашата бхакти-лата (растението на предаността) расте,
от само себе си ще роди различни плодове.
Преданите на Чайтаня Махапрабху били толкова умели, толкова чувствителни
да доловят настроението и емоциите на Чайтаня Махапрабху, че винаги можели да Му
прочетат подходящите шлоки от различните писания. Понякога за да разпалят Неговия
огън, друг път за да успокоят емоционалните вълни в сърцето Му. Но ако искаме да
приложим този пример в служенето към духовния си учител, трябва да разбираме
неговото настроение. Трябва да се доближим.
Има много фини съставки, които разпалват или пък уталожват настроението.
Например, гопите донасят различни елементи за служенето на Кришна. Понякога
носят камфор, друг път благоухания или много скъпи ароматни масла и всъщност
всички тези различни съставки помагат да се увеличи вкусът, да се усили споменът, да
се разпали огънят или да се успокоят вълните.
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По същия начин, ние всички разполагаме с някои съставки в ръцете си. Трябва
да използваме всички тези „съставки” - всички способности, които въобще имаме в
живота си - в стремеж да служим на целта на учителя, в духа на служенето му. Но ако
не знаем как да направим това, понеже не сме толкова чувствителни и не можем да
разберем какво той харесва, има един съвсем прост метод, който беше описан от Шрила
Рупа Госвами – запитване. Попитайте: „Свамиджи, какво ти харесва? Как бих могъл да
ти служа? От какво имаш нужда?” Обаче знаете, един истински отдаден не се нуждае
от нищо. Така че на такъв директен въпрос: „От какво имаш нужда?” той ще отвърне:
„Имам си всичко, благодаря ти! Нямам нужда от нищо.” Затова трябва да сме
внимателни как питаме.
А понякога дори съвсем пряка инструкция е много трудна за разбиране. Ако
мога да дам един пример за това; мисля, че съм ви разказвал много пъти историята, но
тя е толкова класическа, че си заслужава да бъде повторена. Веднъж Гурудев помолил
един от своите ученици: „Би ли ми донесъл чаша вода?” И той започнал да си мисли:
„Чаша вода? Такова просто нещо за моя толкова извисен учител? Не, това не е
достатъчно. Не е достатъчно добро служене. По-добре да му донеса някаква друга
течност. И коя е най-добрата течност? Научил съм на лекциите, че най-добрата течност
е млякото.” Така и сторил. Занесъл чаша мляко на Гурудев. И знаете, човек очаква
духовният учител да е много доволен от служенето му. „Гурудев, ти си толкова велик и
аз ти донесох най-великата течност!” Но какво станало? Гурудев много се ядосал.
„Глупчо, какво ми носиш? Искам просто да си сложа тилак – защо ми е това мляко?”
Така че понякога дори преките инструкции са много трудни за разбиране.
Въпреки това трябва да питаме. Това беше петият принцип – да запитваме: „Как мога
да развия своята преданост?”

10. Личност и идентичност
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2014, вечер, София)
Въпрос на Махадев: Махарадж, тъй като всички души са индивиди и в същото
време всички са частици от Върховната Душа, във връзката си с духовния учител ние
губим ли своята индивидуалност като му служим напълно и забравяме всичко лично,
или добавяме повече качество към себе си? И също, как можем да добием тази
перспектива, че добавяме повече качество вместо да чувстваме, че губим нещо?
Свами Тиртха: Много добър въпрос, благодаря ти! Аз споделям второто
виждане – че не губим, а по-скоро добавяме нещо. Но трябва ясно да разграничаваме
между двата аспекта на душата и на човешкото същество. Едното е личността, другото
е идентичността. Личността е ограничена от материални фактори като карма, гуни,
самсара, толкова много неща. Зависи от семейството, от образованието, от
преживяното - множество фактори я обуславят. Тя се променя от време на време. Но
индивидуалността никога не се променя. Това, че сте чит-кана или искрици съзнание,
никога не се променя. Което се променя е разбирането, което имаме за себе си.
Хората обикновено имат три различни самоличности: една, която показват пред
другите; втора – за каквито се мислят; и трета – каквито наистина са. В повечето случаи
трите са много далеч една от друга. Но в процеса на пречистване в живота в преданост,
те се събират в едно. Не искаш да показваш маска пред останалите, себе-анализът ти е
достатъчно ясен и прецизен – разбираш себе си, а не фалшивата си самоличност. Ние
изгубваме всичките си погрешни разбирания в този процес. Така че ако губим нещо –
това е тази кошница на личността, така да се каже – схващания, чувства, неразбиране и
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т.н. – всички неща, които са непостоянни. Но тази загуба ни помага да се доближим до
истинските себе си, до истинската си идентичност, индивидуалност. Защото ако няма
индивидуалност, ако в този смисъл няма личностна концепция, виграха, тогава няма
шанс за служене.
Затова моля ви, опитайте се да запомните тази разлика между вашата личност и
вашата индивидуалност. Личността се променя, индивидуалността или идентичността
никога не се променя.
А другият въпрос беше как можем да развием тази нагласа, че печелим. Нашите
доброжелатели имат голяма вяра в нас. Ние не виждаме своето бъдеще. Те не само
виждат бъдещето ни, но работят за това бъдеще. И тяхната сила е по-голяма от нашата
съпротива. Така че може да си мислим, че губим, но всъщност в крайна сметка печелим
всичко.
Шрила Шридхара Махарадж описва това по следния начин: отначало, когато ме
въведат в практиките на предаността, може да си помисля, че трябва да рискувам
всичко, без да е сигурно дали ще спечеля каквото и да било. Целия риск – никаква
печалба. Бихте ли се въвлекли в подобна игра? Рисковано е! Рискуваш всичко, а
печалба няма. Но междувременно ще получиш наставлението: без риск няма печалба.
Не рискуваш ли, нищо няма да постигнеш. А накрая, след съвършенството, ще видиш –
не е имало никакъв риск, а съм спечелил всичко. Защото каквото съм изгубил е
незначително, а каквото съм спечелил - неоценимо.

11. За нас всичко говори за према
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2014, вечер, София)
Въпрос: Защо духовният учител на Рама, Васиштха Муни, го учи на знание и
мъдрост, а не на бхакти? Това само заради различната епоха ли е?
Свами Тиртха: Рама Аватар е Марияда-Пурушоттам. Какво означава това?
Означава, че ролята Му е била малко по-различна. Кришна може да бъде наречен Лила
Аватар – който идва, за да се забавлява на любящата връзка със своите скъпи предани.
Несъмнено преданите на Рама също имат връзка на голяма посветеност с Него. При все
това, в тази специфична роля Той е дошъл с различна цел – да разкрие божественото си
великолепие и могъщество. Въоръжен с това знание и героичност, Рама защитавал
ришите и муните, които извършвали своите жертвоприношения. И те били толкова
привлечени от Него, че хукнали да Го прегръщат. Но тогава Рама ги спрял: „Не сега.
Много скоро ще дойда като Кришна, а вие може да се включите в лилата и тогава ще
имате шанс за открито служене и връзка.”
Пък и понякога учителите си запазват правото да преподават определени
истини. Нима на Рама Му е необходимо да бъде наставляван в божественото знание?
Не мисля; при все това, духовният учител Го е наставлявал. А в нашия случай има ли
полза духовният учител да ни напътства в божественото знание? Пак няма полза, обаче
по друга причина. Ала въпреки всичко нашите учители са готови да се нагърбят с тази
трудност. Защото те се забавляват по този начин – стремят се да преподават на другите
божествените истини. Това показва също, че божествената истина, божественото
знание е нещо много свещено. Както учителят, така и самата Божия инкарнация, са
готови да му отделят внимание. Тогава колко повече ние трябва да му отделяме
внимание!
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Ти спомена божественото знание. Какъв е зрелият плод на знанието? Мъдростта.
А какво е мъдрост? Мъдрост е практическата способност да обичаш. Така че в крайна
сметка Васиштха Муни е преподавал божествена любов.
Всъщност за нас всичко говори за това. Както в Айодхя, което е мястото на Бог
Рама, всичко говори на преданите за Рама. Веднъж бяхме в Айодхя. Беше много
особено преживяване. Трябваше да покажем паспортите си и дори провериха визите ни,
за да можем да се наредим на опашката за влизане в храма. Така че трябваше доста да
чакаме, преди да видим рожденото място на Бог Рама, но имахме късмета да получим
тази гледка. А после разбрахме, че на това място има и храм на Вишну. Черно мурти на
Вишну с четири ръце се обожава в този мъничък параклис. Поразпитахме местните:
„Къде е този важен храм на Вишну?” „Аааа, вие търсите черния Рама.” Защото тялото
на Рама е синкаво, светло, а „вие търсите черната версия на нашия Рама”.
Така че за тях всичко е Рама. За нас всичко е Кришна. За преданите, които са
напреднали в раса, всичко е према, божествена любов. Някой говори за божествено
знание, а те чуват: „О, према!”

12. В началото горчи, а в края е сладко
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2014, сутрин, София)
Започнахме да изучаваме 64-те основни практики в бхакти. Бхакти, като пътека
на божествената любов, е школа в йога. А йога означава определен набор от правила,
набор от практики, посредством които да се влезе в досег с нещо по-висше. Всъщност
за философите йога служи за установяване на връзка с Върховната Абсолютна Истина
– което е малко стерилна идея. Докато за онези, които търсят съвършенство по един
личен начин, йога служи за установяване на връзка с Върховния Бог. Това не е просто
концепция за битието като енергия, а по-скоро личностна концепция за Истината.
Ала както всички други видове йога имат своите правила и практики, нашата
йога също има определени правила и практики. След първите пет толкова позитивни
наставления, стигаме до следващите пет.
„Нека сме готови да изоставим всичко материално заради удовлетворението
на Върховния Бог, Шри Кришна. Това означава, че когато сме заети с предано
служене на Кришна, трябва да сме подготвени да се откажем от нещо, от което
може и да не ни се ще да се откажем и също така да приемем нещо, което може да
не искаме да приемем.”56
И сега нашият бунтовнически ум въстава: „Ето, виждате ли? Насилие! Налагат
ми нещо, което не искам да приема. И трябва да изоставя нещо, към което съм много
привързан.” Така че премислете два пъти дали този процес е за вас. „Това да не е
някаква секта? Опасно е, така че нащрек!”
Но скъпи мои, кажете ми едно нещо в живота, коя да е практика в живота, която
да не действа на същия принцип? Тръгвате на работа; налага ви се да приемете
определени правила, които не ви се нравят кой знае колко – да ставате рано, да отивате
навреме, да имате нощни смени, да изтърпявате шефа… Толкова много неща трябва да
приемете, които не ви харесват. При все това не се страхувате, че ходенето на работа е
нещо сектантско. И бихте искали да постигнете повишение в службата, което не се
случва – така че не получавате каквото ви се ще; а каквото не ви се ще, се налага да го
приемате. Каквото и да опитате в живота, то действа на този принцип. Затова недейте
56
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да се боите, че и в духовните практики ще трябва да приемете дадени правила, и да се
откажете от известни лоши навици. Подобна готовност е много необходима за
напредъка в духовното развитие.
Веднъж чух много проникновено определение за бхакти-йога. Бхакти-йога
означава да се изолираш от глупостта. А за да постигнем тази цел трябва да приемем
нещо, което не е много лесно в началото и да сме готови да се откажем от друго, което
ни изглежда много привлекателно.
Това е свързано и с гуните; гуните са основните характеристики на
материалната природа. Щастието, извлечено от раджас, страстната страна на светското
съществуване, е много привлекателно. Струва ни се много сладко в началото, но понататък може да добие горчив привкус. Докато щастието, извлечено от добродетелта,
най-добрата част от материалното битие, понякога в началото изглежда необичайно, не
особено вкусно, но по-късно започва да се превръща в животодаряващ нектар. Затова,
докато практикувате процеса на бхакти-йога, не се бойте да приемате добрите
практики, които са за ваше благо, нито пък се страхувайте да изоставите нещо, което
вреди на духовното израстване. Мисля, че това е съвсем разумно. Ако искаме да
постигнем дадена цел, трябва да правим всичко благоприятно и да избягваме всичко
неблагоприятно по отношение на нея.
Може ли да ви запитам за това? Бихте ли ми казали нещо, което изглежда
плашещо в началото или пък много необичайно?
Дамодар: Да се повтарят светите имена е странно в началото.
Свами Тиртха: Да! Но по-късно става много сладко. Това е добър пример за
нещо, което изглежда много необичайно, но приемем ли го, ще разберем по-дълбоките
значения и ще добием вкуса. Друго нещо?
Хаягрива: Хатха-йога упражненията.
Свами Тиртха: Но ние не правим хатха-йога упражнения. Всъщност, правим.
Да седиш на лекция в продължение на два часа в поза лотос или полу-лотос – това са
нашите асани. Имаме и дихателни упражнения – да пеем на висок глас нашите
бхаджани. Така че всички практики на различните йога школи са включени в нашия
толкова фин процес.
(следва продължение)

13. Малка кухина, побираща целия свят
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2014, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
Шестият принцип на бхакти беше: бъдете готови да се откажете от определени
неща, както и да приемете определени неща. Виждате колко е практичен Шрила Рупа
Госвами. Дава такъв практичен съвет; не някакви сложни философски или раса
обяснения.
Какъв е седмият принцип? „Живеене на свещено поклонническо място като
Дварака или Вриндавана.”57 Това звучи малко непрактично. Нима трябва да си сменим
националността? Да се преместим в друга държава? От време на време ние с голяма

57

„Нектарът на предаността”, глава 6

81

радост посещаваме светите поклоннически места, но как можем постоянно да живеем
там? Това е доста сложно. Все пак какво да правим, как да разбираме този принцип?
Едното решение е действително да заживеете на някое свещено място. Разказвах
ви за една матаджи, която живее във Вриндавана вече над двадесет години. Станала е
като местна светица. Така че дори това е възможно. Но какво можем да направим
самите ние, какво мога да направя самият аз в това отношение? Ако не можете
физически да живеете на свято място, тогава трябва духовно да живеете на свято място.
Превърнете дома си в свято място. Поставете олтар – той е като връзка, като протегната
ръка от духовното небе до вашата стая. Там можете да поднасяте своя инсенс, можете
да повтаряте молитвите си, можете да медитирате. Това ще зареди мястото с
божествени енергии и ще ви помага всеки път, когато влизате, да си връщате това
специално молитвено настроение.
Ами ако нямам дом? Ако си нямам стая, в която да си направя свещено кътче?
Въпреки това имате вътрешен, съкровен дом. Ние, като души, живеем в тялото. А в
това тяло има едно много специално място – това е сърцето, където е истинската обител
на душата. Там, в сърцето, има една специална кухина. Много малко, много тясно
местенце. При все това толкова огромно, че цялата вселена може да се побере в него.
Чрез пречистване можем да достигнем това ниво – когато дверите на сърцето, на
сърдечната ни чакра се разтварят и тази мъничка пещерка става толкова необятна, че
може да обхване целия свят. А кой трябва да е господарят на тази пещерка? Мисля
всички знаете.
Така че това е мястото, на което можете да направите свещен кът във вътрешния
си орган. На това свято поклонническо място трябва да живеем. Което означава също и,
че вашето тяло служи на тази свещена функция.
(следва продължение)

14. Култура на удовлетворението
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2014, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
Осмият принцип на бхакти е: „Приемане само на онова, което е необходимо или
влизане във взаимоотношения с материалния свят само доколкото е необходимо.”58
Не знам какъв е вашият опит, но моето наблюдение е, че този материален свят е като
вълк – изяжда всички. Не му стига пръстчето ви, иска цялата ръка. И не му стига ръката
– той иска да ви сграбчи целите.
В хинду традицията сравняват материалното битие с огромна змия. Изучавали
ли сте храносмилателната система на змиите? Те приемат цялата си храна наведнъж.
Ако достатъчно голяма змия хване овца, тя може да я погълне цялата и след това вътре
започва да я смила. Материалният живот е същият – готов е да ви погълне с все кожата
и костите. А челюстите на тази змия са като фазите на времето – минало и бъдеще. И
всъщност какво се случва? Миналото и бъдещето ви бавно, но неотклонно ви улавят
напълно.

