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ВЪВЕДЕНИЕ 

Една бенгалска поговорка гласи, че където и да 
отиде човек, за да избяга от старите си проблеми и да 
започ не нов живот, той неизбежно влачи със себе си и 
своя ум. Някои се присъединяват към духовни органи-
зации като Международното общество за Кришна-съз-
нание (ИСКОН) с надеждата да се измъкнат от хватката 
на ума и да се издигнат към трансцендентността. Дори 
тогава умът се разкрива като упорит, немирен спътник. 
Както се казва в „Бхагавад-гита“, най-лошият враг на 
хората е необуз даният ум. Успешната стратегия изис-
ква да опознаеш врага, преди да се изправиш пред него 
на бойното поле.

Добрата новина е, че умът – това не съм аз. Шрила 
Прабхупада, ачария-основател* на ИСКОН, подчертава 
важността на разграничението между ум, интелект, фал-
шиво его и истинското аз. И все пак, макар аз – духовна-
та душа – и умът да не сме едно и също, това не значи, 
че мога да отхвърля ума като нещо нереално. 

Не, умът е съвсем реално нещо. Той е един от осемте 
елемента на творението. Той е фин, но притежава суб-
станция. Той представлява субстанция. В тази връзка 
бъдете така любезни да обърнете внимание на следните 
два цитата от коментарите на Шрила Прабхупада: 

„Тъй като умът е създаден от гуната на доброто, ако 
го съсредоточим върху господаря му Анируддха, мо-

* За улеснение на читателя всички санскритски думи и термини 
са поднесени на кирилица без диакритични знаци, в макси-
мално близък до българското произношение вид. – Бел. прев.
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жем да го променим и да го изпълним с Кришна-съ-
знание. Нароттама даса Тхакура казва, че ние вина-
ги сме изпълнени с желания. Желанията не могат да 
бъдат спрени. Но ако ги насочим към удовлетворя-
ването на Върховната Божествена Личност, ще по-
стигнем съвършенството на живота. Когато живото 
същество започне да се стреми към господство над 
ма те риал ната природа, желанията му се замърсяват 
от материята.“ (ШБ 3.26.31, коментар)

„Главното е по един или друг начин човек да обуздае 
замърсения си от материални желания ум и да го съ-
средоточи върху Върховната Божествена Личност.“ 
(ШБ 3.28.7, коментар)

В тези два цитата могат да се различат пет основни 
акцента. Именно на тях се гради настоящето въведение, 
а всъщност и цялата поредица есета, която възнамеря-
вам да напиша. Кои са тези акценти?

1. Основната субстанция на ума е проявлението на до-
брото – енергия на Бог Анируддха, който е Свръхду-
шата – локализиран аспект на Върховната Божест-
вена Личност. 

2. Когато тази умствена субстанция се отдаде на Бога, 
тя се трансформира в Кришна-съзнание – състояни-
ето на непогрешимо добро отвъд трите материални 
проявления на природата*.

* Трите материални проявления на природата (на санскрит 
„гуни“) са добро, страст, и невежество (съответно саттва, 
раджас и „тамас“). – Бел. прев.
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3. За да отдадем ума си на Бога, трябва да насочим 
потока на нашите желания към Неговите лотосови 
нозе. Следователно и дума не може да става за „кон-
тролиране на ума“, „съсредоточаване на ума“ или 
„успокояване на ума“ без преобразуването на жела-
нията. Качеството на нашия ум е подчинено на ка-
чеството на желанията ни.

4. Според логиката в точка 2 става ясно, че изначално-
то състояние на ума е Кришна-съзнание. Щом жела-
нията ни се устремят към господство над материя-
та, това изначално състояние бива замърсено. 

5. Следователно това, което ни е известно като „мате-
риален ум“, в основата си е състояние на материал-
но привличане.

Умът е реално нещо, защото представлява енергия 
на Свръхдушата. На енергийно ниво нашите умствени 
дейности – мислене, въображение, визуализация, съсре-
доточаване и така нататък – се реални движения. Тези 
реални движения се разгръщат според сложен модел. А 
защо е толкова сложен? Защо изследването на ума (из-
следване, което назоваваме с думата „психология“) се 
превръща в нещо толкова объркано и загадъчно? Така е, 
защото умът се движи според желанията ни. Затова не 
друго, а желанията – в настоящето ни състояние те озна-
чават материално привличане – усложняват умствените 
ни процеси. 

Умът може да се възприеме като реално нещо пора-
ди факта, че природата урежда неговите движения да 
имат физически последици. Тези последици са едновре-
менно и непосредствени, и отдалечени. В „Бхагавад-ги-
та“ непосредствено заобикалящата ни среда се нарича 
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„поле на дейностите“. Какво представлява това поле? 
Това е нашето тяло. А отдалечената среда е практически 
всичко извън тялото. 

Понеже тялото и светът около него съответстват на 
състоянието на ума ни, възниква и често обсъжданият 
въпрос, дали „умът стои над материята“. Някои вярват, 
че тъй като „умът стои над материята“, могат да проме-
нят и себе си, и своя свят само чрез промяна в умстве-
ната нагласа. Както посочихме по-горе обаче, промените 
на ума – или онова, което определихме като умствена 
дейност – се подбуждат от желанията. Да, можете да кон-
тролирате материята с ума си. Всъщност това се случва 
непрестанно. Ала какво контролира ума ви? Желанията.

Да се изтръгне умът от контрола на желанията не е 
лесно. (Всъщност това е невъзможно; единственият ни 
избор е дали той да се контролира от материални или от 
духовни желания – но по-късно ще се спрем подробно на 
това.) Колко пъти сме се стягали за последна битка с же-
ланието, устремени към окончателна победа и най-сетне 
пълно освобождение от него? Тази вечно повтаряща се 
последна битка доказва, че освобождението на ума от 
материалните желания не е лесна задача.

Нашите желания съставляват извънредно мощна, 
предимно невидима армия, наречена кама (похот), уло-
вила в плен сетивата, ума и интелекта ни. Това става 
ясно от стих 3.40 на „Бхагавад-гита“. В коментара към 
него Шрила Прабхупада обяснява, че умът е източникът 
на всички идеи за сетивно наслаждение и затова от ума 
похотта се просмуква в сетивата и интелекта ни.

И след като умът ни въвлече в неприятности, без 
капка колебание казваме: „Аз не съм искал това!“ А 
знае те ли какво искате? По своето естество желанията 
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са по-фини от ума. И като илюстрация на този факт ви 
предлагам цитат от лекция върху „Шримад Бхагаватам“, 
изнесена от Шрила Прабхупада през 1974 г.:

„Точно както в езерото – изведнъж във водата се 
появя ва мехурче. Пуф! Това значи, че нечистите 
неща са натрупани там вътре.“

Повърхността на езерото е повърхността на съзна-
нието ни. Мехурчето, което се надига от дъното на езеро-
то, е желание. Изведнъж – пуф! Ето го долното желание, 
нахлуло сред възвишените ни мисли. „Защо?“, питаме се 
ние. „Защо пак ме тормозят тия глупости, от които ми-
слех, че съм се отървал, след толкова години мантруване 
Харе Кришна?“

Работата е там, че за садхака (практикуващите 
бхакти-йога според правила и предписания) съвсем не 
е трудно да успокоят видимата повърхност на ума си; 
обаче повечето от нас нямат никаква представа за мно-
жеството желания, спотаени под повърхността. Тези ку-
пища скрити желания понякога се наричат подсъзнание 
– ниво на мислене, по-фино от обичайното.