58

„Нектара на предаността”, Глава 6

82

Не можем да заситим материалното обкръжение. То ни поглъща изцяло. Затова
трябва да сме много бдителни как разпределяме вниманието си, как разпределяме
времето и усилията си между материалните си заетости и духовните си цели.
Този принцип е много важен, защото гласи: „приемайте само онова, което е
необходимо в живота”. Йога означава контрол. Затова нашите учители са готови да ни
помогнат да разберем какво действително означава контрол. Да вземем един съвсем
прост пример – в йога трябва да контролираме хранителните си навици. Ако учителите
ни кажеха: „Недейте да ядете!” този съвет е много трудно да бъде изпълнен, нали?
Затова те дават разрешение, за да стане по-лесно: „Недейте да ядете месо.” Значи,
можете да ядете това и това, но не яжте онова и онова. Присъства известен контрол; не
е нужно напълно да се изостави храненето, но да имаме лимит, да имаме думата над
тази телесна функция. Да приемаме само колкото е необходимо.
Всъщност това е било формулирано и в средновековната европейска философия
– приемай само необходимото. Ако си доказал дадена истина, не е нужно да
привеждаш и друго доказателство. Защо? Защото щом нещо е потвърдено, каква полза
да го потвърждаваш още, и още, и още?
Обаче тогава основният въпрос е: ако искаме да прилагаме този принцип в
живота си, трябва да отворим дебат на тема „Какво ми е необходимо? Малка екскурзия
до Хаваите ми е много необходима. Това е част от живота ми, нищо специално.”
Мисля, разбирате, че можем да извадим някои нужди, които не са чак толкова нужни.
Но ако слезете до основите, ще видите съвсем прости принципи – храна, сън, подслон,
компания…
В крайна сметка хората имат само две основни нужди: едната е да обичат и
другата е да бъдат обичани. Кое е по-важно?
Отговор: Първото.
Свами Тиртха: Да обичаш някого. Това показва, че в края на краищата хората
са емоционални същества. Ако се налага тялото ви да гладува, можете да изтърпите
това, нали? Но ако сърцето и душата ви трябва да гладуват, това е много по-трудно за
понасяне.
И така, приемайте каквото е необходимо. Намерете своите граници по един
разумен начин. Казва се, че този свят е устроен така, че нуждите на всеки са
посрещнати и обгрижени. Този принцип ни помага да утвърдим една много добра
култура – култура на удовлетворението. Недейте да се оплаквате!
Има една история от еврейската традиция. Главата на едно семейство отива при
равина и казва: „О, рави, имам проблем.” „Какво има, скъпи мой?” „Имам жена и
семейство, винаги има скандали и е много трудно за издържане, а живеем в толкова
малка къща, само една стая, няма къде да се уединя. Какво да направя, че да намеря
вътрешен покой?” Равинът пита: „Имаш ли роднини?” „Да, имам роднини.” „А имаш
ли някакъв добитък?” „Да, и добитък имам.” „Тогава моля те, послушай съвета ми:
покани всичките си роднини в стаята, вкарай вътре и животните. Пък пак се върни при
мен след две седмици.” Мисля, че няма какво повече да разказваме нататък. Ако си
мислите, че „имам причина да се оплаквам,” просто се огледайте наоколо си. Толкова
много хора живеят изключително мизерен живот. „Оплаквах се, че нямам обувки,
докато не срещнах човек, който нямаше крака.”
Затова моля ви, приемайте колкото е необходимо. В съвсем позитивен смисъл
това означава – бъдете удовлетворени с каквото имате. Всъщност това е много важна
йога практика. В материално отношение ще открием всички причини защо да се
оплакваме от положението си. Но в духовния живот трябва да намерим всички причини
защо да бъдем удовлетворени. Превърнете оплакванията в комплименти. Само си
помислете: Бог ви е дал този живот – вашето обкръжение, вашето тяло, мозъка ви,
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кармата ви, добра и лоша – всичко. Той работи усърдно, за да направи това. А вие
започвате да се оплаквате? Това не е много мило. По-добре да кажем: „Благодаря ти,
Господи, толкова си щедър! Дал си ми такава добра възможност.”
(следва продължение)
15. Промяна във вкуса
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2014, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
Да си удовлетворен с това, което имаш беше осмият принцип; деветият е:
„Спазване на пост в деня на Екадаши.”59 Постенето е много благотворно. То е и много
здравословно. Ние постим по лунния календар – на единадесетия ден след пълнолуние
и новолуние. Затова се нарича Екадаши или „пост в единадесетия ден”. Това също е
принцип в йога – че трябва да упражняваме този малък контрол в съответствие с
определени принципи, според някои насоки. И знаете как е: в другите дни понякога
съвсем забравяте да се храните, обаче в тези специални дни – о, колко е трудно да се
изтърпи. Затова и е дадено – за да следваме принципите.
В този единадесети ден обикновено се въздържаме от зърнени и бобови храни.
Така че ако искате да спазвате този пост, който е много благоприятен за телесно и
духовно пречистване, можете да го правите. Можете да гладувате целия ден, може ¾ от
деня, може и половин ден. Дори мъничък контрол да опитате да приложите е
благотворно. А за да се избегне объркването: „Това дали е позволено днес или не,” найлесно е да хапнете плодове, например. С плодовете няма проблем. Но определено ако
ще ядете нещо, поне до обяд не приемайте нищо. А след това може да се храните
скромно този ден. Това ще подпомогне пречистването ви. Ще внесе и ритъм в тялото
ви.
И накрая десетият принцип, даден тук: „Почитайте свещените дървета като
банян и други свети растения и храсти.” Това отново не е толкова лесно в София.
Колко банянови дървета имате тук? Не много. Но обикновено храмовете имат туласи.
Туласи е свещено растение за Кришна. И например можете да извършвате това
обожание и служене към нея. Как можем да служим на едно дърво? Обикновено не
като го отсичаме, а като поливаме корените му. Ако имате туласи у дома е много
хубаво да ѝ давате вода.
Туласи не е просто храст, а въплъщение на богинята на предаността в облика на
растение. Древните прорицатели не са виждали само материални обекти, виждали са
духа, скрит там. Затова за тях Ганг не е просто река, това е Майка Ганга, богинята на
пречистването и освобождението. По същия начин туласи, това свещено растение, не е
просто ботанически обект, а нещо, което ни напомня за служенето към Кришна. Тъй
като това растение е много скъпо на Кришна, ако ние сме свързани с растението,
свързани сме и с господаря му – това е съвсем смислено.
И така, ако прилагаме този втори набор от пет принципа, това също ще обогати
нашия живот на преданост. Да ги обобщим отново: „Бъдете готови да се откажете
от определени практики заради удовлетворението на Кришна и да приемете други,
които не са ви толкова по вкуса; живейте на свещено поклонническо място;
приемайте само каквото ви е необходимо; спазвайте пост; и почитайте свещените
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дървета и обекти. Тези десет точки са предварителни условия, за да се започне
отдаване на предано служене според предписаните принципи. Ако още от началото
начинаещият предан спазва тези десет принципа, той несъмнено бързо ще напредне в
Кришна-бхакти.” Може би имате нещо да попитате или да обсъдим повече?
Въпрос: Какво точно имате предвид под духовен напредък?
Свами Тиртха: Духовен напредък означава да се изолирате от глупостта все
повече и повече – да го кажем съвсем практично.
Коментар: Може би промяна във вкуса.
Свами Тиртха: О, много добре! Онова, което е било невъзможно вчера, днес
вече е напълно постижимо. Мисля всички имаме някакво разбиране за духовен
напредък и е много хубаво да обменяме гледните си точки за това. Можем също да
кажем и че всеки ден, стъпка по стъпка, трябва да се доближаваме до нашите духовни
идеали. Това е нещо съвсем практично, не е някаква далечна теоретична конструкция.
А промяната във вкуса, както вие споменахте, е определено доказателство, че от
материалният вкус можем да стигнем до духовния вкус. Това е духовен напредък – от
егото си да стигнем до себе си. Ето пътуването, което трябва да предприемем. Асато
маа сат гамая/ тамасо маа джйотир гамая/ мритйор маа амритам ганая 60 – „От
нереалното, материалния вкус, води ме към истинското, духовния вкус! От тъмнината
отведи ме в светлината! И от смърт води ме към безсмъртие!” Мисля, че това е добра
програма за духовен растеж. От нереалното – този свят на илюзията – да стигнем до
истинското.

16. Точен баланс между материалните и духовните занимания
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2014, сутрин, София)
Въпрос на Хаягрива: По отношение на материалното съществуване – онова,
което в действителност ни оковава е нашата привързаност към материалното. И тъй
като сме по естествен начин привързани, как можем да надмогнем тези привързаности?
Някои трансценденталисти казват, че трябва да ги отсечем. В бхакти-йога ние казваме,
че трябва да ги одухотворим. Всъщност трябва ли да се концентрираме върху тези
привързаности или просто чрез развиване на по-възвишена привързаност към
духовното можем да ги надскочим?
Свами Тиртха: Първата част на въпроса ти е как да балансираме между
материалното и духовното. Ако запиташ някой фанатик – било то фанатик материалист
или духовен фанатик – той категорично ще заяви: „Изостави другата страна! Това е
нашият баланс – никакъв баланс!” Ако запиташ някой опортюнист, той ще каже: „О,
бъди умен. Язди два коня с един задник.” Но ако запиташ един съвършен духовен
човек, той ще ти отвърне: „Материално? Какво е това?” Защото неговото виждане е
изцяло одухотворено. За него нищо не е материално.
И е много вярно, което каза: в бхакти-йога ние се стремим да използваме всички
активи на тялото и на материалния свят в служба на Кришна. Да вземем за пример
очите. Понякога очите… всъщност не понякога, очите винаги търсят какво да гледат. За
един здрав млад мъж е съвсем неизбежно когато срещне на улицата жена с красиви
форми, очите му добре да я огледат. Тогава какво да правим – да извадим очите? Това
ли е решението? Няма да помогне, защото желанието ще остане. Затова нашето
решение е да дадем на очите нещо по-добро, по-красиво дори от женските форми.
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Затова и съществува тази красива книга с прекрасни картини на Кришна, „Формата на
красотата”. Това е истинският контрол над очите. Покажете им по-добър обект, на
когото да се наслаждават.
По същия начин всички различни органи се стараят да ви повлекат в определени
посоки. Езикът иска да усеща различни вкусове; ушите искат да слушат разни клюки –
обикновено все лоши вести за другите; гениталиите винаги искат да се срещат – така
сме устроени, така работи тялото ни. При все това трябва да прилагаме някакъв
контрол. Това е нашият метод: да използваме каквото имаме в служба на Кришна.
Хришикена хришикеша севанам61 - „Чрез телесните сетивни функции да служим на
Господаря на сетивата!”
И можем да използваме на практика всичките си телесни функции и части в
служене на Кришна. Точно както е правел Амбариша Махараджа. Той бил древен цар,
много добър пример за отдаден предан. Знаете, да си цар е доста отговорна задача –
ангажиран си с администрация, с какво ли не. Но той бил готов да разпредели и
делегира тези задължения на други. Само едно нещо никога не делегирал на някой друг
– обожанието на Кришна. Винаги го извършвал лично.
Защо е важно да споменем това? Защото понякога имаме склонността да си
намираме заместници. Например, ако сте баща, може много бързо да научите от
шастрите, че каквото един баща не може да свърши, синът му ще го осъществи.
Тогава на следващата сутрин ще си речете: „Отново пуджа? Синът ми ще я направи.”
Не си намирайте извинения – както Амбариша никога не пренебрегнал служенето към
Върховния. И макар да бил цар, бил готов с тялото си да извършва служене. Използвал
ръцете си, за да мие пода на храма. Използвал нозете си, за да посещава светците и
светите места. Използвал тялото си да прегръща преданите. Главата си – да се покланя
пред божествата. Устата си – да възхвалява и мълви имената. На практика въвличал
целия себе си в тази преданост и посветеност към Бога.
Нека следваме неговия пример. Когато идем в храма, нека свършим нещо там!
Нека изразим готовността си да служим. Естествено, сега тук сме 25 човека, не можем
да мием пода всичките 25. Не е практично. Но когато има някакво служене, когато има
някакъв шанс – включете се! Пък утре може да донесете парцал – да помогнете за
почистването. Или донесете килограм ориз за храма: „Това е моето приношение за
Кришна.” Или такова красиво приношение – донесете цветя! Има толкова много
начини да изразите готовността си, да се включите в настроението на служене.
Затова моля ви, следвайте примера на Амбариша. Мисля, че той е добър образец
как да се открие точния баланс между материалните и духовните занимания. Макар да
бил велик цар, никога не забравил за служенето към Всевишния.
И определено посредством артха-правритти можем да постигнем анартханивритти. Артха означава „ценности”. А правритти значи „да култивираш”. Така че
култивирайки по-висшите ценности, по естествен начин ще постигнем освобождение
от погрешната ценностна система – анартхите. Чрез добра практика можем да
контролираме лошите навици. Ако повтаряме светите имена, пречистването на сърцето
ще се случи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе
Рама, Рама Рама, Харе Харе. Толкова е просто.

61

Цитат от „Нарада Панчаратра”, който се открива в „Бхакти Расамрита Синдху” 1.1.12 и в „Чайтаня
Чаритамрита”, Мадхя, 19.170

86

17. Най-пълното разбиране
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2014, сутрин, София)
Въпрос на Павитра: Каква е връзката между Кришна и Вишну, и кое прави
Кришна по-специален?
Свами Тиртха: Каквото има Бог Вишну, нашият Кришна също го притежава.
Но Кришна има и още неща, присъщи само на Него. Какво означава „Вишну”?
Всепроникващ, Вездесъщ. Това е божествена функция. Вишну обитава сърцата на
всички същества в един много специален аспект и същевременно прониква цялото
битие. А също запазва изначалната си позиция като Божествена Личност. Така можем
да кажем, че всички божествени характеристики се откриват у Бог Вишну. Той е
закрилник на живота, досущ като божественото Слънце, сияещо насред тази вселена,
Сурия-Нараян. Светлина, силата на живота – всички тези различни функции са
свързани с Него. Наричат Го също Бхагаван – личност, изпълнена с божествени
качества като слава, сила, знание…
Тогава каква е разликата между Вишну и Кришна? И единият е син, и другият е
син. Ала разлика има. Вишну обикновено е описван с четири ръце, а Кришна – с две.
Четири ръце – за да ни покаже, да ни напомня, че е божествен. Макар да изглежда като
човек – само с два крака – но с четири ръце, което е отвъд човешките възможности. В
символичен смисъл четирите ръце означават, че е всемогъщ. Не е ограничен от
материално тяло, защото през цялото време е духовен.
Обаче Кришна има „само” две ръце. Защо? Защото Той иска да се смеси сред
хората. В Своя изначален облик, Кришна иска да дойде много близо до човешките
същества. Не иска да ги стряска с някакви божествени разкрития. И всъщност
изначалният Му облик е много подобен на човешкия. Или можем да кажем, че хората
са по подобие Божие. „Бог създаде човека по Свой образ.”62 Значи не хората имат
антропоморфна визия за Бога, а всъщност можем да кажем, че Бог има деоморфна
визия за хората. Той е началната точка.
Но какви са специалните характеристики на Кришна? Едната е Неговата флейта,
вену-мадхуря. Какво представлява флейтата на Кришна? Тя е източник на звукова
енергия. И обичайно различните богове издават разни звуци – например Зевс с неговата
гръмотевица. А пък Кришна свири на флейта. Това е властта, която Той упражнява над
вселената. С флейтата си зове всички в Своята божествена прегръдка.
Друга черта на Кришна е Неговата дивна, върховна красота – Неговата рупамадхуря, хубостта на Неговия облик. Трябва да разберем, че Кришна е найпрекрасният.
След това Той има Своята свита от бхакти наоколо си – гуна-мадхуря. Това е
друга специална характеристика на Кришна – че през цялото време край Него има
любящи слуги. Лакшми-сахасра-шата-самбхрама-севяманам/ говиндам ади-пурушам
там ахам бхаджами63 - в Неговото царство стотици и хиляди лакшми и гопи служат
наоколо. Така че красотата на личното Му обкръжение е друга специална черта на
Кришна.
А четвъртата специална характеристика на Кришна е Неговата лила-мадхуря –
забавленията Му. Тези са специалните неща, които никой друг аспект на Върховния не
притежава. Това прави картината пълна. Затова Шрила Шридхара Махарадж казва, че
от общата почит към Бог трябва да стигнем до разбирането за Бога като Кришна –
всепривличащия аспект на Всевишния. Защото това е най-пълното разбиране, което
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изобщо можем да имаме за върховната реалност. Той е пурноттама аватар –
абсолютно, съвършено цялостен. Другите аспекти на Господа са по-малко великолепни,
с по-малко божествена слава, можем да кажем. А тези специални характеристики на
Кришна ни привличат много силно. Особено петата нота на Неговата флейта.

18. Позитивният смисъл на насоката
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2014 вечер, София)
Духовното общуване е много важно. Дори просто да посещавате ашрама вече е
духовна практика. А да общуваме с преданите е голям шанс в живота ни - да може
техният пример, тяхната енергия да се прехвърлят върху нас. Ашрамът или храмът е
място за духовна практика. Тук можем да получаваме и тук можем да даваме, да
споделяме. Не знам какво е вашето усещане, но аз чувствам, че получавам много! А пък
мога да дам, да предложа съвсем малко. Но за щастие сме мнозина, така че ако всеки
предложи по мъничко, нашият Кришна ще е удовлетворен.
И така, продължаваме да четем за 64-те основни практики в преданото служене.
Първите десет бяха предварителните предпоставки. „Следващият набор от насоки
гласи: Човек трябва категорично да изостави компанията на не-отдадените.”64
Какво означава това? Болшинството от нашите приятели и обкръжение са така да се
каже не-отдадени. Категорично да изоставим компанията им?! Това значи да станеш
отшелник на Черни Връх. Какво е значението в такъв случай? Какъв е позитивният
смисъл на тази насока? Не е достатъчно просто да се откажем да общуваме с неотдадени, защото ако изоставите компанията на другите човешки същества, ще се
окажете насаме със себе си. И тъй като ние искаме да започнем тази практика, а тя е за
не-отдадени, за такива, които тепърва искат да станат отдадени, в крайна сметка отново
ще сте в не-отдадена компания. Каква е позитивната страна на даденото тук
напътствие? Търсете духовна компания, общувайте с одухотворени хора. Всред такива
хора виждането ни ще се промени. Все повече и повече ще сме способни да долавяме
духовните качества на приятелите си наоколо. А като споделяме и обливаме със своите
духовни качества другите, те също ще се одухотворяват. Така ще започне тази толкова
специална, фина и бавна промяна. Това е истинското значение на „изостави компанията
на не-преданите”. Търси компанията на преданите.
Второ от този набор напътствия: „Човек не бива да проповядва на някой, който
не приема процеса на преданото служене.” Както с други думи е обяснено в „Бхагавад
Гита”, недейте да притеснявате ума на другите65. Това е основно правило при всякакъв
вид помощ – била тя социална, здравна, ментална или духовна – можеш да помагаш
само на онзи, който го иска. Ако някой не желае помощта ти – какво можеш да сториш?
Ала дори тогава бхактите имат шанс. Можете да желаете всичко най-добро на човека.
Разполагаме и с друго тайно оръжие – това е прасадам. Ако по някакъв начин, какъвто
и да е, доведем хората в досег с духовната енергия, те ще се облагодетелстват.
Но ако някой с готовност и желание приема процеса на преданото служене, той
трябва да бъде напътстван. Има една дефиниция за ученик: че той е под дисциплина 66.
Това е ученик – който е готов да приема наставления, който е готов да приеме подслон.
Такъв човек трябва да бъде насочван. И знаете, слабите ученици се нуждаят от много
грижа и внимание. Трябва да им се обяснява много търпеливо и дълго какво да се
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прави. Мисля, че е очевидно – ако някой е в трудна ситуация, той се нуждае от повече
грижа от обичайното. Обаче добрият ученик, добрият бхакта се нуждае дори от повече
време и внимание, понеже иска да научи повече, много е любознателен. Така че тези,
които са в много лошо положение и тези, които са в много добро положение се нуждаят
от повече внимание. Които са в междинната категория се справят и сами.
Но мисля знаете какво имам предвид – трябва да отделяме специална грижа и
внимание на новодошлите и на по-старшите, казано с други думи. Защото първата
категория се нуждаят от много грижа и внимание, за да бъдат научени, да се почувстват
защитени. Същевременно трябва да се възползваме от всеки миг и възможност да
общуваме с по-извисените, за да научим нещо от тях, да добием техните благословии.
И всяко едно напътствие в преданото служене има едничка цел – как да
направим Кришна по-щастлив, по-удовлетворен. Това е, което ни обединява в
наставленията.
(следва продължение)
19. Не тухли и камъни, а сърце и душа
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2014 вечер, София)
(продължава от предишния понеделник)
Третият принцип е много интересен: „Човек не бива да се ентусиазира да строи
скъпи храмове и манастири.”67 Мисля, че тази част от 64-те практики на преданото
служене я изпълняваме. Не строим твърде скъпи храмове на Кришна. Поне едно
изискване изпълняваме. Но защо това се споменава тук? Да сме откровени, обикновено
хората, и ние включително, обичат да посещават местните монументи, сгради и големи
храмове, нали? Те имат своята значимост. Това тук също е ашрам. И той има някакви
материални измерения. За нас това е място, където се събираме и споделяме своите
идеи. Така че има много добро предназначение. Въпреки всичко, Рабиндранат Тагор
много хубаво го е казал: „Когато Бог иска да построи храм от сърцата и душите, хората
се втурват да носят тухли и камъни.” Така че трябва да сме много внимателни в това.
Донесете истинския материал – онова, което действително е нужно на Кришна.
Веднъж чух, че преданите построили голям, величествен храм. Разбира се, за да
удовлетворят Кришна. Но какво станало? Хората започнали да ги укоряват: „О, такъв
скъп храм, вместо парите да се използват в служба на бедните!” Така че трябва да
намерим нужния баланс между тези очаквания. Тъй или инак, всички храмове на света,
че дори и целият свят - всичко принадлежи на Бога. Не можем да Го впечатлим с
някакви си сгради. Затова не се престаравайте в това отношение.
Но тук се споменават и манастири. Добре, разбирам да построиш хубав, богат
храм, дом на Бога; обаче богат манастир? Отшелнически ашрам с всички удобства?
Това не звучи много добре. Имам една книга – будистки трактат върху различни
духовни практики. Там има голям раздел за това как се постигат мистични сили – ако
искаш да размножиш тялото си и да изпълняваш множество различни роли – какви ли
не неща са описани там. Но се говори също и в какъв манастир да отидеш. Казва се:
„Не отивай в някой съвсем нов манастир, който още не е довършен. Защото на такова
място трябва да се строи, да се работи много, и медитацията ти ще бъде
възпрепятствана от твърде многото физически дейности.” Обаче след това се казва: „Но
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недей да отиваш и в някой комфортен, хубав манастир. Защото тогава садханата ти ще
залинее – ще се почувстваш много удобно, ще станеш ленив и ще изоставиш духовните
си практики.” Тогава в какъв манастир да иде човек? Ако не е завършен, не се
препоръчва; ако е завършен, не се препоръчва.
Разбира се, ако можем да извършим някакво добро служене към Бога по този
начин – да съградим храм, или да помогнем по някакъв начин, например в някой
манастир или ашрам – това е хубаво. Ала никога не бива да си мислим, че с това
всичко приключва. Ако сложим камъните, но не вложим сърцето и душата си, това е
само половинчата работа.
Сега идва друга инструкция, която повечето от нас следват много сериозно: „Не
четете прекалено много книги. Човек не бива да се стреми да чете твърде много
книги, нито пък да таи идеята да припечелва прехраната си с лекции или
професионални рецитации на „Шримад Бхагаватам” или „Бхагавад Гита”.”
Защо се казва „Не четете твърде много книги”? Твърде много книги означава
твърде много мнения. Тогава е много лесно да се изгуби фокусът. Всъщност,
достатъчно е да се прочете една книга, стига в нея да се съдържа всичко. Не е нужно да
запомните всичките седемстотин стиха на „Гита”. И един стих да запомните правилно,
това е достатъчно за съвършенство. В една от своите песни68 Бхактивинод Тхакур
казва: „Когато бях млад, бях запленен от знанието. Учех ли учех; но по-късно, на стари
години разбрах, че знанието ме е превърнало в магаре. И междувременно съм
пропуснал да служа с любов.” Всъщност това е най-важното, което трябва да научим да не забравяме за Всевишния!
Пък е сигурно: дори да се опитате да изучите всички различни книги, разкрити
писания и философии, ще се върнете към према-бхакти. Казвам ви, няма по-добра
версия от това. Защото философиите удовлетворяват ума. А према-бхакти носи
удовлетворение на съкровеното сърце.
И не си изкарвайте прехраната от лекции върху свещените писания. Това не е
бизнес.
(следва продължение)