Издигането на мехурчета от желания, неочаквано-
то нахлуване на подсъзнателното сред повърхността на 
съзнанието доказва, че умът ви е способен да възпроиз-
веде всяко преживяно някога от вас сетивно впечатле-
ние. Умът дори е способен да произвежда впечатления, 
които никога не сте преживявали, стига да са съставени 
от познати елементи. (В книгите на Шрила Прабхупада 
откриваме примера за това, как умът съчетава позна-
тите елементи „злато“ и „планина“ и създава впечатле-
нието „златна планина“.) Така умът представлява една 
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страхотна телевизия в хранилището на подсъзнателните 
желания. Чрез силата на ума можете да видите, чуете, 
вкусите, помиришете и усетите неща, които не присъст-
ват непосредствено пред сетивата ви. Бивайки садхака, 
ние контролираме външните си сетивни впечатления. 
Например не позволяваме на очите си да гледат форми, 
стимулиращи похотта. Но умът е способен да въведе та-
кива форми в съзнанието ни и без помощта на зрението.

Като се изключи състоянието на дълбок сън, умът 
е винаги активен. Постоянно реагира на разнообраз-
ните ви желания. Нещо повече – съществува и обратна 
връзка. Докато съзерцавате „шоуто“ на ума, се пораждат 
нови желания от това, че умът съзерцава ума! Ето защо 
често се казва, че умът произвежда безгранично много 
желания. 

мая мана сриджати кармам аям балия
калена чодита-гунануматена пумса

чхандомаям яд аджаярпита-шодаршарам
самсара-чакрам аджа ко’титарет твад-аня

„О, Господи, о, Вечносъществуващ, Ти си създал фи-
ните тела на живите същества чрез експанзията на 
Своя пълна част посредством външната Си енергия, 
задвижена от времето. По този начин умът вприм-
чва живото същество в безграничното разнообразие 
от желания, които трябва да се удовлетворят спо-
ред ведическите предписания на карма-канда [пло-
доносни дейности] и шестнайсетте елемента. Кой 
може да се освободи от тази примка без подслона на 
Твоите лотосови нозе?“ (ШБ 7.9.21) 
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В буквалния превод на този стих Прабхупада отбе-
лязва думата мана (ум) със звездичка, а в бележката под 
линия пояснява: „Умът вечно крои планове как да остане 
в материалния свят и да се бори за съществуване. Той е 
главната част от финото тяло, състоящо се от ум, инте-
лект и фалшиво его“.

На този етап е невъзможно да познавате всичките 
си желания. Способни сте да възприемате само тези от 
тях, които са добре установени, ясно оформени по-рано 
през живота в контекста на вашата конкретна социал-
на, морална и други видове обусловеност. Например ня-
кои желания се проявяват по приемливи за хората около 
нас начини; те оформят това, което си мислим, че сме, 
или което искаме да бъдем. Пиша тези редове в бенгал-
ското село Таранпур, във фермата-ашрам на моя добър 
приятел Мурари Гупта Прабху. Всеки ден наблюдавам 
как неговата дъщеричка Судеви с голямо внимание из-
бира дрехите, които ще облече. Тримата сина на Мурари, 
от друга страна, не обръщат ни най-малко внимание на 
облеклото си. Макар Судеви да е само на три годинки, 
някои от нейните женски желания вече са очевидни. 
Интересът на жените към това да изглеждат красиви е 
приемлив за обществото. Поддържан от семейството и 
приятелите, той се превръща в част от идентичността на 
порастващата жена.

Съществуват обаче и други желания – все още го-
воря за тези, които осъзнаваме, „конкретизирани“ в на-
шата идентичност още от най-ранна възраст, – които са 
неприемливи. Много добре знаем, че имаме такива же-
лания, но ги крием от останалите, крием ги дори от себе 
си. Красноречив пример е мастурбацията. Изследвания-
та сочат, че много хора, и мъже, и жени, придобиват 
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този навик в ранна детска възраст. Той се натрапва на 
личността, въпреки че общественият морал ни кара да 
се срамуваме от него. Никой не желае да говори за това. 
И мастурбацията се оказва една тъмна страна на човеш-
ката идентичност. Умът я отстранява от образа ни пред 
обществото чрез мисловни изкривявания, които психо-
лозите смятат за нездравословни. 