20. Силен и гъвкав като закален меч
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2014 вечер, София)
(продължава от предишния понеделник)
„Човек не бива да е небрежен в обичайните си дела”69 – това е петият принцип.
Справяйте се добре и от гледна точка на материалните очаквания. Не използвайте
Кришна за извинение, не използвайте религията си за извинение. Недейте да бягате от
трудностите в живота в името на вътрешния си покой. По-скоро се стремете да
извлечете благоприятното от ситуацията. Точно като един добър меч. Когато закаляват
добрия меч, нагряват го и незабавно го потапят в студена вода. Горещо-студено,
горещо-студено, многократно. И какъв ще бъде ефектът? В края на краищата той ще
стане много твърд отвън и много гъвкав отвътре. Така добрият меч никога няма да се
строши. Той обединява двете качества: сила и гъвкавост. Ние също се нуждаем и от
двете. Трябва да сме много силни в своята убеденост и да сме по интелигентен начин
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гъвкави в приложението ѝ. Лаиците, обратно, ще са съвсем слаби в убедеността си, но
много ще наблягат на прилагането ѝ. По-добре да сме като закален меч – силни и
същевременно гъвкави. Затова недейте да избягвате изпитанията в живота,
оправдавайки се с „духовното умиротворение”.
Шестият принцип в този набор е: „Човек не бива да попада под омаята на
скръбта при загуба или на радостта при печалба.” Кое племе е живяло преди на
територията на България? Траките. Какъв бил обичаят им когато се раждало бебе? Те
плачели: „О! Започва неговия път в илюзията.” А когато някой умирал? Те се смеели.
Но какво ще стане, ако приложите древния тракийски метод днес? Родителите
на детето няма да са много щастливи, ако заплачете, че им се е родило бебе.
Обичайният начин, по който се случват нещата е, когато се раждате, вие да плачете, а
останалите да се смеят. Живейте внимателно, така че когато си отивате да не е вие да
плачете, а другите да се смеят. Когато си тръгваме, ние трябва да се смеем, а
останалите да плачат. Не на обратното.
И така, недейте да скърбите ако изгубите нещо и не се радвайте прекомерно ако
спечелите нещо. Един йоги е балансиран. Дали го славят или критикуват, той е
несмутен. Това не означава, че не бива да имате чувства. Разбира се, понякога тъгуваме
поради загубата на някой предан, например. Това е голяма мъка. Или ако някой
постигне много добро служене в духовните си усилия, трябва да сме много щастливи за
него.
Всъщност, в живота в преданост е голямо оскърбление, голяма грешка да си
тъжен. Нямаме причина да тъгуваме. Ние сме вечни души, имаме своите духовни
доброжелатели, съществува жива и любяща връзка между нас и Бога; нима имаме
някаква причина да скърбим? Това е илюзия! Трябва да сме много стабилни в своята
осъзнатост.
Седмият принцип от този набор е: „Човек не бива да проявява неуважение към
полубоговете.” Това ясно ли е? Очевидно е. Почитайте всички и няма да допускате
грешки. Отдавайте нужното уважение всекиму; това само по себе си е духовна
практика.
А кой е полубог?
Отговор: Който живее изцяло за удовлетворението на Бога.
Свами Тиртха: Много добре! Това е дадено като определение от Шрила
Прабхупад в Десета Песен на „Шримад Бхагаватам”. Значи ако живеете изцяло за
удовлетворението на Бога, ставате полубог. Всъщност, те са по-висшите власт-имащи
във вселената, затова е напълно уместно да се отдава почит на всички различни отдели
и служители на Бога. Както има един крал, но множество министри, по същия начин
има един Върховен Господ и множество подчинени Нему сили, които поемат различни
роли и различни служби в тази вселенска структура.
(следва продължение)
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21. Най-великата дхарма
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2014 вечер, София)
(продължава от предишния понеделник)
Осмият принцип, даден тук, е: „Човек не бива да причинява ненужни
притеснения на никое живо същество.”70 Така че ахимса е нещо важно. Наричат я
„най-великата дхарма” – ахимса. И тя не се изразява само в избягване на насилието,
защото това отново е негативната страна. Но истинска ахимса означава да подпомагаш
духовния напредък на другите. Знаете ли кой е международният ден на ахимса?
Отговор: Всеки ден.
Свами Тиртха: О, би било много хубаво да е така. Но това е рожденият ден на
Махатма Ганди, 2 октомври. ООН в крайна сметка в унисон прие този ден за
международен празник на ахимса.
Веднъж в Южна Индия намерихме един будистки храм. Много хубав храм,
много добре обгрижен, посрещнаха ни много добре, незабавно получихме някои
публикации и бяхме поканени на неделната лекция. Беше много хубаво! Тринадесетина
монаси седяха отпред на сцената; водачът на ашрама беше около 40-50 годишен
уважаван джентълмен, най-възрастният беше на около 80, а най-младият – на около 8.
От най-малкия до най-стария седяха пред публиката. Те медитираха, като канеха
всички да се включат в безмълвната им медитация – беше много хубаво. След това
игуменът започна своята лекция. И можеш да усетиш, че той познава всичките си хора.
Имаше и един западняк сред слушателите, който очевидно бе част от групата.
Игуменът оглеждаше публиката и изведнъж ни видя: двама непознати от запада.
Веднага започна много внимателно, но много поучително да говори за ахимса – за да
предаде практическо послание. И аз бях щастлив, че получихме вниманието му, защото
беше много мило. Сигурен съм, че всички участници бяха слушали стотици и хиляди
пъти за ахимса. Ала той си бе помислил: „Ето едни туристи, дошли от Запада. Нека им
помогна, нека ги науча на нещо хубаво: не бъдете агресивни към другите.”
А казвам ви, не е лесно да се живее без насилие. Обикновено не избиваме своите
братя, човешките същества – в най-общия случай. Обаче често ги измъчваме – с
действия, с думи, с мисли, с пренебрежение. Ако правим нещо, това може да е много
язвително. Но ако пропуснем да направим нещо, това може да донася дори още повече
болка. Същото е и с нашия Кришна. Ако сторите нещо глупаво, това може да е
болезнено за Него. Ала ако пропуснете да направите нещо хубаво, може да е дори още
по-болезнено. Затова в служенето трябва да се избягва пренебрежителното отношение.
И така, не бива да причиняваме ненужни притеснения на никое живо същество –
това означава ли, че можем да причиняваме нужните притеснения? Има един много
красив пример от Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Той е казал на една много
известна Вясапуджа церемония, когато преданите се събрали да празнуват рождения му
ден: „Знам, че съм ви създавал много проблеми. Моля ви, простете ми! Защото
единствената причина да ви създавам тези проблеми бе да ви помогна да помните
нашия Бог.” Така че щом дори на великите учители понякога им се налага да прилагат
известно насилие - за да помогнат на нас, да ни спасят от по-голяма опасност - можем
да видим, че да се живее без насилие е много, много трудно. Не можем да го направим
просто като го избягваме. Но служейки на духовното благо на останалите е възможно
да намалите това лошо влияние. Съгласни ли сте? Така че отново, чрез позитивно
култивиране можем да постигнем по-добри резултати, отколкото просто чрез
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избягване. Затова нека се стремим да дадем нещо на Кришна, да се стараем да Го
удовлетворим; а не само да избягваме нещо, което е лошо или ограничено.
(следва продължение)
22. Разумен съвет
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2014 вечер, София)
(продължава от предишния понеделник)
Деветият принцип в този подбор е: „Човек трябва внимателно да избягва
различните оскърбления при възпяването на светите имена на Бога или при
обожанието на муртите в храма.”71 Има множество оскърбления; 33 са основните
грешки по време на обожанието; да ви кажа ли няколко? Едно оскърбление, което да се
избягва в храмовото обожание е: „недейте да идвате на паланкин в храмовата стая”.
Няколко роба ви внасят на паланкин в храмовата стая – не правете това. Лесно е,
можем да го направим! Второ оскърбление, което да се избягва: „недейте да сядате
върху олтара”. Това звучи малко странно, без съмнение. Но знаете ли, веднъж имаше
един нов посетител, дошъл за пръв път в ашрама в Нанда Фалва. Пеехме прави и след
аратито всички насядаха да слушат лекцията. Имахме вясасан за Гурудев, който
постоянно си беше там, дори когато Гурудев го нямаше. Нашият човек незабавно си
рече: „О, това е хубаво място” и го зае. Ние много смирено се опитахме да му кажем:
„Моля те, по-добре седни другаде.” Но това единствено показва, че душата има
склонността незабавно да разбира кое е най-доброто място в храма.
Какво да говорим за хората, веднъж имахме една зайкиня. Тя беше част от
ашрама. Бяла, прекрасна зайкиня. Беше много щастлива да живее с бхактите и си
имаше хубави забавления. Любимото ѝ място в храмовата стая беше вясасанът на
Гурудев, разбира се! Имаше само едно още по-любимо място – на поставката за книги,
върху „Бхагаватам”. Беше много забавна! След вечерната програма, вечеряхме в храма.
Раздаваха се чиниите, 5-10 чинии, бхактите сядаха и в чиниите се сипваше прасад.
Нашата приятелка отиваше при всяка чиния и си хапваше по мъничко. Така че тя много
добре познаваше принципа на прасадама, как се почита прасадам. А когато бхактите
се събираха в безгрижно настроение след вечерното обожание и прасадам, знаете, в
началото си седнал пред чинията, след това се поотпускаш и след половин час
разговори и дискусии по важните теми на духовния живот, вече си наполовина
излегнат на пода. Тогава нашата приятелка идваше с едно много специално служене
към бхактите. Приближаваше се и започваше да гризе меката част на ушите им. Така
че дори животните могат да изберат най-доброто място вътре в храма - вясасана.
И, разбира се, има много други подробности: прави така, не прави иначе по
време на обожанието или докато възпяваш светите имена. Десетте оскърбления трябва
да се избягват, доколкото ни е по силите, като например: да не се влага пълно
внимание, да се хули святото име или да не се зачитат напътствията на духовния
учител – има множество оскърбления, които да се избягват. Но ако искрено се стремим
да култивираме живота в преданост, съществува по-малък шанс да извършим
оскърбления. Разбира се, да следваме стъпките и добрия пример на по-старшите – това
отново ни помага да избягваме грешки.

71

„Нектарът на предаността”, Глава 6

93

Десетият принцип, даден тук е: „Човек не трябва да търпи да слуша
оскърбления към Върховния Бог Кришна или към Неговите предани.” И така, общото
правило е, че трябва да сме много търпеливи; едно нещо можете да не търпите и това са
оскърбленията срещу обичния ви Бог и обичните ви ваишнави.
Дотук чухме двадесет важни принципа. „Без да се следват гореспоменатите
десет принципа, човек не може да се издигне до нивото на садхана бхакти, или
преданото служене на практика. Сред двадесетте, първите три – а именно,
приемането на подслон у автентичен духовен учител, получаването на посвещение от
него и служенето му с почит и благоговение – са най-важните.”
И така, вторите десет принципа, които бяха изредени: откажете се от компанията
на не-отдадените; давайте напътствия само на онзи, който е любознателен; не се
вдъхновявайте да строите твърде скъпи храмове и манастири; не четете твърде много
книги или не превръщайте в професия изнасянето на духовни лекции; не бъдете
небрежни в обичайните дела; бъдете уравновесени в загуба и печалба; почитайте
полубоговете; не създавайте притеснения на другите; избягвайте оскърбленията; но не
търпете богохулството. Разумен съвет, нали? Както се каза, ако следваме това, можем
да стигнем до нивото на садхана-бхакти. Садхана-бхакти има две степени: вайдхи и
рагануга. Вайдхи означава „според видхи”; видхи са правилата и предписанията,
препоръките. Докато рагануга означава: ануга – „да следваш”, да следваш някой, който
има рага, който има привързаност към Кришна. И така, във вайдхи-садхана има
множество правила; в рагануга-садхана има само едно правило - следвай. А другият,
зрелият, по-висш тип бхакти практика е рагатмика-бхакти – когато естеството на
нашата практика е волният поток на божествената привързаност. Вайдхи, рагануга и
рагатмика. Така че следвайки тези принципи, можем да стигнем до елементарните
нива на процеса бхакти и можем да започнем същинския си духовен напредък.

23. За намирането на недостатъци
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2014 вечер, София)
Въпрос на Манджари: Ако виждаме, че някой от духовните ни братя и сестри
върши нещо лошо, правилно ли е да им кажем нещо или трябва да действаме по друг
начин?
Свами Тиртха: Не мога да отговоря, защото обикновено не виждам нищо лошо.
Така че не знам какво да се прави в такъв случай. Трудно е.
Но мога да споделя нещо от моя опит. Веднъж умолявах в сълзи един от постаршите си братя: „Защо не ме зашлеви, когато бях толкова глупав?” Може би той не е
виждал нищо лошо в моето поведение, докато аз осъзнах, че съм допуснал грешки.
Често може да виждаме нещо лошо или нещо недостатъчно в постъпките на
другите. При все това, не бива да се задоволяваме с недостатъците на околните, нужно
е надълго да описваме и славните им качества. Защото да се стремиш да бъдеш
преданоотдаден е много славно усилие – въпреки всички ограничения и кусури, с които
сме пълни. Само си представете: колко много хора не желаят да обърнат никакво
внимание на Бог Кришна. Ние не отиваме да ги гълчим, нали? Обаче своите братя и
сестри, които са готови да отделят малко внимание на Кришна, сме толкова готови да
ги гълчим?
Да се поправят другите, или иначе казано да се критикуват, е доста опасно. То е
само за гуру. Защо? Защото означава, че трябва да смелим грешките на другите. Ако
един обикновен предан започне да обръща твърде много внимание на грешките на
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околните, тези грешки може да го надмогнат и да го повлекат надолу. Докато един
шампион тежка категория, един силен предан, може да смели грешките им.
Въпреки това, по много смирен начин можем да се опитваме да помагаме на
своите приятели и братя да обръщат малко повече внимание на определени неща. Ако
открием верния подход, те определено ще станат по-внимателни.
Но какво да говорим за намирането на недостатъци у практикуващите, понякога
можем да намерим кусури и у Бога. Една от Неговите грешки е авокадото. Ще ви кажа
защо. Направил е костилката му прекалено голяма. Това е грешка – такава голяма
костилка! Ако Той признава грешките си, хубаво. Ала ако вие Му се оплаквате от тях –
не е толкова хубаво. Това се нарича закотвяне; вече всеки път като видите авокадо в
Кауфланд, ще си спомняте: „О! Грешката на Господ!” Затова моля ви, опитайте се да го
изтриете.
Всъщност гопите също намират кусури на Кришна. Обаче не Го критикуват
пряко. Защото знаят, че Той постъпва по момчешки, а момчетата тичат нагоре-надолу
много бързо. Готов е да побегне, преди те да са довършил изречението. Той просто ще
избяга. Затова гопите са измислили метод как да кажат това, което искат, на Кришна.
Понеже преди всичко гопите много искат да защитят интересите на Радхарани. Както
знаете, Кришна е всемогъщ, Той е най-добрият във всичко. Бива Го и в това да измъчва
Радхарани. Да притеснява околните. Но Той им създава единствено необходимите
притеснения. И така, гопите искат да защитят Шримати Радхарани. Те са много
разочаровани от поведението на Кришна: „Как така си толкова груб към нашата
Богиня!?” Обаче не могат да Му кажат това направо. Затова намислили: „Ще поканим
Кришна за нещо приятно.” Така и сторили и когато Той дошъл, предложили Му много
интимно служене: „О, скъпи Кришна, можем да масажираме нозете Ти.” Кришна е
невинен момък, на драго сърце се съгласява. Той е съвсем отпуснат, мисли си за
Чандравали, а гопите започват масажа – много нежно хващат крака на Кришна: найнапред единия, сетне и втория. Вече държат и двата Му крака. И когато нашият
бързобежко-Кришна не може да избяга, защото гопите държат здраво нозете Му, те
започват да Му говорят: „Хей, Кришна! Що за любовник си Ти?” И след това
продължават с мненията си.
Така че моля ви, ако намирате недостатъци у братята и сестрите си, или да речем
у съпруга си, най-напред го поканете за нещо приятно: „О, скъпи мой, мога ли да ти
масажирам нозете?” Но не пробвайте втори път – това работи само веднъж. Втория път
той ще каже: „О, съжалявам, сега съм много зает.”
Какво имам предвид: може да имаме някакви забележки към другите, но
стремете се да ги поднасяте по такъв мил начин, че те да ги приемат. Децата могат да
погълнат някое горчиво хапче, ако е покрито с шоколад или нещо сладко. Ние също
сме като децата. Всички се нуждаем от сладкото покритие. И останалите също се
нуждаят, не само вие. Така че най-напред сторете някакъв жест, пък след това правете
забележките. Постъпвайте като гопите.
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24. По-цялостна картина на Истината
(от лекция на Свами Тиртха, 11.01. 2014, сутрин, София)
Каква сияйна утрин! Мъглата си отиде. Същото е когато разберете нещичко за
божествената наука. Дотогава сме покрити от мъглата на невежеството, а когато
Кришна се появи на хоризонта на нашето сърце, целият мрак и мъгла се разсейват, и
такава ясна светлина, досущ като днес, изгрява в съзнанието ни. На предания всичко му
разказва за неговия възлюбен Господ. Ако виждате Слънцето, Сурия, това ви говори за
Върховния Бог. Ако не виждате слънцето, а само мъгла, това също ви говори за
Върховния Бог.
За тези мигове на просветление трябва да сме много благодарни. Защото се
чувстваме много неловко, много притеснени, ако не разбираме нещо, ако картината
пред очите ни не е завършена. Но започнем ли да виждаме една по-ясна картина, или
по-цялостна версия на картината от тази, която сме виждали преди, това е напредък.
Онзи ден някой запита какво е духовен напредък. Това е духовен напредък –
картината ни за Истината да става по-цялостна. Както на една любяща майка всичко ѝ
говори за възлюбения ѝ син: „Ето тук вървяхме ръка за ръка с него,” или: „Това беше
любимият му плод” и т.н.; по същия начин за влюбения в Кришна всичко разказва за
Него. Това е истинско откровение. Трябва да добием такава визия, че Кришна да не
може да се скрие от нас. Затова се стремим да следваме напътствията на нашите
наставници и учители, за да извървим този красив път.
Може ли да ви помоля нещо? Нуждаем се от малко практическа помощ от
доброволци. Тъй като толкова много от нас през тази седмица ползвахме коридорите и
стълбището на тази сграда, дали някой има желание да се включи в нашето служене
малко да почистим това място? Днес е ден за пост, Екадаши, и е много добър за
духовно пречистване. Можем да ползваме ръцете си в това духовно почистване на
храма и пространството около храма. Ако можете да помогнете, моля ви, свържете се с
Павитра и Теджасвини, те ще организират това служене, за да може светлината на
слънцето съвсем да се отразява и свети из нашите коридори. Защото ако помагаме в
почистването на територията на храма, всъщност помагаме в почистването на
собственото си сърце. Затова моля ви, присъединете се към тази медитация.
(следва продължение)