Все пак, понеже можем да разберем как те ни из-
граждат, смущават и тласкат напред в живота, няма 
съмнение, че знаем нещо за желанията, които оформят 
нашата обществена идентичност. Но откъде идват тези 
желания? Защо имат такава власт? Замислим ли се над 
тези въпроси, става ясно, че човешкият ум е подчинен 
на подбуди, извиращи от по-дълбок източник, а не от 
ежедневното съзнание. Всъщност съществуват желания, 
които са толкова „дълбоко под земята“, че им се дава 
шанс само когато спим. Те се разиграват единствено в 
сънищата ни. Но дори и такива желания упражняват 
финото си влияние върху ума в будно състояние. 

Общо взето за преданите не е особено практично да 
разчепкват и определят всички свои желания. Започ-
ваме от предположението, че основното желание, това, 
което ни е довело в материалния свят, е да се наслажда-
ваме и контролираме – или, с други думи, да бъдем Бог. 
Вглъбяването над този момент слага началото на транс-
цен ден тал на та психология. 

Възможно е един отдаден на Бога човек да се по-
чувства твърде обезкуражен при следната мисъл: „Скри-
тата тенденция в моята психика е, че всъщност МРАЗЯ 
Кришна и не искам да Му служа. Пò ми се иска да заема 
Неговата позиция“. Но именно това признание пред себе 
си и другите е доказателство, че започваш да се пречист-
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ваш! Замислете се над посланието от песните на Шрила 
Нароттама даса Тхакура и Шрила Бхактивинода Тхаку-
ра „Харù Харù Бипхале“ и „Гопинатха“. 

В основни линии придобиването на контрол върху 
ума има две страни – положителна и отрицателна. От-
рицателната страна се състои от правила, ограничения 
и механични упражнения, които затварят канала към 
нисшето, материално съзнание. Положителният аспект 
отваря канала към висшето съзнание, което отвежда ду-
шата обратно у дома, обратно при Бога. Отварянето на 
този канал означава да се съзерцават трансцендентални 
обекти и сетивата да бъдат заети с различни видове пре-
дано служене. 

Един садхака овладява както положителната, така 
и отрицателната система. Всъщност е невъзможно тези 
два процеса да бъдат отделени и човек да се усъвършен-
ства само в единия от тях. Съветват ни да развиваме 
способности и в двата. 

Ето още от коментара към стих 3.28.7 от „Шримад 
Бхагаватам“, който цитирах по-горе:

„Етаир аняиш ча. Йога-процесът включва спазва-
не на правила и ограничения, изпълняване на аса-
ни, съсредоточаване на ума върху циркулацията на 
жизнения въздух в тялото и в резултат на всичко 
това – потапяне в мисли за Върховната Божествена 
Личност и за забавленията на Бога във Ваикунтха. 
До това се свежда традиционният процес на йога. 
Същата концентрация може да се постигне и с дру-
ги предписани методи, затова тук е казано аняиш 
ча – могат да се използват и други методи. Главното 
е по един или друг начин човек да обуздае замърсе-
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ния си от материални желания ум и да го съсредото-
чи върху Върховната Божествена Личност“.

 „Обуздаването на ума“ представлява отрицател-
ният аспект, а да се „съсредоточи върху Върховната 
Божествена Личност“ – положителният. Двата аспекта 
съставляват това, което Шрила Прабхупада тук опреде-
ля като „главното“. Скъпи читателю, моля те да обърнеш 
внимание на думите на Шрила Прабхупада „същата кон-
центрация може да се постигне и с други предписани 
методи, затова тук е казано аняиш ча – могат да се из-
ползват и други методи“. В настоящата поредица есета 
върху Веданта-психологията ще разгледам процеса на 
контролиране на ума от различни гледни точки – все по-
лезни при трудната задача да превърнем най-страшния 
си враг (ума) в най-добър приятел.