25. Тялото ми е храм
(от лекция на Свами Тиртха, 11.01. 2014, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
Продължаваме да четем за 64-те елемента на преданото служене от Шрила Рупа
Госвами. „Следващите десет важни елемента са: Човек трябва да украсява тялото
си с тилак, който го обозначава като ваишнава. Идеята е, че веднага щом някой види
тези знаци по тялото на ваишнавата, той незабавно ще се сети за Кришна. Бог
Чайтаня казва, че ваишнава е онзи, който като бъде видян, напомня на хората за
Кришна.”72 Разбира се, това зависи и от нашата визия. Защото ако съзнанието ни е
съвсем ограничено, дори самият Кришна да дойде, не бихме Го разпознали. Така че за
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да Го познаем или да си Го спомним, трябва да имаме разбиране, нужен ни е чист ум.
„Затова е съществено важно ваишнавата да обозначава тялото си с тилак, за да
напомня на другите за Кришна.”
Добре, но ако наоколо няма никого, на когото да напомняте за Кришна,
рисувайки своя тилак, вие сами може да сте си публика. Чрез този знак можете
дълбоко да утвърдите в разбирането си: ‘”Моето тяло е храм. Моето тяло е храм за
душата ми и за Свръхдушата.” Така че то е божествен инструмент. Или можем да
кажем, божествена обител. А нима можем да злоупотребим с божествен инструмент
или с божествена обител? Не ни е позволено да оставяме храма на Бога мръсен или
осквернен. Така че това незабавно помага на съзнанието ни да се съсредоточи. „О,
моето тяло е храм!” – тогава веднага чувствате: „Трябва да използвам този храм
подобаващо днес.”
А как се разпознава храмът сред останалите сгради? Той е чист. Някаква чистота
струи от него. Защото божествеността е там. Затова трябва да помагаме на това сияние
да се излъчва все повече и повече. Веднъж се случило някъде на запад – бхактите
отворили нов център в един рисков, опасен район, не в най-добрата част на града. И
какво станало? Скоро мястото започнало да се превръща в много луксозен, елегантен
квартал. Защо? Защото там се появил нов начин на мислене и хората започнали да
усещат това добро влияние, а също и да следват добрия пример.
И така, ако няма на кого другиго да напомняме за Кришна, нека напомняме на
самите себе си: „Да, тялото ми е храм на Бога”.
Следващият елемент е: „Поставяйки си такъв тилак, понякога човек може да
напише „Харе Кришна” върху своето тяло.” Ако сутринта сте потънали в своята
преданост и останете в такова вглъбено настроение, че знакът „Харе Кришна” още стои
на челото ви, като се качите на автобуса на път за работа, сигурен съм, че хората ще си
спомнят за Кришна. Но не съм сигурен доколко ще е с добро.
Виждате ли, много е лесно да се извършват тези практики във Вриндавана,
където рикшаджиите казват: „Радхе Радхе!” когато искат да изпреварят някого. Тук
казвате „Радхе Радхе!”, обаче нищо не се случва на улицата. Така че обкръжението е
малко различно. Но пък кой знае какво може да стане след петстотин години, ако
казвате „Радхе Радхе” по улиците на София?! Няма как да знаем. Трябва да започнем
отнякъде. Ако не тръгнем, няма и да стигнем.
Та какво означава това? Някои предани, също и в други ваишнавски школи,
украсяват телата си с имената на Бога. Често може да видите в Индия бхакти с името
на Рама на челата. Защо? Защото казва се, че съдбата ни е написана на челата. Значи,
ако напиша имената на Бога на челото си, това е моята съдба. Това променя
кармичната съдба. Така можем да поемем по светлия път на духовността.
Разбира се, това служи и за закрила. Ако обозначаваме с тилак различните части
на тялото си, те също се освещават и свързват с божественото.
(следва продължение)
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26. По килим от цветя
(от лекция на Свами Тиртха, 11.01. 2014, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
Третият елемент тук: „Човек трябва да приема цветя и гирлянди, които са били
поднесени на муртито и на духовния учител, и да ги поставя на тялото си.”73 Цветята
са израз на любов и внимание. Цветето е много красив плод на всяко растение или
дърво. Така че това е нещо много есенциално и ако ние даваме тази най-добра част от
нещо на Кришна в знак на поздрав, Той може би ще е удовлетворен. Особено красиво е
когато поднасяме листенца от цветя в лотосовите нозе на Бога. За да върви Гоуранга
Махапрабху по килим от цветя.
Веднъж преживях това в България. Бяхме на екскурзия, мисля, че беше през
2005-та. Беше ранна пролет и всичко беше обсипано с цветя. Дърветата, ливадите всичко! Наистина имаше хиляди цветове! Боях се да пристъпя, за да не смутя красотата
и изобилието на природата. Така че ако поднасяме тези прекрасни цветя, тези
прекрасни Божии творения в служба на Него, това е като обратна връзка – Той дава
цветята, а ние Му ги поднасяме. И когато цветята, които са докоснали тялото Му, се
върнат при вас, те носят потока на тази божествена енергия.
След това идва четвъртата практика, която мисля е много любима на бхактите
тук в София: „Човек трябва да се учи да танцува пред муртите.” Защото този процес
е танцуване и пеене. Е, понякога има и плач, и страдание, но основно е танцуване и
пеене.
Веднъж чух за една италианка, историк с международно признание. Тя
развеждала туристи в националния музей в Делхи. Накрая стигнали до един каменен
къс, където бил гравиран Рама и част от Неговата лила. Тя била толкова съсредоточена,
че не можела вече да разказва, а изтанцувала лилата пред публиката. Толкова красив
начин на изразяване!
Затова тази точка тук – да се учим как да танцуваме пред муртите – това е
духовна практика. Не е някакво повърхностно шоу, а духовна, божествена практика.
Махапрабху танцува. Кришна танцува. Шива също танцува. Е, танцът на Шива слага
край на вселената – толкова могъщо танцува той. Но понякога танцува с Ума Деви и
танцът им е много красив. Така че виждате, всички Богове танцуват! Защо ние да седим
бездейни? Това също е и начин на общуване: щом Те танцуват, ние също танцуваме.
Присъединяваме се към Тяхното щастие, към Техния изблик. Така че този танц трябва
да е израз на нашето настроение на служене.
Следващата точка: „Човек трябва да се учи да се покланя незабавно щом види
муртите или духовния учител.” Това е израз на нашето смирение, начин да изразим
почитта си. А без да се отдава дължимата почит е невъзможно да се учи. Трябва да сме
смирени, за да получим божественото послание.
Следващата точка: „Веднага щом човек посети храм на Кришна, трябва да се
изправи.” Това е друг израз на почит. Не знам какъв е обичаят тук, но в Унгария само
допреди 50 години, какво да говорим допреди 100, когато хората минавали покрай
храм, те се прекръствали в знак на своята вяра и благоговение. Или когато църковните
камбани биели по пладне всеки ден, хората, които копаели на полето, спирали работа,
сваляли шапки и си спомняли за Бога, свързвали се с Него. Това е било част и от
нашата култура. Сега автобусът или колата ви минава пред храма, а вие си казвате:
„Ох, закъснявам, няма да стигна навреме” – не обръщате внимание. Или: „Пак
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задръстване! Налага се да вися пред църквата.” Така че практиките ни, начинът ни на
мислене деградират толкова много, толкова бързо. Затова нека се стремим да
възстановим този божествен порядък. Независимо каква е религията ни – това няма
значение. Защото ако някой обръща повече внимание на божественото – по какъвто и
да било начин – това определено ще му е от помощ.
(следва продължение)

27. Собственикът
(от лекция на Свами Тиртха, 11.01. 2014, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
Следваща точка: „Когато носят муртито за разходка по улиците, преданият
трябва незабавно да се присъедини към процесията.”74 Защото Кришна танцува. Той
танцува на олтара, но от време на време иска и да се огледа наоколо. Както в храма
Джаганнатх Той има лятна ваканция в храма Гундича. Щом ние имаме ваканция, Той
също може да има, не е ли така? Шествието, когато извеждат муртите навън, означава,
че повече хора могат да се присъединят, да видят и да участват в това щастливо
събитие.
Интересно е да се надзърне малко в традицията. Шрила Прабхупад казва: „В
тази връзка може да се отбележи, че в Индия, и особено в храмовете във Вриндавана,
системата е, че освен главното мурти, което постоянно пребивава на основната
територия на храма, има комплект по-малки мурти, които се извеждат с процесия
вечер. В някои храмове е обичай вечерното шествие да е придружено от музикална
група, има красив голям сенник над муртите, които седят на украсени тронове в
колесница или паланкин, носен от преданите. Муртите излизат по улиците и пътуват
из квартала, докато местните хора излизат и поднасят прасадам. Всички жители на
квартала следват процесията, така че гледката е много красива. Когато муртите
излизат, служителите на храма изнасят пред тях отчета за ежедневните сметки:
толкова е приходът, толкова разходът. Идеята е, че муртото е считано за
собственикът на цялото учреждение. А всички свещенослужители и останалите хора,
грижещи се за храма, се считат за слуги на муртито. Тази система е много, много
стара и все още се следва. Затова тук се споменава, че когато муртито се разхожда,
хората трябва да последват шествието.”
В Индия се отнасят към Кришна, а също и към муртите, по много персонален
начин – Те са собствениците на храма. Напълно реално е да съществува легално
регистриран имот на името на муртите. Собствеността принадлежи на муртите. Не е
ли красиво? Бог е личност и може да притежава мястото. Това би било много трудно да
се обясни тук. Чиновникът пита: „Кой е собственикът на това място?” „Господ. Ако ще
събирате данъци, обърнете се към Него.”
Точка номер осем: „Преданият трябва да посещава храм на Вишну поне
веднъж или два пъти на ден – сутрин и вечер. Във Вриндавана тази система се следва
много стриктно. Всички предани в града ходят сутрин и вечер в различни храмове.
Затова в тези часове има големи тълпи из целия град. Във Вриндавана има около 5 000
храма. Разбира се, не е възможно да се посетят всички, но има поне дузина много
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големи и важни храмове, които са установени от госвамите и трябва да бъдат
посетени.”
(следва продължение)

28. Медитативна разходка из Вриндавана
(от лекция на Свами Тиртха, 11.01. 2014, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
Точка номер девет: „Човек трябва да обикаля сградата на храма поне три
пъти. Всеки храм е направен така, че да може да се обиколи поне три пъти. Някои
предани обикалят храма по повече пъти – десет или петнадесет, в съответствие с
обетите си. Госвамите имали обичая да обикалят хълма Говардхана. Човек трябва да
обикаля и цялата област Вриндавана.”75 Това също е като шествие. На практика
ежедневно можете да видите поклонници и посетители във Вриндавана на парикрамамарга, поклонническия път. Не знам колко е дълъг този път, но отнема около два – два
и половина часа да се измине цялото разстояние. Има различни места, свързани с лила,
както и храмове, които да бъдат посетени – места, на които да си припомним
забавленията на Кришна и на Махапрабху. И особено в дните на Екадаши много
предани правят тази обиколка около града. Днес също е Екадаши. Така че можете да
медитирате как се разхождате из Вриндавана. И обикновено когато се обикаля олтара
вътре в храма, на гърба на олтара можете да докоснете чело в стената и да промълвите
молитвите си. Същото е в Падова, Италия, където е саркофагът на Свети Антоний. От
задната страна хората отиват, докосват го и се молят – същото е.
Бе споменат и парикрам около хълма Говардхана. Най-кратката обиколка е
двадесет – двадесет и няколко километра, но може да я удвоите, посещавайки и други
места. Да се измине пеша е доста трудно. Веднъж на едно Екадаши тръгнахме с
намерението да направим пълен Говардхана парикрам. Обаче Адити, която е
танцьорка, имаше уговорка за едно танцово представление следобеда. Тръгнахме, но
разстоянието вместо да намалява, започна да расте, а пък времето се разбърза. На
светите места измеренията понякога се объркват. Едва бяхме изминали една трета от
обхода, когато осъзнахме, че няма как да успеем, невъзможно е! Започнахме да
обмисляме: дали да се върнем обратно – но да се върнеш не е много хубаво; дали да
продължим – обаче тогава няма да стигнем. Какво да сторим? В крайна сметка
решихме да вземем рикша. Ала това беше нова беда, защото преданите наоколо
започнаха да ни сочат с пръст: „Какви ги вършите? С рикша – на какво прилича това?
Мързеливци!” О, Господи!
Така че ако поемете на Говардхана парикрам, премислете два пъти. Затова има
изход: ако посетите храма Радха-Дамодар и обиколите двора и храмовия комплекс
четири пъти – това се равнява на Говардхана парикрам. Така че това е изходът. А този
храм е много важен, между впрочем. Това е мястото, където е живеел Шрила
Прабхупада във вриндаванския си период. Там са малката стая и кухничката, които е
ползвал. На олтара са се събрали много от главните мурти на госвамите, има
отпечатък от стъпалото на Кришна върху една каменна плоча; а в двора ще откриете
самадхи (гробницата) и бхаджана-кутир (колибата) на Рупа Госвами. В другия двор е
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самадхито на Джива Госвами. Така че това е много-много наситено място. Ако се
окажете във Вриндавана, непременно идете в този храм!
(следва продължение)

29. Специална връзка
(от лекция на Свами Тиртха, 11.01. 2014, сутрин, София)
(продължава от предишния понеделник)
Точка номер десет: „Човек трябва да обожава муртите в храма в
съответствие с предписаните принципи, като им поднася арати и прасад, украсява ги
и т.н.”76
Въпрос на Хари Лила: Бе споменато, че преданите предлагат на муртите
прасадам. Прасадам ли е или бхога?
Свами Тиртха: Обикновено предлагаме бхога, а когато бъде приета от Кришна,
от муртите, става прасадам. Най-общо бхога означава „храна” или „наслаждение”.
Така че цялото наслаждение най-напред е за Кришна. Да предлагаме храната си на
Кришна означава, че не я опитваме докато готвим, готвим в много чисто настроение,
следваме всички предписания, звъним с камбанката, поставяме листенце туласи на
чинията, и т.н. Но когато Майка Яшода готви за Кришна, тя опитва храната: „О! Трябва
още малко сол” и добавя. Тя нехае за ритуалното приношение, а майчината й грижа е
насочена към удовлетворението на Кришна. Коя беше онази бхакта на Рама, която
опитваше храната?
Мадхава Сангини: Шабари.
Свами Тиртха: Как беше историята?
Мадхава Сангини: Тя очаквала Рама да дойде и била събрала плодове за Него.
И когато Той дошъл, тя най-напред опитвала дали са сладки или не, пък след това Му
ги поднасяла. И Рама приемал с радост.
Свами Тиртха: Да. Казва се също така, че каквото е дадено от чист предан или
каквото е прието от чист предан е прасадам. Дали звъните с камбанката или не – това
няма значение. И така, общото правило е: следвайте предписанията – и обикновено
това е методът. Но враджавасите77 имат много-много специална връзка с Кришна.
Позволете ми да споделя с вас една много свидна за мен случка. Храмът РадхаРаман, който е друг известен храм във Вриндавана, е създаден във времената на
госвамите от Гопал Бхатта Госвами. Казват, че в този храм огънят в кухнята гори от
петстотин години без прекъсване. Те влагат толкова голямо внимание в това да
поддържат потока на служенето, че той постоянно гори там. Всяка вечер има красиво
музикално приношение в този храм, хубави бхаджани и киртани. И когато бяхме в
този храм видяхме един възрастен джентълмен, който също бе дошъл на посещение –
точно както беше казано, че сутрин и вечер трябва да отиваш до храма. Там олтарът е
малко повдигнат. А муртито е много дребно. Така че се оказваш много далеч от
мъничкото мурти. Пък ако си и стар е много трудно да Го видиш, нали? И така, когато
завесата се отвори, музиката започна и преданите се събраха, този възрастен
джентълмен извади своя монокъл да провери: „О, да! Радха-Раман!” Беше много
удовлетворен. А какъв беше следващият му жест? Подаде далекогледа на другите, за да
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могат те също да видят. Беше толкова красиво! Споделяне: „Тук е моят танцуващ Бог.
Погледайте Го и вие!” На следващия ден проверих: той пак беше там със своя монокъл.
Така че това е тяхното толкова съкровено настроение, което развиват към любимия си
ищадев78.
30. Състезателен дух и духовно състезание
(от лекция на Свами Тиртха, август 2014, Лудащо)
Състезателният дух не е хубаво нещо. При все това вие, като опитни духовни
практикуващи, имате някои извинителни причини за духовно състезание. Да се
съревноваваме със самите себе си, например, за да надмогнем своите недостатъци; ако
истинското ни его и фалшивото ни его се съревновават – мисля, че такова състезание е
одобрено.
Но съществуват и по-висши причини за духовно състезание – да се увеличи
удовлетворението на Кришна. Както всички знаем, има многообразие от чувства и
подходи към Кришна. Особено във Вриндавана, това е описано в няколко прототипа.
Както майка Яшода и Нанда Баба са образци на родителските, семейните отношения с
Кришна. И може би най-интересните и най-вълнуващи образци са гопите и гопалите.
Гопалите имат един вид приятелство с Кришна със смесица от различни раси,
различни емоционални чувства – като подправките на живота. А гопите, пастирките
във Вриндавана, също питаят най-различни чувства, макар най-общо тяхната
привързаност да се основава на любов.
Бих искал да ви поканя на едно преживяване: просто се пренесете във
Вриндавана. Не е особено трудно, тъй като тъкмо сега сме съвсем близо до
вриндаванската атмосфера. Толкова дъжд, студ, много бхакти и т.н. И Кришна е във
фокуса. Затова нека влезем в това настроение на търсене на Кришна!
И какво е съревнованието между гопалите и гопите? Те искат да обсебят
Кришна, искат Кришна да дойде в тяхната група. Всички знаем, че мантрите действат
като заклинания. Ако повтаряте името на някого, той неминуемо ще дойде, за да бъде
във фокуса. И така, гопите имат такова заклинание, а гопалите също имат магически
думи. Сега влизаме във Вриндавана. Радхе Кришна, Радхе Шям! Хей Говинда, хей
Гопал! В сърцата на преданите възниква състезателен дух. Сега гопите повеждат:
Радхе Кришна, Радхе Шям! Но гопалите не позволяват това да се случи! Хей Говинда,
хей Гопал!
И двете групи търсят, но не намират. Какво да сторят тогава? Гопалите са
неудовлетворени: дали пък не трябва да търсят в настроението на гопите? И ето, те
взимат настроението на гопите: Радхе Кришна, Радхе Шям! А гопите вземат
настроението на гопалите: Хей Говинда, хей Гопал!
Каква е специалната практика и принос на бхакти като процес на предано
служене? Това е възпяването на светите имена. В скрита форма то присъства в
множество религиозни процеси, но е съвсем ясно формулирано в нашата традиция. И
както се опитахме да изразим в този бхаджан, думите и названията действат като
магически заклинания. Така че щом чрез словото влизаме в досег с божественото, то е
нещо много могъщо.
Разбрали сме, че възпяването на светите имена е много важно. Това е лесно да се
приеме. Но имало един случай, в който Чайтаня Махапрабху не повтарял имената на
Кришна, а възпявал в Навадвип: „Гопи гопи!” Затова бил критикуван от местната
78