Неизбежно стигаме до точката на разграничаване 
между себе си и ума. Запаметяването на технически 
подробности от шастрите* не е достатъчно. Механично-
то повтаряне на ритуали не е достатъчно. Необходимо е 
да включим трансценденталното ниво на съществуване-
то си. Така е, защото по своята природа собственото аз е 
чиста духовна енергия. Ние сме духовни души и затова 
трябва да се задейства нема те риал ната сила, присъща 
на истинското аз. По милостта на една чиста, истински 
отдадена личност можете да се издигнете до трансцен-
денталното ниво и да видите истинската си природа. 
Именно това е посвещението, началото, входът към ва-
шата сварупа, т.е. изначална идентичност. На лекция  
 

* Шастри – свещени писания (санскрит). – Бел. прев.
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при даване на посвещение, изнесена през 1970 г., Шри-
ла Прабхупада обяснява:

„Просто се придържайте към този принцип, гопи-
бхарту пада-камалайор дасадаса-даса-дасануда-
са, „аз съм само вечен слуга на Кришна“, и ще се 
издигнете до платформата на освобождението. 
Кришна-съзнанието е толкова прекрасно. Не се от-
казвайте. А най-лесният метод да останете в това 
съзнание е като мантрувате Харе Кришна. Непре-
станно мантрувайте, часове наред, двайсет и че-
тири часа. Защо часове наред? Двайсет и четири 
часа. Киртания сада хари. Бог Чаитаня казва да се 
практикува денонощно. А това можете да го прави-
те. Трябва само практика. Дори като спите, можете 
да мантрувате Харе Кришна. Дори като спите. Няма 
ограничения. Като спите, като се храните, в тоалет-
ната – няма ограничения. Можете непрекъснато да 
мантрувате Харе Кришна. Разбирате ли? Това ще ви 
държи във вашата сварупа, в истинската ви иден-
тичност, и мая* никога няма да ви връхлети“.

Да се мантрува двайсет и четири часа? Умът иска 
да кажем: „О, аз не съм на тази платформа“. Но Шрила 
Прабхупада казва: „Това можете да го правите. Трябва 
само практика“. По милостта на духовния учител вие сте 
инициирани в мантруването на имената на Кришна. 
Погледнете в речника. „Инициация“ означава „начало“. 
Затова непосредствената ни задача е да работим върху 

* Мая – илюзорната енергия на Кришна, оформяща материал-
ния свят (санскрит). – Бел. прев.
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усъвършенстването на това, в което сме посветени. Не-
гова Божествена Милост описва усъвършенстването на 
посвещението в предходния цитат.

Разберете, че докато мантрувате Харе Кришна, ми-
лостивата благодат на духовната енергия тече към вас и 
дава живот на истинското себе, на душата. Без мантру-
ване няма начин да се разграничи умът от собственото 
аз. И няма как да се контролира ума.

Старанието ви да контролирате ума започва и за-
вършва с мантруването. В този смисъл мантруването 
е съчетание от положителния и отрицателния контрол, 
който обясних по-горе. Положителната страна е самòто 
свято име. Отрицателната страна е изключването на 
всякакви други мисли и дейности извън служенето на 
святото име. 

Напомням, че са ви известни само малка част от ва-
шите желания. Останалите се спотайват дълбоко в под-
съзнателните нива на ума. Така вашият ум е и вашето 
лично бойно поле. 

 Знайте, че сте способни да надвиете тази тайна ар-
мия от желания, препятстващи предаността. Как? Като 
изследвате разликата между себе си и ума си. Да, не е 
лесно. И все пак трябва поне да се интересувате от това! 
Поддържайте този интерес, като сериозно се опитвате да 
мантрувате, и ще получите ключа към крайната победа.

В „Паингала Упанишад“ 2.11–12 се казва, че джива-
та* остава окована, докато в нея няма желание за осво-
бождение. Оковите – това е липсата на стремеж към из-
следване; освобождението върви заедно с изследването. 
През годините, откакто принадлежа към движението за 

* Джива – живото същество (санскрит). – Бел. прев.
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Кришна-съзнание, съм срещал мнозина преданоотдаде-
ни, чиято кришнану-шиланам (решимост да служат на 
Кришна) рухна тъкмо защото изследването на разликата 
между собственото аз и ума престана да ги интересува. 
Привидно смирени, те скръстваха ръце и умолително 
заявяваха: „Моля, простете моето невежество.“ После, 
размахали знамето на „честността“, се гмуркаха право в 
дълбините на невежеството и изчезваха. „Природата ми 
е такава, нищо не мога да направя!“ – въздишаха те. „В 
края на краищата, както се казва в „Гита“, какво може 
да се постигне с възпиране?“