божество

102

общност: „Има някаква полза от повтаряне на имената на Бога, но каква полза можеш
да извлечеш като повтаряш това „гопи гопи”? Какво е това?!” За щастие, слушайки
напътствията на нашите учители, ние разбираме каква е значимостта на такъв вид
мантруване. Защото качествата на обожаемия обект се прехвърлят върху обожаващия.

31. Златната епоха
(от лекция на Свами Тиртха, 19.08.2015, сутрин, Лудащо)
Трябва да призная, че съм изпълнен с въпроси, съмнения, отговори, теми,
перспективи и наистина се наслаждавам на тази ситуация. Защо е добре да имаме
въпроси? Защото има ли въпрос, има и отговор. С болшинството от вас се познаваме от
дълго време, споделяме живота и идеалите си. Навярно сте забелязали, че съм готов да
правя експерименти. И мисля, че всички вие сте част от този велик експеримент.
Защото какво правим ние насред материалното обкръжение? Стремим се да
трансцендентализираме своя живот, да превърнем материалното в духовно. Мисля,
знаем от теорията, а също и от практическия си опит, че светът наоколо е много
странен. Движи се в много необичайна посока. Навън е Кали Юга. И бях предизвикан с
един много сериозен въпрос: щом отвън е Кали Юга, какво е отвътре? Не бих бил
удовлетворен, ако вътре също е Кали Юга – в сърцата ни, в умовете ни, в нашите среди,
в нашите ашрами. Затова основният въпрос за мен е: как да въдворим една Златна
епоха на духовността, противно на условията на външната Кали Юга.
Знам, че вие много добре познавате философията и ще възроптаете: „На нас не
ни стига Златна епоха. Нуждаем се от духовното небе, не от някаква незначителна
Златна епоха на планетата Земя!” Но какво е Златната епоха за нас? Духовните
ценности да властват в личния ни живот, в личното ни обкръжение. И считам, че това е
кауза, цел, за която си заслужава да се правят жертви.
И така, как да осъществим, как да помогнем на тази Златна епоха да се прояви в
собствения ни живот и в нашите кръгове на общуване? Имаше един коментар: „Защо
водачът не изрази становището си? Тогава ще е лесно да се разбере, да се следва и
осъществява.” Но аз не искам да го изразявам. Малко по малко и това ще стане, но сега
целта не е тази. По-скоро вие трябва да помислите и да допринесете с идеи. Не е нужно
да се съгласявате, застъпвайте дори противостоящи си идеи, конфронтирайте се и
стигнете до някакво заключение. Защото ако чрез собственото си разбиране обмислите
какво се случва, считам това за много скъпоценна реализация.
(следва продължение)
32. Визия за бъдещето
(от лекция на Свами Тиртха, 17.08.2015 сутрин, Лудащо)
(продължава от предишния понеделник)
Ние имаме своето разбиране, но реалността в живота нарежда другояче нещата и
трябва да сме способни гъвкаво да се пренастройваме. Мнението на Шрила Шридхара
Махарадж за това какво е религия е „правилна настройка”. Мисля, че няколко думи или
едно изречение от него стига да медитираш цял живот – такава дълбочина има!
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Научният метод за анализиране на бъдещето и правене на планове за бъдещето
се нарича прогноза. Това всъщност идва от корена гяна. Знание, гносис, гяна – коренът
е един и същ. Прогноза означава предварително знание, предварителна картина, идея за
бъдещето. Бъдещето е много специално положение, защото реално не съществува. При
все това можете да допринесете към него, можете да промените бъдещето. Така че то е
един вид предстояща, възможна реалност.
Прананатх: Мисля, че това е важна тема. Бъдещето принадлежи на тези, които
имат визия още преди тези бъдещи възможности да са се проявили. Онези, които
наистина виждат бъдещето са малцина. И мнозина заявяват, че имат концепция за
бъдещето, макар да нямат. Ако просто следваме течението, това или е признак за пълна
отдаденост – че приемаме всичко, което ни дава Бог; или е тотално неорганизирано
състояние, в което си нямаме и идея какво се случва. Има една немска поговорка, която
ми е трудно да приема: че един съвсем простичък и скучен ден днес, в бъдеще ще бъде
изключително приятен спомен. Да се планира бъдещето – мисля, че това е много
отговорна задача за нас. Трябва предварително да създаваме прекрасната идея за
бъдещето, не впоследствие да превръщаме миналото в красива история. А как да
сътворим светло и прекрасно бъдеще? Нужни са два фактора: единият са
благословиите, а другият - съгласието, единодушието на групата. Ако имаме тези два
фактора, плюс можем да добавим индивидуалната отговорност и посветеност, това ще
доведе до бъдещ растеж. Животът е много скъпоценен; не бива да оставяме тези
безценни мигове, години и векове да отминават безсъзнателно. Вместо да имаме диви
мечти за университет, старчески дом, болница или летище в Лудащо, трябва съвсем
последователно, ден след ден, да сме по-отговорни в мисленето си, за да може да се
разчита на нас, вместо да създаваме проблеми с големите си планове, които няма кой да
осъществи.
Свами Тиртха: Мисля, че ти теоретично описа същината на планирането на
бъдещето. Но аз очаквах по-практически визии. Защо? Защото ако имаме нещо
конкретно, нещо реално, което да изпълняваме и да се надяваме, тогава можем да го
осъществим; ако имаме само някакви смътни идеи е много трудно нещо да се случи.
Нужен ни е стабилен и дългосрочен, спокоен растеж. Най-старите дървета растат найбавно. Направим ли веднъж една стъпка, тя трябва да е осъществена напълно. Не да се
втурваме напред, а след това да се връщаме назад. Бавно, бавно, но постоянно
израстване.
Акинчан: Един главен мотивиращ фактор за всички ни е Лудащо като център.
Или в по-широк смисъл – святото, свещено място. Ние, хората, като цяло не се
променяме. Щом едно свято място или център на внимание е било мотивиращ фактор в
миналото, така ще бъде и за в бъдеще.
Свами Тиртха: Моята визия за бъдещето е този благороден експеримент да е
успешен. Мисля, че в една посока като главна бъдеща цел пое още Гурудев, защото той
искаше да приложи на дело универсалният принцип, божествената любов – която е
съхранена в Индия, но концепцията е универсална – той искаше да я пренесе и
интегрира в нашите страни. Това е една цел за бъдещето. Затова моля ви, мислете в поголям мащаб – каква е целта? Хубаво е Лудащо да се разраства – но защо? За да дава
възможност на хората да разберат и въплътят цялата тази духовна култура.
Рамвиджай: Гурудев, ти говориш за експеримент. Експеримент за мен означава,
че резултатите не са сигурни; имаме някаква идея, но проверяваме дали тя работи.
Каква е разликата между обичайното практикуване на духовната култура и твоя
експеримент?
Свами Тиртха: Ерес. В съвсем позитивен смисъл. Защото оригиналното
значение на „ерес” е „да избереш”, „да намериш нещо”. От множеството различни
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алтернативи да намериш една, да избереш една – това е „ерес”. Ние искаме да открием
едно добро решение. Не всички възможни мнения, а едно вярно решение. И мисля, че
се налага да поемем някои рискове, за да намерим вярното решение.
Има нещо много важно: моля ви, всички да обърнат внимание! Ашрамите
трябва да бъдат подкрепяни и трябва да им се служи. Когато сте в беда, много добре
знаете каква е значимостта на ашрама. Моля ви, не забравяйте това и когато животът
ви тече добре; тогава трябва да поддържате ашрама.
Тук в Унгария имаме множество различни организации, легални бордове и какво
ли не. Докато в София още от самото начало решихме, че ще избягваме всички тези
формални институционални организации. На практика имаме една виртуална
организация – Българско Ваишнава Общество, което всъщност не съществува
официално, то е просто група хора, обединени от дадени принципи. Същите неща като
служене в Унгария ги извършваме по различен начин, а в София го правим без никаква
легална структура. Така че ако питаш какъв е експериментът – ето един експеримент:
нека видим как работи без никакви легални институции. И мога да ви кажа, че работи
както трябва. Точно както организираната форма работи както трябва в Унгария. А ако
можем да се радваме на благата от двете алтернативи и да се учим едни от други, тогава
израстването ще е цялостно.

33. Пътуване насън
(от лекция на Свами Тиртха, 19.08.2015, сутрин, Лудащо)
За да протича животът ни в нормално здравословно състояние се нуждаем и от
малко тамастична част – например спане. Да искате да одухотворите живота си не
непременно означава да не спите въобще. Но трябва да одухотворяваме сънищата си.
Ако един нормален човек спи – това е тама-гуна. Но ако един чист предан спи – това е
концентрирано божествено служене. Така че ако искате да имате хубав дълъг сън,
следвайте това концентрирано божествено служене. Наистина го имам предвид!
Но как да съумеем да одухотворим нощите и сънищата си? Най-напред се
стремете да одухотворите дните си и делата си. Това означава малко контрол. Контрол
над действията на тялото, контрол над вашите амбиции, контрол над мислите ви. И
накрая ще добиете контрол и над сънищата си.
Има една специална практика – нарича се пътуване насън – когато учителят и
ученикът обикновено лягат в една стая или близо един до друг и сънуват заедно. И те
общуват в сънищата си, вървят заедно насън. Преди много време бях чел за тази
практика в една книга по йога и си казах: „Ясно, това е някаква мистична практика”. Но
съвсем наскоро срещнах един бхакта, който ми разказа такава история: той имал
възможността да спи съвсем близо до своя учител и когато се събудили, си говорили за
пътя, по който са вървели.
Така че тези толкова специални неща не са кой знае колко далеч от вас. Но как
да ги постигнем? Чрез много силна хармония между участниците. Разбира се, не ви
предлагам да се втурнете в стаята на духовния си учител, когато той иска да спи.
Защото най-напред е настройването в хармония, пък сетне втурването. И всъщност това
става с покана.
Въпросът беше как да одухотворим дейностите си, нали? Една много важна част
от това е винаги да държите духовния си идеал пред очите си. Накрая се надяваме, че
ще постигнем целта си. Това е осъществяването на святата традиция – тя започва от
божествен източник, имате много добро духовна практика и в края на краищата
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постигате духовните си цели. Източникът е божествен, целта е божествена, а
практикуващият трябва да е одухотворен. И каква е тази божествена цел? Същата,
която е поставила началото на святата традиция – отглеждане на божествената любов.
Святата традиция е започнала с тази цел – да се култивира божествената любов.
(следва продължение)
34. Без корени няма плодове
(от лекция на Свами Тиртха, 19.08.2015, сутрин, Лудащо)
(продължава от предишния понеделник)
Свами Тиртха: Какви са последиците ако принадлежим към дадена свещена
традиция? Това е въпрос, затова моля ви, допринасяйте!
Отговор: Следваме автентичен духовен водач от тази традиция.
Свами Тиртха: Добре. Това право ли е или задължение?
Яшода: Привилегия е.
Свами Тиртха: Добре, нека спрем тук за малко. Ако казвате, че да се следва
автентичен учител е привилегия, аз съм съгласен – това е възможност, това е
привилегия, това е славна позиция. Но не е лесно. И може да си мислите, че всички
тези, които днес са толкова близо до учителя и се радват на вниманието и прегръдката
му, са в много прекрасна, уникална позиция. Всички те са много усмихнати. Обаче
видели ли сте пътя, който са изминали, за да стигнат до тази позиция? Сега всички се
усмихват, ала е било време когато поне от едната страна е имало сълзи. Така че ако
виждате усмивки, моля ви, предположете, че трябва да е имало и друго. Както се казва:
без корени няма плодове. Можем да кажем и: без сълзи няма усмивки. И трябва да сме
готови да платим тази цена.
Други последствия от следването на свята традиция?
Харибхакти: Следвайки такава традиция, идва момент, когато осъзнаваме целта
на живота си, смисъла на живота си.
Свами Тиртха: Много хубаво. И това се случва много пъти. Най-напред, когато
срещнете бхактите си мислите: „О! Сега осъзнах целта на своя живот!” После, след
известно време достигате до малко по-висше разбиране за своята идентичност, за
своята духовна роля, и тогава отново възкликвате: „О, сега вече разбрах, сега вече
проумях мисията на живота си. Преди не я знаех, но вече знам.” И това продължава
пак, и пак, и пак. Защо? Защото това е прогресивна еволюция на съзнанието. Не само на
индивидуално ниво – че разбираме за себе си все повече и повече – но също така
можем да се доближаваме до все по-фини, по-деликатни идеи, принципи и практики в
божествения живот.
Това е много добре разкрито и показано в историята за сина, когото бащата
изпратил при един учител да изучава „Шримад Бхагаватам”. След една година момъкът
се върнал и бащата попитал: „Е, мой скъпи синко, изучи ли се?” А синът отвърнал: „Да!
Да, татко, научих всичко!” Тогава бащата казал: „Нищичко не си разбрал! Връщай се
при учителя да учиш!” На следващата година момчето си дошло отново и бащата
попитал: „А сега, скъпи синко, изучи ли се?” Момчето отговорило: „Мой скъпи татко,
миналата година не знаех нищо, обаче вече знам всичко.” Бащата рекъл: „Обратно! Не
знаеш нищо, връщай се при учителя си!” След още една година момчето пак дошло и
бащата попитал: „Скъпи синко, изучи ли вече всичко за „Бхагаватам”?” И най-сетне
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синът отвърнал: „Скъпи татко, разбрах, че не разбирам нищо за това.” Тогава бащата
казал: „Браво, моето момче!”
Така че ако сме разбрали целта на живота си – много добре, нека продължаваме
напред! Ще се върнем на този въпрос след една година, след две години, след три
години.
(следва продължение)

35. Общият знаменател на всички духовни групи
(от лекция на Свами Тиртха, 19.08.2015, сутрин, Лудащо)
(продължава от предишния понеделник)
Да принадлежиш към свещена традиция означава също и посветеност. Дотогава
съм бил волна паднала душа, сега съм паднала душа на каишка. А казвам ви, много е
полезно, много е добре да си на каишка. Защото ако едно куче има каишка, за него се
знае, че принадлежи на някого. Така че щом принадлежим на дадена традиция, трябва и
да я представяме.
Тогава възниква друг въпрос: как да подпомагаме тази традиция, как да служим
на тази традиция, как да поддържаме тази традиция? Има много начини да помогнем на
една традиция да се съхрани и да процъфтява. На първо място има индивидуални
практики. Ако възпявате светите имена, възпяването на светите имена като традиция се
поддържа. И дълго време може да си мислите, че вие извършвате практиката: „Аз
започвам да мантрувам.” Но на мен ми се струва, че е обратното. Мантруването,
традицията се нуждае от практикуващи; затова тя призовава практикуващите, приема и
прегръща все нови и нови практикуващи. Това също доказва, че не хората поставят
началото, а поканата идва откъм божествената страна: „Заповядайте, присъединете се
към тази практика.” Така че постоянно трябва да осъзнаваме това – че участваме в
нещо свръхчовешко.
Съществува и общността – социалната страна на традицията. Например
организиране на събития, поддържане на храмове, проповядване, публикации и т.н.
Виждате, това е много интегрална част от нещо изключително значимо и божествено.
Това е общият знаменател на всички духовни групи и всички духовни практики – те
трябва да отразяват божественото и да извеждат човека на божествено ниво.
И така, да принадлежиш на свята традиция означава да имаш основа. А също и
да имаш светла цел. Затова чрез правилно култивиране трябва да подпомагаме тази
школа да се разраства, тази традиция да процъфтява. Не забравяйте за възрастните
гопали - когато Кришна повдигнал хълма Говардхана, те също подпирали с тоягите си:
„Така няма да Му е толкова тежко, Кришна е малко момче, ние също можем да
подпираме с гегите.” Ние сме като тези възрастни гопали, и ние подпираме с мъничките
си тояжки. Мисията на Махапрабху, мисията на Кришна бездруго си върви, но ние все
пак държим своите малки пръчки.
Позволете ми да цитирам само едно изречение от Шрила Шридхара Махарадж.
Той казва, че този процес на бхакти е пътуване от земята на недоверието и
разочарованието към земята на красотата и любовта. Така че от съмнението ние искаме
да стигнем до царството на божествената любов. Затова вярваме в Източника,
Поддръжника и Окончателния подслон на вселената. Вярваме във вечността на душата
и в принадлежността ѝ към Всевишния. Вярваме в светостта на живота и във
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върховната му мисия. Вярваме в победата на светлината над мрака. Вярваме също и във
възможността за пречистване и усъвършенстване. Доверие.
(следва продължение)