Да, но „Гита“ казва много повече; от наставленията 
на Кришна към Арджуна разбираме, че точно аргументи-
те от рода на „не възпирай истинската си природа“ са не-
мощно, пренебрегващо душата извинение, за да избегнем 
това, което всъщност Кришна иска от нас. Това е фатали-
зъм, а „Бхагавад-гита“ със сигурност не е фаталистичен 
текст. Кришна не казва на Арджуна: „О, сине на Притха, 
колкото и да ми е неприятно, ще трябва да призная, че си 
орисан настоящата ти обусловена природа да не позволи 
на твоята вечна духовна природа да се издигне и да по-
следва заповедите Ми. Съдбата наистина е непреодолима. 
Може би, като остарееш, ще се захванеш сериозно с духо-
вен живот. А може това да стане и в следващия ти живот“. 

Човек, който прибягва до подобни оправдания от-
носно непреодолимата си съдба и тежката материя, сто-
варила се върху крехката му духовна душа, често защи-
тава позицията си с незрели аргументи, почерпени от 
системата варнашрама*. В тази връзка Шрила Бхакти-

* Варнашрама – ведическа система за организация на обще-
ството в четири социални и четири духовни подразделения 
(санскрит). – Бел. прев.
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сиддханта Сарасвати Тхакура* пише в „Брахмана и 
 ваишнава“:

„Ако варнашрама и другите плодоносни дейности, 
описани в шастрите, заемат водеща позиция в жи-
вота на човека, той не може да стане кинчана, т.е. 
изцяло да се остави в ръцете на Бога; по-скоро тези 
дейности пораждат оскърбления срещу мантруване-
то на светите имена във формата на понятия като 
„аз“ и „мое“. Ако един напълно отдаден на Кришна 
човек започне да се гордее, че следва принципите 
на варнашрама, той трябва да се смята за най-зло-
чест. Поради мощното въздействие на общението с 
жени, целият материален свят ежедневно се отдале-
чава от Харù**“.

Тази съпротива срещу осъзнаването на Бог и истин-
ското аз в името на „собствената ми природа“ всъщност 
доказва единствено, че човек намира повече уют в гру-
бата и фина телесна представа, отколкото в истинската 
си идентичност. И точно това е злочестината: не просто, 
че човек е установен в телесната представа за себе си (в 
края на краищата кой не е?), а че намира уют там и не 
му се иска да се отърси от него. 

ятхяихикамушмика-кама-лампата
сутешу дарешу дханешу чинтаян

* Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура – духовният 
учител на Шрила Прабхупада. – Бел. прев.

** Харù – име на Върховната Божествена Личност, Шри Криш-Харù – име на Върховната Божествена Личност, Шри Криш-
на (санскрит). – Бел. прев.
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шанкета видван кукалеваратяяд
яс тася ятна шрама ева кевалам

„Материалистите са привързани предимно към се-
гашните си телесни удобства и към телесните удоб-
ства, които очакват в бъдеще. Ето защо те постоян-
но мислят за съпругата си, децата и богатството и се 
боят да напуснат пълните си с изпражнения и урина 
тела. Ако и човекът, установен в Кришна-съзнание, 
също се бои да напусне тялото си, каква е ползата от 
усилията му, хвърлени в изучаване на шастрите? 
Било е само загуба на време.“ (ШБ 5.19.14) 

Несъмнено телесната представа дълготрайно преслед-
ва онези, които се опитват да се занимават със садхана-
бхакти*, но ако съумеем да поддържаме жив интереса към 
освобождение от фалшивата ни самоличност, този интерес 
ще създаде около нас атмосфера на вглеждане. Ще забе-
лежим как опитите ни да чуваме името на Кришна много 
често се прекъсват от най-разнообразни мисловни модели. 
Макар че не желаем да се забъркваме с тези неща, те не 
престават да ни разсейват. Наистина този смут е неприя-
тен, но той ни показва, че у нас две противоположни жела-
ния – духовно и материално – водят битка за контрол над 
ума. И в началото ще осъзнаваме, че духовното желание да 
чуваме името на Кришна е по-слабото. Но не унивайте – 
упованието е в Самия Шри Кришна!

„Бог Шри Кришна рече: „О, силноръки сине на Кун-
ти, да се обуздае неспокойният ум е много трудно. И 

* Садхана-бхакти – предано служене на Бога, съобразно пра-
вила и предписания (санскрит). – Бел. прев. 
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все пак е възможно чрез подходяща практика и чрез 
непривързаност“. („Бхагавад-гита“ 6.35)

Казано накратко, тази искрица интерес да се узнае 
разликата между собственото аз и ума придобива ясна 
форма в практикуването (положителния аспект) и в не-
привързаността (отрицателния аспект). И когато нашето 
практикуване и непривързаност се направляват от уче-
нието на Бог Шри Кришна, усилията ни привличат Него-
вата милост.

Съществува обаче още едно предизвикателство пред 
опитите ни да пречистим ума си. Проблемът е не само, 
че у нас се борят противоложни материални и духовни 
желания, но отгоре на всичко умът далеч не е склонен да 
приеме какъвто и да било контрол – нито духовен, нито 
материален. Умът има естествена наклонност да се рее, 
да „превърта“ и да се приближава или отдалечава, както 
си иска. Трябва само лек тласък в някоя посока и той 
задълго, упорито и стремглаво се спуска след тази мисъл. 
Изисква се голямо усилие да го възпрем или да проме-
ним посоката. И както посочих в началото на въведе-
нието, трябва да признаем пред себе си: „Умът е нещо 
реално – упорито и независимо. Не е просто облаче дим, 
сянка или играчка“. Умът е мощен механизъм и бораве-
нето с него изисква огромна вещина. 

Съществува и това, което понякога се нарича „на-
трапливи мисли“. „Натрапливи мисли“ всъщност е тер-
мин, определящ патологично умствено състояние, но 
в една или друга степен то съществува у всички нас. 
 Знаем, че умът непрестанно бръмчи и бръщолеви като 
някакво вътрешно радио. Някои го наричат вътрешен 
диалог. В природата на ума е да поражда постоянен по-
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ток от мисли и образи; но заедно с бръщолевенето на ума 
се движи и страхът ни да не загубим нещата, към които 
сме привързани. Съчетанието на двете дава натрапли-
ви мисли. И как ви се отразява това? Когато прочетете 
тук, че трябва да се научите да го контролирате, умът ви 
може възбудено да се разкрещи, че направите ли това, 
ще изгубите способността си да взимате решения, да 
премахвате проблеми или да се справяте и с най-прос-
тите неща в света, понеже на вас ви е нужно да чувате 
високопарните бълнувания на този вътрешен глас в гла-
вата си. Натрапливите мисли се коренят в представата, 
че „секне ли този мисловен диалог, ще престана да съ-
ществувам и аз“. 

Като се опитвате да мантрувате правилно и възлага-
те на ума си по-висши задачи, постепенно ще започнете 
да разкривате желанията, спотаени дълбоко в сърцето 
ви. Когато узнаете тези желания, ще можете да усъвър-
шенствате и контрола над ума. Ще можете да насърча-
вате духовните и да изкоренявате лошите желания. Ще 
започнете да откривате неща относно своята личност. 
Например може да разберете, че смирението ви е из-
куствено и че всъщност съвсем не сте смирен човек. Но 
сега вече, след като умът ви е станал по-ясен, след като 
сте разбрали, че той може да бъде обуздан, ще успее-
те по-отблизо да се вгледате в ма те риал ната обуслове-
ност, приета от вас за истинското ви аз: похот, гняв, 
алчност, лудост, заблуда и завист. Гледката не е много 
приятна. Някои предани протестират: „Не бих понесъл 
да се виждам в толкова отрицателна светлина“. Но точно 
там е работата. Грозното нещо, което виждате, не сте 
самите вие. Само си мислите, че сте вие – и там ви е 
грешката. Когато видите това фалшиво аз в истинската 
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му светлина, тогава ще станете истински смирен човек. 
Само тогава ще можете истински да оцените останали-
те предани, защото ще сложите край на стремежа към 
състезание. Вместо това, ще се стремите да им служите. 
Чист, предан слуга – това е истинската ни сварупа, т.е. 
форма. И от духовното сърце на тази освободена форма 
грее истинското желание на живото същество в своята 
абсолютно чиста, неопетнена слава. Това е желанието да 
обичаме Кришна.