36. Лапис нострум
(от лекция на Свами Тиртха, 19.08.2015, сутрин, Лудащо)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос: Като говорим за принадлежене към свещена традиция – това е нещо
толкова хубаво и значимо. Но какво да кажем за присъединяването? Защото ние
наблюдаваме церемонията, виждаме, че човекът получава огърлица и започва някаква
духовна практика, обаче какво действително се случва отвътре? Точно както когато
една майка ражда, нещо се случва. Дотогава е била просто жена, а вече се превръща в
майка. Дори биологията и хормоналната система започват да подпомагат този процес.
Така че каква е тайната тук, каква е мистерията?
Свами Тиртха: Няма мистерия, това е просто биохимия. Но какво се случва в
духовната химия? Тя се нарича алхимия. Ал-гебра, ал-химия – започваме да изучаваме
духовните окултни науки. Дикша е процес на трансформация. А ако вземем за пример
алхимията, там има поне дузина различни процеси – като изгаряне, изпичане,
разлагане, уеднаквяване докато накрая се достигне до квинтесенцията. Горене, гниене,
избелване – и накрая достигане до петата есенция. Но ако сведем всички тези
множество алхимични процеси до три, те са: албедо, нигредо и рубедо. В крайна сметка
процесите в духовната алхимия са само три, три цвята. Нигредо е да превърнеш нещо в
черно. Албедо означава да го направиш бяло. А рубедо значи да го направиш червено или златно. И така, цветовият код на духовната алхимия се състои само от три цвята –
черно, бяло и златно. Да обяснявам ли още нещо? Мисля, че разбирате. Тъмният Бог,
бялата Богиня и златното единение на двамата.
Така че ето каква алхимия започва в процеса на посвещение. Защото в този
процес има магьосник, има алхимик. Той кладе всички огньове и в котлите му врят
всички чернобели субстанции. Понякога има взривове. „Прекалих! – казва си – Твърде
го нагрях! По-бавно! По-бавно!” Друг път нищо не се случва, затова той трябва да
накладе огъня още повече. Мисля, че разпознавате тази фигура. Но има един вълшебен
камък, пробният камък, който ще превърне оловото и желязото в злато. Този специален
пробен камък, лапис нострум, „нашият камък”, се нарича святото име. И този наш
камък е много специален. Докосне ли сърцето, нашият камък определено поставя
началото на тази чиста био- или ал-химия. Така че няма никаква мистерия! Чиста
алхимия или биохимия.
Но едно малко нещо трябва да добавим. Тук ние обожаваме парче свещен
камък79, който изцяло представя Кришна. Какво символизира този Говардхан?
Закрилата. Различните процеси на обожание принасят различни плодове. И ако ние
обожаваме божествената закрила, това ще ни осигури божествена закрила. Затова моля
ви, прегърнете в сърцата си този магичен камък.
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37. Само един
(от лекция на Свами Тиртха, 19.08.2015, вечер, Лудащо)
Парамвиджаяте шри кришна санкиртанам – „Нека съвместното възпяване на
светите имена бъде победоносно навред!”80 Както говорихме, нашият процес извира от
божествеността, устремен е към божествеността и междувременно ни дава божествена
практика. Ако се върнем назад във времето, ще открием една единна реалност.
Различните части и елементи на тази реалност ни казват все същото. Имало е един Бог.
Имало е един процес. Имало е един път. Имало е една мантра. Имало е само един вид
практикуващи. И само едно свещено писание. Ако отидем нататък в бъдещето, в
несъществуващото бъдеще, отново ще намерим един Бог, едно свещено писание, един
метод, един път, една религия, една мантра. А каква е нашата цел сега, в настоящия
момент? Да размисляме за миналото? Или да си представяме бъдещето? Не, нека ги
обединим в този специален, божествен, подарен миг.
За да има един Бог. Какъв Бог? Богът на наказанието? Богът на властта и на
закона? Или Богът на милостта, Богът на любовта. Какво предпочитате? Има само един
Бог. В края на краищата Неговата природа е анандамайи – съставен от божествено
блаженство. От това божествено блаженство произтича всичко.
Има само едно свещено писание. Ох, това е сложно. Кое писание? Има океан от
писания. Което да изберем? Да вземем „Гита”? Не е лошо. Да вземем „Бхагаватам”?
Още по-добре! Да изберем „Чайтаня Чаритамрита”? О, всички бхакти са щастливи!
Или да скочим в нектарния океан от божествена сладост или раса – „Бхакти Расамрита
Синдху”? Не, всички припадат дори само на брега на този океан. Обаче има само едно
писание и то е записано в сърцата на чистите предани. Затова моето смирено
предложение е да изберем това писание.
Има само един процес. Самоизтезание? Суров аскетизъм? Или какво друго?
Съществуват толкова много методи! Ала всъщност е само един – парамвиджаяте шри
кришна санкиртанам, съвместното възпяване на светите имена.
И има само една мантра. Само една мантра?! Та съществуват седемдесет
милиона мантри на сътворението на тази вселена! Коя да изберем сред тези безброй
много мантри?
Яшода: Радхе-Говинда!
Свами Тиртха: Нека официалният ни избор е Харе Кришна маха-мантра. Но
ако искате да скочите с плонж в океана от нектарна раса, може да вземете и някоя
друга.
И има само една религия. Мнозина си мислят, че съществуват множество
различни религии, но има само една свръхрелигия – тази, която напълно ще засити
сърцето ви, а именно - онзи специален метод, чрез който можете да удовлетворите
Върховния Бог. Затова ни е нужно несекващо и безусловно настроение на служене. И
така, единственото условие в духовния живот е да няма условия. Единственото условие
е безусловната отдаденост.
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38. Божиите нозе
(от лекция на Свами Тиртха, 19.08.2015, вечер, Лудащо)
Как се служи на дадена традиция? Много е лесно. Недейте да ѝ пречите. Тогава
ще се случва от само себе си. Кое е по-силно – божествената воля или човешката
съпротива? Съвсем очевидно е – божествената воля е много по-могъща. Затова
единственото ни задължение в духовната ни посветеност е да не възпрепятстваме
мисията на Махапрабху.
Но вие сте много добре запознати с философията и ще кажете, че подобно
негативно и пасивно настроение не носи удовлетворение. И аз съм съгласен. Ако
искате да промените тази пасивна ситуация, станете активни участници.
А кого да поканим? На кого да проповядваме? „Нямам приятели, нямам никой
близък, а не смея да изляза вън на пазара да проповядвам. Как мога да стана активен
член в мисията на Махапрабху?” Проповядвайте на себе си. Учете самите себе си как
да станете добри бхакти. Ако сте предани – бъдете предани! Това е начинът да сте
активни участници в мисията на Махапрабху.
И трябва да се предоставим. Досега сме се предоставяли на въздействието на
илюзията. Дайте шанс на божествеността! Шридхара Махарадж казва, че Кришна е
много хитър Бог. Той е досущ като крадец. Ако оставите вратата съвсем мъничко
открехната, крадецът ще влезе. Най-напред ще си пъхне само крака. Тогава вече не
можете да затворите вратата. А след това ще влезе. Ще обере всичките ви
скъпоценности. И ще избяга.
Трябва да ви призная, че дори крадците идват от Бога. Учат се от Него и Го
следват. Защото ако оставим дори съвсем мъничко открехната вратата на сърцето си,
Той ще пъхне там лотосовия си крак. И тогава вече не можете да затръшнете вратата на
сърцето си. Той ще влезе и ще си вземе всичко, което Му се понрави. Особено онова,
което ви е най-свидно. И сетне, уви, ще избяга. Какво да правим тогава? Ние тичаме
след онези, които тичат след Бога. Не можете да Го изключите от живота си.
Но нека поспрем за малко. Чии нозе встъпват в сърцето ви? Божиите нозе във
вашето сърце! Медитирали ли сте някога върху лотосовите нозе на Кришна?
Лотосовите нозе са като неизменна тема в нашите писания. Има стотици поеми,
медитации и творби за тях. Защо? Защото това е нещо много, много есенциално. Така
че имам смирена молба. Моля ви, замислете се в себе си, дълбоко, в най-дълбоката
същност на сърцето си: какво бихте сторили, ако видите лотосовите нозе на Кришна?
(следва продължение)

39. Албедо, нигредо, рубедо
(от лекция на Свами Тиртха, 19.08.2015, вечер, Лудащо)
(продължава от предишния понеделник)
Мнозина се стремят към лотосовите нозе на Кришна. Харесвате ли Вриндавана?
Унисон. Във Вриндавана също има мнозина устремени към лотосовите нозе на
Кришна. Защото ако уловите нозете на някого, нима той може да помръдне или да
избяга? Не може! Хванете ли нозете, хванали сте и човека. Различните групи във
Вриндавана всичките жадуват за компанията на Кришна. Това е като пазар на различни
раси. Само една стока не се намира там – пасивната раса. Но всички останали основни
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раси присъстват. А от цялото това многообразие на раси, нека изберем две групи. Кои
да вземем? Яшодка, ти какво предлагаш?
Яшода: Гопите и гопалите.
Свами Тиртха: Гопите и гопалите – о, много си умна. Всички тези групи
предани копнеят за Кришна. И в съответствие с настроението си, с божествените си
чувства, те зоват Кришна с различни имена. Гопите обичат тайните. Затова те се
обръщат към Кришна като най-напред се обръщат към Радха: „Радха Кришна!”
Албедо! След това навлизат в мистерията: „Радхе Шям!” Шям е тъмният Бог. Нигредо!
На тази толкова мелодична медитация от високи женски гласове отвръщат гопалите по
своя си начин. Те търсят своя другар в игрите: „Хей Говинда, хей Гопал!” И така, какво
казват гопите? „Радха Кришна, Радхе Шям”, а гопалите отговарят: „Хей Говинда, хей
Гопал!” Две групи. Горкият Бог! Трябва да се размножи! Всички Го искат.
Но всички са разочаровани. Зоват своя любим Бог, но от Него няма ни следа!
След известно време изпадат в объркване – до такава степен, че гопите започват да
губят шаловете си. Докато търсят своя възлюбен Кришна, те разпиляват тук-таме някои
женски притежания. Гопалите по същия начин губят своите геги, флейти, това-онова,
тъй като не намират своя Кришна. Излизат от една гора, втурват се в друга; всички
тичат един след друг в лудо търсене на свидния си Кришна. Не щеш ли, гопалите
намират шаловете и в дълбоката си медитация си мислят: „О, ако се престорим на гопи,
може би повече ще успеем да привлечем Кришна!” Междувременно гопите също
намират тук-таме някакви флейти, тояжки, въжета, и също си мислят: „О, може би
нашият Бог е с гопалите и ако се престорим на гопали, Той ще дойде при нас!” Всички
са вглъбени в трансформираща медитация. Рубедо – всички цветове се променят.
„Радха Кришна Радхе Шям! Хей Говинда, хей Гопал!”
Ни следа от Кришна. Но в следващата кунджа81 те се срещат. „Радха Кришна
Радхе Шям! Хей Говинда, хей Гопал!”
Подхранвайте и съхранявайте това интензивно търсене в своите сърца. Защото
не е минало дълго време откак сме се отделили от божествената хармония. И не е дълъг
пътят да се завърнем там.

40. Начин за свързване
(от лекция на Свами Тиртха, 20.08.2015, сутрин, Лудащо)
Името е нещо много важно. Ако нещо си има име, знаем кое какво е. Ако е
неназовано, то е непознато и непознаваемо за нас. Така можем да кажем, че името е
прозрачна среда за общуване. Ние действително се отъждествяваме с имената си. Само
си представете изведнъж да си изгубите името. Чувствате като че самоличността ви е
изгубена. Така че името е начин за свързване, за познание и за живот. Особено от
трансцендентална и от духовна гледна точка. Затова всички различни религиозни
практики прославят името на Бога.
Ние сме щастливци, защото имам дълъг списък с хиляда имена на Бог Вишну.
Сигурен съм, че сте срещали някои добре известни имена в този списък. Виждате, че
някои от нашите скъпи братя имат същите имена като тези, които са включени в
списъка с имената на Бога. Не защото искаме да рецитираме „Махабхарата”, но поскоро защото искаме да помним Върховния.
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И е много мощно това, че някои от братята ни носят божествени имена, че са
назовани на името на някой божествен принцип или на самия Бог. Защо? Представете
си, че карате кола и почти правите катастрофа. Какво правят обичайно в такъв случай
жените? Възкликват името ви: „О, Баладев!” Това означава, че потапят ума си в
медитация върху Баладев. Те може да си мислят за Баладев дас, който създава проблем
на магистралата, обаче се свързват с Баладев Прабху, с Върховния. А когато в
специални моменти от живота си помните Бога, това е много благотворно. Тогава
изведнъж божественото провидение се намесва и подрежда всичко добре. Така че
молете се светите имена да ни закрилят!
(следва продължение)

41. Работете сега, самадхи по-късно
(от лекция на Свами Тиртха, 20.08.2015, сутрин, Лудащо)
(продължава от предишния понеделник)
Бих искал да помислим върху някои названия, споменати в списъка с Хилядата
имена на Вишну. В 27-ми стих се казва: сиддхарта, сиддха-санкалпа, сиддхи-да,
сиддхи-садхана. Сиддхарта – Абхай Чаран Прабху?
Абхай Чаран: Сиддха означава „съвършен” – това е специална граматична
форма, минало причастие; самата граматическа структура показва, че става дума за
постигнато съвършенство. Артха, втората част, има множество различни значения, но
едно от важните е „ценност”. Ала означава също и „цел”. Така ако съединим двете
части, виждаме една много превъзходна цел. Съвършенството като цел; или
съвършенството постигнато като ценност.
Свами Тиртха: Сиддхарта е принц, много известен принц, прославен по цялата
Земя. Много популярен в наши дни. Виждаме го в списъка с хилядата имена. Значи
всички тези, които са привлечени от принц Сиддхарта, всъщност следват нашия път.
Но ако го анализираме наопаки, в обратен ред, което е много показателен метод,
тогава можем да кажем, че това е съвършенството на всяка цел или постигането на
всички ценности – сиддха-артха. Тогава това име ни предизвиква да застанем лице в
лице със себе си – къде е нашето осъществяване, къде е нашето съвършенство и каква е
целта ни?
Така че Сиддхарта, това име, нека винаги ни напомня за нашия стремеж към
съвършенство. А какво е съвършенството на живота в преданост?
Отговор: Да станем чисти предани.
Свами Тиртха: Да. С какво качество в сърцето можете да постигнете това?
Отговор: Чистота и пълна посветеност.
Свами Тиртха: Още нещо? Нима можете да го постигнете с каменно сърце? В
живота в преданост съвършенство означава специфично качество на сърцето. Не става
въпрос да не сте получавали сърдечен удар. Не означава всички камери и клапи вътре
да работят добре. От друго качество се нуждаем. Качеството на сърцето на чистия
предан е само два типа. Едното е малко твърдо – твърдо колкото масло. Маслото не е
особено твърдо, но все пак има форма, има очертания. Обаче ако добавите още една
съставка към маслото – какво предлагате да смесим с това масло?
Отговор: Мед.
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Свами Тиртха: О! Нека добавим няколко капки мед! Когато смесите маслото с
мед, то става като сметана – толкова меко! И така, това е едното качество на преданото
сърце, и то по-твърдия тип – масло примесено с мед. А какъв е другият тип ваишнавско
сърце? То е течен нектар.
Ако прескочим на 54-ти стих, там ще видите сомапо’мритапах. Сомапах
означава „да пие сома”. Амритапах – „да пие амрита”. Амрита е „течен нектар”, сома
също е „течен нектар”; така че ако сърцето ви стане… рубедо, течен нектар, нашият Бог
е готов да пийне няколко капки от вашето сърце.
Дотук с романтиката; нека слезем обратно на Земята.
Въпрос: Дали мекото сърце е дар от Бога?
Свами Тиртха: Казах дотук с романтиката. „Работете сега, самадхи по-късно”82.
Но мисля, че гуру също може да помогне в това. Мекото сърце е дар от ваишнавите.
Защото ние принадлежим към школа. И тези, чието сърце е омекнало, могат да ни
помогнат да размекнем и своето. Защо? Защото тяхната сила е по-голяма от нашата
съпротива. В това е надеждата ни – че нашата парампара е по-силна от самите нас.
(следва продължение)

42. Лебедово езеро
(от лекция на Свами Тиртха, 20.08.2015, сутрин, Лудащо)
(продължава от предишния понеделник)
Сиддхартха, сиддха-санкалпа, сиддхи-да, сиддхи-садхана.83
Сиддха-санкалпа – второто име. Санкалпа означава посветеност, решение.
Когато решаваш: „Да, аз се стремя към сиддха, аз се стремя към съвършенство! Каквото
и да правя, правя го заради съвършенството.” И не забравяйте, съвършенството за нас е
онова разтопено сърце. Така че дори да се налага да сгълчим себе си, правим го заради
омекването на сърцето.
Без санкалпа няма напредък и няма резултати. Затова във всички ритуали ще
откриете санкалпа: „този ритуал е в служба на Вишну”; или „тази жертва е, за да има
мир в света”. И всички ние индивидуално трябва да намерим, определим и укрепим
санкалпа в своя живот, в своята духовна практика. Санкалпа ще ни даде сили. Без
съмнение, нужни са много усилия и много постоянство в духовните ни практики, и
щом заявим дадена санкалпа, това ще ни осигури специална сила. Затова трябва да сте
много внимателни каква е вашата санкалпа.
Веднъж допуснах една грешка. На самадхи мандир84 на Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакур се молих за възможността да проповядвам. По-късно разбрах
грешката си: бях забравил да се помоля за сили. Имах толкова много ангажименти, че
трудно се справях. Днес бих се молил за сили. Ала не допускайте отново същата
грешка: да се молите за сили, но да забравите да поискате служене.
Така че санкалпа, вашата решителност, е много важно нещо. Веднъж ако сте я
вложили, не можете да си я вземете обратно. Не е добре. Сиддхи-санкалпа.
Сиддхи-да, следващото име: Сиддхи е съвършенството само по себе си, а да е
този, който го дарява. Така че дори и да се посветите на съвършенството, дори да
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преследвате всички цели на съвършенството, то ще ви бъде дадено от Бога, а не от
собствените ви усилия. Такива късметлии сме! Ако зависеше от нашите усилия, що за
съвършенство бихме могли да постигнем? Полу-съвършенство, инвалидно
съвършенство? Или какво? Техническо съвършенството в тази епоха е на практика
невъзможно. Но какъв вид съвършенство е напълно възможно? Онова, което ни дарява
божествеността. То ви се дава – като подарък!
Обаче последното име опровергава думите ми. Защото, както изглежда, за да
постигнем безусловно и милостиво осигуреното съвършенство, сиддхи, ние трябва да
следваме сиддхи-садхана - садханата на съвършенството. Или пък да следваме друга
садхана – съвършенството на садханата. Не садхана за съвършенство, а
съвършенството на садханата. Ако следвате садхана, ще станете сиддха, садху,
съвършен човек. В миналото и в бъдещето има само една класа човешки същества –
сиддха, съвършени. Или хамса – чисти като лебеди. А лебедите харесват чиста вода.
Особено ако е езерна; тогава езерото е назовано на тях – Лебедово езеро. Чайковски
трябва да е бил в дълбока медитация по онова време. И така светците, подобните на
лебеди свети люде, се събират заедно по бреговете на виртуалното езеро. По каква
причина? За да служат на практика на божествеността и на ашрама. Защо? Защото
извличат специален вкус от това.
И така, Сиддхартха, Сиддха-санкалпа, Сиддхи-да, Сиддха-садхана – целта на
съвършенството, решимостта за съвършенство, дарът на съвършенството и
съвършенството на садхана – това е нашият път.
(следва продължение)

43. Как да мантруваме правилно?
(от лекция на Свами Тиртха, 20.08.2015, сутрин, Лудащо)
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос на Яшода: Какво означава съвършена садхана и съвършенството на
садханата?
Свами Тиртха: Нека започнем от садханата на съвършенството, тъй като това
е основата. Садханата на съвършенството е болезнен път. Защото, за да достигнем
съвършенство, трябва да се избавим от всичките си анартхи – всички онези
привързаности, които са ни свидни. Анартха означава „без стойност”. Сиддха-артха
значи „ценността на съвършенството”; анартха значи „без ценност”. Анартханивритти означава да се избавим, да се пречистим от всички анартхи – а това е
болезнено.
Спомнете си всички демони – те са практикували садханата на съвършенството,
нали? Тялото на Хиранякашипу било изядено от мравки! Можете ли да си представите
да извършвате подобна садхана – тялото ви да бъде изядено от мравки? Малко е
болезнено.
Баладев: Малко.
Свами Тиртха: Въпреки това, той бил способен да съхрани циркулацията на
жизнената си сила в скелета си. Какво мистично могъщество, а? Вие искате ли
мистични сили? Не мисля, че тази скелетна прана е нашата цел, нашата сиддха-артха.
Затова можем да кажем, че дори със садханата на съвършенството може да бъде
злоупотребено по демоничен начин.
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Затова нека погледнем от обратната страна, да обърнем последователността –
какво е съвършенството на садхана? Целта на садхана, садхана-артха, е да ви превърне
в садху, да ви направи садху. А кой е садху според Кришна? „Онзи, който след многомного животи осъзнае, че Аз съм всичко – васудева сарвам ити.”85
Така че трябва да намерим най-добрия метод на садхана, който много бързо ще
ни пренесе на оттатъшната страна на материалния океан. „Аз бързо ги избавям от
океана на материалното битие.”86 А след Махапрабху, на практика всички различни
школи са съгласни по един въпрос – че най-добрият метод за постигане на
съвършенство е възпяването на светите имена. Понякога се препоръчват други
практики като хома – правене на ежедневна огнена жертва у дома; или ходене на
поклонение; или нещо друго. Ала всички са съгласни, че най-прекият метод е човек да
седне и да мантрува. Така че това е универсален дхарма-принцип, и то специално за
тази епоха.
И най-сетне това съвършенство на садханата не е болезнено. Садханата на
съвършенството е болезнена, но съвършенството на садхана е изпълнено с блаженство.
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама
Рама Харе Харе.
Въпрос на Локанатх: Как да мантруваме правилно, по чист начин?
Свами Тиртха: Имаме щастието да принадлежим на традиция. Защото Гурудев
веднъж получи същия въпрос. И той даде много смайващ отговор. Не каза: „Прави го
по-дълго” или „Ще правиш така: мантрувай наведнъж всичките 16 кръга.” Не даде
никакъв такъв техничен съвет. Вместо това каза: „Служи на тези, които мантруват
чисто.” По този начин ще се сдобиеш с това качество, ще получиш тази благословия в
своя живот. Чрез служене ще постигнеш чисто мантруване. Каква красива идея!
Разбира се, това не означава да пренебрегвате мантруването си. „Работа на Гурудев е да
ме дари с безусловния поток от божествен нектар, аз нямам какво да правя.” Трябва да
свършите своята работа. Подготвяйте почвата в градината на вашите сърца, така че
когато Махапрабху дойде, да може да разпръсне добрите семена на полето. Затова
нашият път към съвършенството е настроението на служене.

44. Този кръг е отворен
(от лекция на Свами Тиртха, 20.08.2015, вечер, Лудащо)
Въпрос: По каква причина човек намира компанията на преданите и как може да
влезе в този кръг? Какво е обяснението?
Свами Тиртха: Бхакти най-общо казано е нещо много основно и същевременно
много възвишено. Защо казвам основно? Защото това е основният език, това в крайна
сметка е единственият език около Върховния. Няма друго средство за общуване в
божествените кръгове, освен божествената любов. Така че тя е нещо съвсем естествено
и много основно. А защо казвам, че едновременно с това е нещо много уникално и
специално? Защото тук, в светския живот, това е най-погрешно използваната дума.
Тези, които практикуват този божествен процес на любяща привързаност към
Бога се наричат бхакти. Има безброй пътеки в духовните практики. Някои хора казват,
че съществува атеизъм, агностицизъм и религия. Но аз казвам, че има само религия.
Защо? Защото тези, които – като атеистите – искат да отрекат съществуването на Бога,
те най-напред трябва позитивно да утвърдят онова, което в последствие желаят да
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опровергаят. По този начин атеизмът, безбожието също е един вид вяра – вяра в несъществуването на Бога.
Ала отвъд всички тези различни класификации, отвъд разните духовни и
религиозни процеси, има само една много уникална, много специална връзка. Това е
бхакти, ако искате наречете я бхакти-йога. Бхакти е преданата, любовна привързаност
към Върховния Бог, а йога означава „връзка”; значи това е връзка, основаваща се на
емоционална привързаност. Малцина са, които следват този път. Това трябва да
изостри вниманието ни към него. Защото по този път вървят неколцина избрани.
И така, как можем да влезем в кръга на преданите? Много е лесно – просто
влезте! Този кръг е отворен. Затова можем да кажем, че не е кръг; щом е отворен, значи
не е кръг, защото кръгът е винаги затворен. Обаче този кръг е специален – той е
отворен. Това е тесният кръг на близките хора. А причината да срещнем преданите и
пътя на бхакти е нашият късмет. Късметлиите ги срещат; тези, които нямат този
късмет, не ги срещат. А онези, чийто късмет е още по-малко, макар да ги срещат, не се
присъединяват. Какво да се прави?! Можем единствено да се молим за тях. Защо?
Защото те пропускат само едно - екстаза.
Има такива предани, които са се наели с трудностите, били са готови да
проповядват, да се срещат с други хора, вместо просто да се наслаждават на вътрешния
си бхаджан. Всъщност ние седим тук именно заради жертвата на тези предани.
Обективно погледнато можем да кажем, че се срещаме с практиката на предаността,
бхакти, благодарение на тази жертва, която някой друг е направил.
Така че вече има два отговора на вашия въпрос: единият е слепият късмет, а
вторият – жертвата на други хора. При все това, ако изследваме въпроса теоретично,
можем да кажем, че срещате преданите благодарение на някакви благочестиви
постъпки, които сте извършвали преди – наричат се сукрити.
Аз имам една много сериозна тема, върху която разсъждавам: как и защо се
шири атеизмът? Каква е причината за неговото разпространение? Как хората не
разбират тази прекрасна, истинска, набожна привързаност към божествената реалност –
как не проумяват? И не бях удовлетворен просто с отговора, че сега е Кали Юга, че
тази епоха не благоприятства вярата. Какво да говорим за разни тъй наречени научни
обяснения защо религията е ненужна. Науката също се опитва да дава обяснения, но
абсолютно неуместни. Мнението на науката е, че материята по незнаен начин неспирно
се проявява от нищото – това е научното тълкувание на битието. Кое му е научното? То
е един вид вяра, не може да бъде доказано. Така че няма смислено обяснение защо се
шири безбожието. Тогава се натъкнах на отговора на Шрила Шридхара Махарадж,
който твърди, че нерелигиозността се разпростира заради това, че хората нямат
достатъчно суктити. Те водят много деградирал живот и затова разбирането им не е
достатъчно развито, та да долавя по-висшите истини. Значи, ако живеем пропаднал
живот, ще изгубим вярата си. Тогава как да се срещнем с истински, божествен процес?
Живейте много чист, много качествен живот.
Ето друго едно обяснение как можем да се срещнем с преданите и с процеса
бхакти. Но след като вече сме се срещнали, нека направим нещо. Можем да кажем, че
бхакти, божествената любов, е най-висшата функция на душата. Нямаме никакво друго
занимание, освен това. Въпреки всичко ние се въвличаме в толкова много различни
дейности.
(следва продължение)
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45. Никога не забравяйте божествената перспектива
(от лекция на Свами Тиртха, 20.08.2015, вечер, Лудащо)
(продължава от предишния понеделник)
Веднъж разговаряхме с бхактите. Малко по-надалеч разгърнахме въпроса как
можем да встъпим в кръга на преданите – как джива, душата, може да се върне в
духовното небе? Имаше едно обяснение на това. Основата на обяснението беше, че в
Голока Вриндавана има недостиг на работна ръка. По-точно на женска работна ръка.
Защото Радхарани иска да зарадва Кришна с множество красиви гирлянди. Шримати
Радхарани притежава 64 съвършенства. Едно от тези съвършенства е Нейната
способност да прави прекрасни украси с цветя. И понеже иска да набере най-различни
горски цветя за хубавите гирлянди, иска да ги наниже, да ги приготви, Тя се нуждае от
много помощнички. Но като се огледа – няма кой да помогне. Всички са заети с какви
ли не други служения към любимата Божествена Двойка. „Една приготвя бетелови
ядки; друга репетира танц; трети правят сладкиши за вечерната среща. Всички са заети
– не мога да намеря помощници тук.” Тогава Тя се оглежда: „А! Там, отвъд река
Вираджа има някакви дживи! Ще ги повикам!” След тази беседа един много изучен
пандитджи дойде при мен и ми каза: „Никога не съм чел подобна история в
шастрите.” Какво можех да му кажа?
Така че има множество незнайни причини защо влизаме в кръга на преданите.
Моля ви, никога не забравяйте божествената перспектива! Можем да си мислим, че
това е за наше собствено добро, „това е мое постижение; нравят ми се тези хора, затова
се присъединявам към компанията им; харесва ми този духовен учител, понеже очите
му са сини и затова се присъединявам към бхактите…” Но моля ви, не забравяйте за
поканата свише. Трябва да има някаква причина защо целият ви живот и цялата тази
вселена са подредени така, че да срещнете преданите. Ако се бяхте родили на Паталалока, нямаше да ги срещнете там – в ада, на адските планети нямаше да срещнете
бхактите. Е, може би щяхте да срещнете други бхакти. Така че трябва да има някаква
добра причина всички ние да сме призовани – цялата тази група от предано служещи.
Нищо не се случва без причина. Без корени няма плодове.
Но смиреното ми предложение е: недейте прекалено много да мислите за
миналото си. Защо? Щом съм срещнал бхактите, нека бъда духовно щастлив. Защото
това е покана лично към мен.
И това ви го казвам съвсем сериозно: трябва да открием причината защо сме
събрани заедно в тази предана група. Какво очаква Кришна от нас – като индивиди,
като група, като мисия? Какво е очакването на Кришна? Знаете, ако имам очаквания,
започва да действа един съвсем основен духовен принцип: очакване е равно на
разочарование. Затова трябва да сме достатъчно мъдри: ако няма очаквания, няма и
разочарования. Ако не поставяте условия, ще бъдете щастливи – супрасидати,
съвършено щастливи; имате ли очаквания, ще се разочаровате.
Тогава какво да кажем за очакванията на Бога? Той знае ли този принцип: че ако
не очаква, няма и да се разочарова? Това е сложен въпрос. Мисля, човечеството е
доказало хиляди пъти, че може да разочарова Бога. Въпреки това се казва: раждането
на всяко ново дете е доказателство, че Бог не е изгубил надежда в хората. Ние се
раждаме като деца; някои си остават такива за цял живот. Така че моля ви, сбъднете
това очакване! Направете Бога щастлив. Щом по някакъв невъобразим щастлив случай
сме срещнали бхактите – нека останем там!
Въпрос на Манджари: Връщайки се на предишното обяснение: спомена, че
Радхарани призовава нови души, а след това каза, че Кришна очаква новите души.
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Въпросът ми е: Радха ли е, Кришна ли е, или и двамата, или не знаем? Това е много
важно за мен.
Свами Тиртха: Независимо дали Кришна ни кани, дали Радхика ни кани, дали
двамата ни канят – все е късмет. Ако никой от Тях не ни покани – това е голяма неволя.
Така че по един или друг начин трябва да отворим ушите си за тази божествена покана.
И не забравяйте, онзи ден говорихме за духовната алхимия с трите процеса:
нигредо, албедо и рубедо. Нигредо е черната покана, албедо е бялата покана, а рубедо е
червената или златната покана. Защото всъщност съществуват само тези три цвята –
черно, бяло и златно; няма други. Червеното или златното на практика са еднакви. Това
е процесът, на който трябва да се подложим – независимо дали принципът, чрез който
идва поканата, е Богът, Богинята или Махапрабху.
Иначе най-общо казано обикновено душите се връщат в изначалната си позиция
– а това е междинната позиция татастха. Но по специална милост, чрез рупануга,
можете да идете по-нависоко. Така че има ли покана, трябва да отвърнем. А можем да
отвърнем чрез молитва: да се молим за благословиите на Бога да можем да служим на
светите имена. Това е окончателният отговор на всички въпроси. Молете се за
божествените благословии върху живота ви, върху духовните ви практики. И
следвайте, продължавайте този прекрасен божествен процес на слушане, мантруване,
помнене, служене, сприятеляване, и в крайна сметка – на пълно отдаване.

46. Общото наследство на човечеството
(от лекция на Свами Тиртха, 20.08.2015, вечер, Лудащо)
Въпрос: Ако някой няма посвещение, как трябва да мантрува и трябва ли да
мантрува въобще или не?
Свами Тиртха: Това е много сериозна тема. Защо? Защото святото име е
общото наследство на човечеството. То е юга-дхарма или процесът за себереализация,
предписан за тази епоха. Нима можем да кажем, че някой е изключен от възможността
за освобождение, че е лишен от духовен шанс?
Все пак Джива Госвами обяснява, че в началото на югата, ришите и муните са
прозрели трудностите на тази епоха, и за да подсигурят истински и правилен напредък
са въвели някои институции. Всички знаем, че няма строги правила по отношение на
мантруването на светите имена; при все това тези институции помагат да се съхрани
практиката от лоши влияния или опорочаване, а също помагат и на практикуващите да
имат по-голям успех. Една подобна институция е гуру принципът. А благословията да
се дава мантруването е свързана с този принцип.
Така в един смисъл можем да кажем, че святото име е свободно за мантруване;
ала в същото време трябва да знаем, че ако имаме благословиите на някой чист предан,
тогава то ще бъде истински ефективно. Но винаги трябва да отчитаме по-висшия
принцип: кое е по-важно – мантруването или воденето по определи опасения?
Манджари: Мантруването.
Свами Тиртха: То е по-важно! Едно нещо е нужно – искрено сърце. Ако имате
тази основа – искреността – тогава можете да вървите напред в духовната си практика.
Но има толкова много различни методи на мантруване. Както опитахме онзи ден - да
седим заедно с останалите в кръг около голямата джапа. Или може да излезете на
джапа-разходка в гората. Или да пеете с другите – това също е вид мантруване.
Надеждата ни е, че святото име ще ни помага да израстваме, да разбираме и да
достигаме до все по-висши и дълбоки реализации.
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Все пак си мисля, че от това сложно обяснение не стана ясно какъв е моят
отговор. А той е: продължавайте да мантрувате! Защото това ни помага да пречистваме
виждането си и да навлизаме в тези дълбоки реализации. Който е искрен, не може да
допусне грешка.

47. Между отразената картина и оригинала
(от лекция на Свами Тиртха, 21.08.2015, сутрин, Лудащо)
Молитвите се чуват. Съгласни ли сте? Как е възможно? Как е възможно онова,
за което се молим искрено, да се сбъдва – това е много необикновено! Ако вярваме, че
физическият свят е отражение на духовното небе, като образ в огледало, би следвало да
има връзка между тези две сфери. Първичната връзка е проекцията – истинската сфера
прожектира отразената картина. И можем да предполагаме еднопосочно направление
между тези две сфери – реалната и отразената; отражението не може да прожектира
обратно в оригинала, понеже е само картина. Досущ като сянката; сянката не може да
прожектира истинската фигура. Тогава, щом връзката е еднопосочна, как е възможно да
има отклик, обратна връзка към изначалната сфера? Ако вярваме във
функционалността и виждаме ефективните резултати на молитвите, това е категорично
доказателство, че макар това да е отразена реалност е възможно от тази сфера да
осъществим връзка с вечната сфера.
Тогава отново възникват някои въпроси: Кой се моли? По каква причина се
моли? И кой слуша? И така, кой се моли?
Яшода: Джива.
Свами Тиртха: Всяка джива ли?
Манджари: Която е в нужда.
Свами Тиртха: Практически, която е в нужда: „О, Боже мой, толкова много
страдам, моля Те, помогни ми!” Обикновено се молят тези, които са в нужда. Когато
нещо ви липсва, с голяма сила се молите: „Имам нужда от това, имам нужда от онова.
Дай ми едно, дай ми друго!” Но моята смирена подсказка е, че има и друга алтернатива,
когато разполагате с ресурсите и изпитвате нужда да се молите, изпитвате нужда да
споделяте онова, което имате. Това е специална молитва. Не е молитва от нужда:
„Моля Те, помогни ми!”, а „Моля Те, ела, защото толкова много те харесвам!”
Добре, очаква се ние да се молим, да мантруваме, да медитираме. Но тогава кой
слуша молитвите на хората като цяло?
Яшода: Параматма?
Друг: Гуру?
Друг: Кришна.
Манджари: Може би зависи на кого се молиш.
Свами Тиртха: Много умно. Виждам, че сте инфектирани с персонализъм.
Никой не каза, че Акашиевите хроники слушат молитвите ни или че информационният
пси фон на вселената слуша – областта пси, това е новото име на етера. Значи имаме
някакво разбиране, че „Щом се моля като личност, трябва да има друга личност, която
слуша”, нали? Това е съвсем смислено.
Но понякога не можем да насочим молитвите си правилно. Казваме: „Някой да
дойде!” При все това, тази йерархия е много добре организирана. Защото дори понякога
молитвите да са неправилни, да има някаква грешка или нещо нередно – какво се
случва? Всички тези сгрешени молитви се насочват към Сарасвати Деви за корекция. И
това не касае само граматическите грешки, но дори ако проклинате, ако се заканвате с
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юмрук на небесата, тя ще превърне оплакването в комплимент. Такава е защитната
система на духовната сфера – там нищо лошо няма достъп.
(следва продължение)

48. Място за рандеву
(от лекция на Свами Тиртха, 21.08.2015, сутрин, Лудащо)
(продължава от предишния понеделник)
Кой слуша молитвите на хората? Казахте, че в най-общия случай Параматма,
Свръхдушата, ги слуша. Това е друго персонализирано название на морфогенетичното
поле на вселенския информационен фон. Но тогава какво да кажем за чистите предани?
Нима Параматма слуша техните молитви? Йогите се занимават с Параматма. Тогава
кой слуша молитвите на чистите предани?
Яшода: Ища-дева. Тяхното възлюбено мурти.
Свами Тиртха: О, каква красива концепция! Трябва да я обмисля! Нека се
спрем тук за малко. Понеже обсъждахме различните видове обожание, различните
божества ще ви дарят с различни блага. Дори и да не ги молите. Например тук в
Лудащо се обожава Говардхан, лапис нострум – нашият камък. Основният принцип,
който той представя, е подслонът за преданите. А тъй като Лудащо е център на
мисията, този подслон на практика се разпростира над всички нас. Разбира се има и
други по-деликатни, по-фини детайли, изразени чрез служенето на Говардхан. Защото
Говардхан предоставя блажения и пъстроцветен пейзаж за различните игри (лила) на
Кришна. Той е източник на щастие за кравите и пастирчетата. Също и място за много
задълбочена медитация за мнозина светци, живеещи там. А освен това е и място за
среща, място за рандеву. Така че има и много други подробности, представени от
Говардхан. Когато Махапрабху дал един мъничък къс Говардхан-шила на Рагхунатх
дас Госвами, той бил изключително щастлив, защото разбрал: „Сега вече имам достъп
до лила!” А щом Рагхунатх дас Госвамии е удовлетворен от нещо, можете да се
досетите, че то е важно.
В Дьор бхактите обожават Джаганнатх. Какви блага принася това обожание?
Една полза от обожанието на Джаганнатх е, че Той винаги се усмихва. Независимо как
се справяме със служенето. В Индия Бог Джаганнатх живее край океана, в Нилачала. В
Дьор няма океан, но пък има пет реки – понеже има вода, Той естествено ще иска да е
там. Джаганнатх е много специален аспект на Кришна. Той много обича Своите
предани! Обича да го хранят и също така обича да храни поклонниците си. Не
забравяйте, в храма Джаганнатх в Индия има по 54 предлагания на ден. Поднася се по
един и половина тон ориз всеки ден. Джаганнатх е много известен с това, че изразява
желанията си към бхактите. Веднъж едно малко момче се молело на Джаганнатх: „О,
мой скъпи Джаганнатх, Ти си толкова добър, аз толкова Те харесвам! Моля Те, ела при
мен!” Тогава Джаганнатх отвърнал: „Мой скъпи синко, виждаш, че нямам ръце, нямам
нозе – не мога да дойда при теб. Обаче имам големи очи и мога да те гледам.” Мисля,
ние бихме били много удовлетворени ако Богът в някой разговор ни каже: „Мога да те
гледам”. Но това момченце не било доволно. То рекло: „Щом имаш големи очи и щом
можеш да разговаряш с мен, значи можеш и да дойдеш.”
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Така че молитвите се чуват. Дори предизвикателните молитви се чуват – ако
имате достатъчно интензивност и сърдечна чистота. Резултатът от обожанието на
Джаганнатх е удовлетворението – всеки е доволен. Резултатите са широкомащабни.
Но кого обожават в София?
(следва продължение)

49. Темпото на танца
(от лекция на Свами Тиртха, 21.08.2015, сутрин, Лудащо)
(продължава от предишния понеделник)
Кого обожават бхактите в София? В София е обожаван Махапрабху. Какви
благословии лее Махапрабху върху преданите там? Там се случват само неща, каквито
Той харесва. А какви са предпочитанията на Чайтаня Махапрабху? Транс и танц. Затова
там има някои бхакти като гандхарви87 – добри танцьори, добри певци и киртании.
Там има и много добри проповедници, защото Махапрабху харесва повече и повече
хора да се присъединяват към Неговата кампания. Затова мисля е очевидно колко
много благословии се сипят над софийската мисия – това се дължи на обожанието. И
разбира се на безкористната преданост на бхактите там. И знаете, там Махапрабху на
практика е сам. Той никога не е сам, но въпреки това е застанал самичък на олтара.
Веднъж разговарях с един предан и той попита: „Какви видове обожания провеждате
на различните места?” Отвърнах: „Ами, в София обожаваме Махапрабху.” Той попита:
„Махапрабху - и?” „Махапрабху” - казах. „Но как така! Къде е Нитай?” Отговорих му:
„Ами Той дойде самичък, какво да направя?” Защото наистина така си беше – Той
дойде сам.
Но мисля, че Той е много свързан с ашрама в Печ. Понеже в Печ ние обожаваме
Радха-Говинда – Говинда и Радха, или ако искате да го кажете накратко: Го-Ра. Явно
тези два ашрама са си много близки – на едното място Говинда-Радха, на другото
Гоура. Едното напомня на другото. Говинда и Радха са същината на божествената
любов – и това е отразено в София, в личността на Гоуранга Махапрабху. По този
начин тези два аспекта се срещат. А къде се срещат? В сърцата на преданите.
Какво очаква от нас Върховният? Мисля, че тази подредба разкрива по много
красив начин Неговите очаквания – с тези две мисии, с тези две държави. Тези
реалности се отразяват една-друга. Какъв ще е резултатът от обожанието на ГовиндаРадха? Не мога да кажа това! Просто погледнете бхактите в Печ и ще разберете много.
Защото ние сме в безопасност докато Радхика властва над Кришна. Когато Тя открадне
флейтата Му, Той е безпомощен. Не може да задава темпото на преданите. Възвърне ли
си флейтата, Той започва да свири и всички трябва да танцуват. А понякога Неговото
темпо е доста бързо. Има и много други аспекти на обожанието на Радха и Кришна.
Тъй или инак, Кришна в облика на Говинда е този, който отвръща.
Понякога се случват и чудеса. Например, промяна в измеренията, квантови
скокове или пък обикновени чудеса. Ако си спомняте къщата в Печ – има прозорци и
една малка ниша отпред. Когато видяхме къщата за пръв път, си рекохме: „О, това е
тъкмо място за мурти!” Но от улицата то изглеждаше съвсем мъничко и си
помислихме: „Като му дойде времето, може да сложи там някое малко мурти”. Същата
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година на фасадата на къщата бе поставено скеле, защото се извършваше някакъв
ремонт и една от бхактите провери тази ниша. Беше толкова голяма, че тя можеше да
стои изправена в нишата, че и още място имаше над главата ѝ. Така че резултатът от
обожанието на Радха-Говинда е, че измеренията може да се променят. Мислите си, че
едно място е малко, а то е огромно! Мислите си, че служенето ви е незначително, а то е
велико.
Някои казват, че Кришна отвръща на молитвите на чистите предани. Кришна е
много зает. Той няма време да слуша някакви молитви, нито да раздава благословии.
Гопите все Го викат, гопалите все Го канят. Той е зает да вкусва собствената си
красота и сладост. При все това, чистите или почти чисти предани са Му слабост. И
Той слуша молитвите им. В това е нашата надежда – че молитвите ни се чуват. Моля
ви, винаги се молете от изобилие, не от липса. Сигурен съм, че всички имаме опит с
молитвите и пазарлъците с Кришна. Но винаги трябва да сме благодарни за всичко,
което ни е осигурено за наше благо. А най-добрата молитва е възпяването на светите
имена. Моля ви, стремете се да поднасяте молитвите си като цветни приношения в
лотосовите нозе на нашата възлюбена Двойка. Имате ли коментари или въпроси?
Яшода: Ами обожанието на Гоура-Нитай?
Свами Тиртха: О! Удвоен транс и танц, те и двамата танцуват. Това е много
опасно, защото те са по-висока степен на Джагай и Мадхай. Джагай и Мадхай
танцували в алкохолен екстаз, който си има край. Но Гоура и Нитай танцуват от
трансцендентален екстаз – а той никога не свършва. Така че бъдете готови!
50. Служенето в нужда се познава
(от лекция на Свами Тиртха, 21.08.2015 вечер, Лудащо)
Онзи ден дискутирахме как да се поддържа една традиция, как да се служи на
една традиция. И се съгласихме: ако извършваме благоприятстващи дейности – това е
служене. Но обикновено ние имаме един друг въпрос: „Как?” Как да служим? Как да го
правим по-добре? Отговорът е даден в свещената традиция: нитям бхагавата севая88 –
като винаги служите на бхагавата можете да постигнете своите духовни цели.
Какво е нитям, какво е „вечно служене”? Вчера не сме служили на бхагавата;
ала днес служим и нека служим завинаги. Какъв вид вечност е това? Нитям означава
„отсега нататък”. Без край. Такъв трябва да е нашият стремеж, много висок стремеж.
Тогава какво е бхагавата? Бхагавата е нещо свързано с Бхагаван. Бхагавата
означава „нещо принадлежащо на Бхагаван, описващо Бхагаван”. Има два вида
бхагавати: едната форма е записана на книга, а другата форма е живият бхагават.
Писмената форма е „Шримад Бхагаватам” или „Бхагавата Пурана” – това е зрелият
плод на цялата ведическа литература. А живият бхагават е онзи, който живее според
принципите на „Бхагаватам” – това е чистият предан.
Нитям бхагавата севая – посредством служене, вечно служене към бхагавата,
можем да постигнем своята цел. Какво е сева? Сева, служенето, в нужда се познава. И
каква е тази нужда? Някои казват, че божествата са жадни за предаността на хората.
Защо – защото са толкова себични ли? Не, защото това е обмен. Те отчаяно очакват
молитвите, за да могат да посипят своите благословии. По същия начин и Махапрабху е
много щастлив, ако преданите възпяват светите имена. Знаем, че сева, истинското
служене, е безкористното възпяване на светите имена. И можем да служим на Бога,
повтаряйки имената Му.
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Знаете ли, един следобед мантрувах кръговете си. Беше прекрасен
септемврийски ден, сияен следобед, слънцето влизаше в храмовата стая. Бяхме се
нанесли в нов ашрам, под наем. След дълго пренасяне на ашрамските вещи, най-сетне
в следобеда бе настанал миг спокойствие. Мантрувах и изведнъж ме споходи едно
чувство: „О, Господи, моля Те, нека винаги оставам в това настроение, нека винаги
оставам в тази компания!”
Така че мантруването на кръговете, повтарянето на нашите молитви и мантри
ни донася много благотворни мисли. Това е извор на вдъхновение за преданите –
докато възпявате, можете да влезете в настроение на свързаност, в досег с по-висшата
реалност. Това е нашето мистично упражнение и мистично преживяване – когато
посредством мантруване, пеене и молитва нещо се разкрива пред очите ни. По този
начин предаността става неоспорим факт в пречистеното сърце на предания.

51. Прекрасната реалност
(от лекция на Свами Тиртха, 21.08.2015 вечер, Лудащо)
Всичко е въпрос на култивиране. Ако искаме да извлечем нещо от живота си,
трябва да култивираме правилно. И вместо, и отвъд всички официални формалности,
позволете ми да споделя с вас това, което ми е най-свято, най-скъпоценните ми
съкровища. Знам, че вие също сте много посветени търсачи не само на истината, но на
нещо реално. Защото има факти, има истина, но има и реалност. И моля ви, обмислете
дълбоко разликата между трите: фактите, истината и реалността. Истински вярвам, че
трябва да посветим живота си на това да открием тази реалност, Прекрасната реалност
– отвъд фактите и истините. Защото истината никога няма да ви направи щастливи.
Истината не може да разтопи сърцето ви, не може да засити най-дълбоките копнежи на
самата ви сърцевина. Но винаги, когато видите колко вечен е съветът на Шрила Рупа
Госвами, незабавно чувствате удовлетворение най-навътре в сърцето си.
Така че ако ми позволявате да споделя с вас нещичко от моята колекция, на
първо място това са ваишнавите. И можем да цитираме доказателства от шастрите
защо: „Тъй като те са много скъпи на Кришна, затова ако искате да уловите Кришна,
трябва да хванете тези, които Той обича”… Но това е просто факт. Знаем, че садхусанга, ваишнавата като принцип, общуването със светите люде – това е основна
практика, основен елемент на живота в преданост. Като например: садху-санга, намакиртан, бхагават-шраван, матхура-вас и шри-мурти шраддхая-сева89. Но това е
просто истина. Да се общува със светците, да се възпява святото име, да се изучава
„Бхагаватам”, да се живее на свято място, да се обожават муртите – все пак това е
просто истина. Но къде е реалността на ваишнава-таттва? Реалността са вашите братя
и сестри. Тогава това не е вече някакъв принцип, а жива и близка реалност.
Когато срещнах бхактите, мисля, че бях запленен на мига. Обаче знаете ли, аз
съм сдържан и много бавен човек. Отне ми пет години да се присъединя напълно. Но
примерът, който виждах в живота на преданите, беше много убедителен. Така че найголямата печалба в живота ми бяха моите братя и сестри. А най-голямата загуба в
живота ми беше когато нашето служене ни разделяше. Затова смирено ви моля:
обърнете внимание на ваишнавите край вас. Те са дар от Бога.
А сред ваишнавите има един диамант в короната. Не мисля, че трябва да
навлизам в много подробности и обяснения кой е този диамант. Но Кришна ни бе
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пратил един ангел спасител. А след това Радхика си го взе. Нашият Гурудев бе
изпратен като спасител от Кришна; после Радхика го повика обратно. Той беше
скъпоценен за всички нас. Беше силата за живот на своите ученици, средоточието на
внимание, героят, примерът, абсолютната точка, която превръща теорията в практика.
А също и партньор на футбол, партньор на шах… и по толкова много други начини той
беше единственият.
А някои други парченца от тази колекция – това сте вие. Затова моля ви, дръжте
се като такива. Много пъти бхактите ме питат: „Какво да правим?” И често отговорът
е: „Сияйте!” Да сияете - защо? Защото можете единствено да сияете, ако сте в
духовната си самоличност. Ако сте в телесно съзнание или идентичност, не можете да
сияете. Така че това не е лесна инструкция. Трябва да свалите коженото си палто.
Трябва да свалите костюма си. Трябва да махнете всички телесни и умствени слоеве,
които сте навлекли, за да просияе душата ви.
За някои редки предмети хората казват: „О, това е колекционерски артефакт”.
Помагайте си един на друг да добиете такива качества. Всички имаме нужда от мечти,
всички имаме нужда от идеали, за които да живеем. А тази красива концепция, че
Божествената Двойка е най-висшата реалност – тя не е просто факт, не е просто истина
– това е прекрасната реалност! Ако можем да се посветим в служене на тази прекрасна
божествена реалност, животът ни несъмнено ще бъде възвишен и успешен.
Всичко е въпрос на култивиране. Всичко е открито за вас – затова моля ви,
култивирайте, навлизайте все по-дълбоко и по-дълбоко. Събирайте съкровищата си,
израствайте в предаността, съхранявайте идеалите си и споделяйте блаженството, което
сте открили.

52. Лотосово цвете в лотосовите нозе
(от лекция на Свами Тиртха, 22.08.2015 сутрин, Лудащо)
„Закриляй ни, о, Боже Нараяна, който носиш гирлянд от цветя, боздуган,
раковина, меч и колело, и когото наричат Вишну и Васудева!” Боздуганът е символ на
Бог Вишну. Той не просто е царски символ, но и оръжие, наказващо противниците. Ала
освен това символизира божественото знание. От това можем да разберем, че
божественото знание е като оръжие, с което да надмогваме враговете в духовните си
усилия.
Има безброй много символи на Бог Вишну – наистина много. Например
чакрата, която също е оръжие, преследващо враговете на ваишнавите. Но понеже се
надяваме, че не сме оскърбители – нито на Бога, нито на Неговите възлюбени – нека си
припомним по-нежните символи на Бог Вишну.
Един такъв нежен символ е лотосовото цвете - падма; или можем да кажем
камала; то отново е един много сложен символ. Какво означава за вас?
Отговори: Чистота. Извисяване. Красота. Вселената. Разцъфващото познание.
Гурудев. Голока Вриндавана.
Свами Тиртха: Леле! Добре, мисля да спрем дотук. Защото ако дадете още
отговори, много скоро ще изгубим свяст, тъй като представяте все по-прекрасни и
изпълнени със смисъл аспекти. Но нека се спрем на предложението, че лотосовото
цвете е символ на вселената. Когато е затворено, като пъпка, това е потенциалът –
непроявеното състояние на сътворения свят. А когато е разтворено, разцъфнало, това е
проявеното състояние на вселената.
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Разбира се лотосовото цвете символизира и ученика. Не забравяйте, че то
израства от калната вода, но цъфти в слънчевата светлина. Все пак, най-важната
функция на лотоса е, че Кришна го държи в ръка и си играе с него. Когато Кришна
прегръща приятелите си, той си играе с това лотосово цвете, докато прегръща раменете
на другите гопали. Това не е оръжие, а много игрив символ на нашия Бог. Какво е
значението му? Че целият свят е в дланта на Бога. И Той си играе с него! Използва го
като цветно приношение по раменете на приятелите си. А ако приемем лотоса за
символ на истинския ученик, значи приятелите на Кришна носят истинския ученик на
раменете си. Това е много престижна позиция – да си в ръцете на Върховния Бог или да
докосваш раменете на скъпите Му приятели. А когато се среща с другите Свои
възлюбени, с женските си приятелки, тогава Той не докосва раменете им с лотосовото
цвете, а го поднася в лотосовите им нозе. Лотосово цвете в лотосовите нозе. Какво
означава това? Че целият свят е поднесен в лотосовите нозе на Радхика. Или – че
добрият ученик ще намери място, ще намери подслон в лотосовите нозе на Тази, която
служи най-добре. И можем да заключим, наблюдавайки всички постижения на
човечеството за последните две-три хиляди години и повече, че на практика всичко се
дължи на благословиите на Радхика в различни експанзии.
Но нека разгледаме още един символ на Бог Вишну. Практически всичките Му
експанзии имат този символ на снагите си. Например Бог Буда; ако си представите
изображение на Бог Буда, понякога Той има един знак на гръдта или на дланите.
Спомняте ли си какъв е този символ?
Предположение: Шриватса?
Свами Тиртха: Шриватса… или свастика. Често Той има свастика на гръдта
или на дланите, понякога и на стъпалата. Можем да си речем, че това е някакъв
иконографичен символ на будизма. Но ето скритата мистерия – това е символът на
любимата на Вишну, Шри, Лакшмидеви. Затова, мои скъпи братя, вашата съпруга е
свастика у дома – символ на добър живот, символ на благословии. Така че дори Бог
Буда, който е аскет, тайно прегръща любимата си на Своята гръд.
Но какво да кажем за всички тези форми – Бог Вишну, Нараяна, Буда… Къде е
нашият Кришна? Не забравяйте историята, когато Махапрабху посетил едно село близо
до Джаганнатх Пури. Нарича се Алаланатх и там се обожава една черна, четириръка
форма на Бог Вишну. Там Махапрабху се молил толкова пламенно и призовавал Бог
Кришна в облика на това мурти: „Защо искаш да се скриеш от мен? Ела! Разкрий ми
се!” Тогава двете допълнителни ръце на това мурти взели да се топят и изчезнали,
разкривайки двуръкия Кришна.
Така че отвъд всички тези проявления и форми трябва да имаме желанието,
изгарящото желание да срещнем нашия любим Бог, нашата възлюбена Божествена
Двойка.
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