Духовните истини – „Аз не съм това тяло; аз съм слу-
га на слугата на слугата на Кришна“ – са прости исти-
ни. Шрила Прабхупада казал на Дхананджая Прабху: 
„Кришна-съзнание е нещо толкова просто, че лесно може 
да го подминеш“. „Просто“ ще рече „чисто и ясно“.

Факт е, че менталните ни проблеми имат нещо общо 
с нашата карма от предишните ни животи и с нашето 
възпитание в детството на този живот. Понякога могат 
да имат нещо общо и с генетичното наследство (в моя 
случай например сред роднините ми по майчина линия 
е имало многобройни случаи на депресия и аз съм насле-
дил тази склонност към депресивни състояния). Всички 
тези фактори могат да се анализират по най-разнообраз-
ни начини. В настоящата поредица ще разгледам някои 
от тези фактори и техните психологически последици. 
Но в крайна сметка съществува едно просто духовно 
обяснение на менталните проблеми, от които страдаме 
като посветени. И то е, че ние не винаги сме стабилно 
установени в чиста, блажена бхакти-йога. Затова изпа-
даме под влиянието на материални психологически сму-
щения. В своя коментар към стихове 23–24 от Двадесет 
и шеста глава на Трета песен на „Шримад Бхагаватам“ 
Шрила Прабхупада пише:
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„Човек трябва не само да се издигне до равнището на 
чисто Кришна-съзнание, но и да е много внимателен, 
когато го постигне. И най-малкото невнимание или 
небрежност могат да доведат до падение. Причина за 
падението е фалшивото его. То се ражда от чистото 
съзнание, когато живото същество злоупотреби с неза-
висимостта си. Няма смисъл да разсъждаваме защо от 
чистото съзнание се появява фалшивото его. В дейст-
вителност това може да се случи във всеки един мо-
мент, затова човек трябва да е много внимателен. Фал-
шивото его стои в основата на всички материални дей-
ности, които се извършват в гуните на ма те риал ната 
природа. Веднага щом се отклони от чистото Кришна-
съзнание, живото същество се заплита в мрежите на 
материал ните реакции. Причина за затъването в мате-
риализма е материалният ум, от който пък на свой ред 
се появяват сетивата и материалните органи“. 

В коментара към „Бхагавад-гита“ 17.2 Шрила Пра-
бхупада изразява същото важно положение, но в по-
сбита форма:

„Тези, които знаят правилата и препоръките на пи-
санията, но от леност отказват да ги следват, се на-
мират под влиянието на материалните гуни“.

Ако човек остава под влиянието на материалните 
проявления, където не може да съществува чисто служе-
не на Бога, защо му е да си приписва престижа на на-
преднал преданоотдаден? Опустошителния отговор от-
криваме в Глава 89 от „Книга за Кришна“, където Шрила 
Прабхупада пише:
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„Следователно човек не бива да се отдава на демо-
ничното занимание да претендира, че е ваишнава* 
само заради фалшив престиж, без да служи на Бога“.

Погледнете своето положение в светлината на тези 
прости, недвусмислени истини. Чудно ли е, че страдате 
от умствен стрес в живота си на преданоотдаден? Вою-
вате срещу собствената си демонична природа! Или по-
скоро това е война срещу прастарото невежество, по-
крило истинската ви природа. Невежеството се крие в 
сърцевината на демоничната природа. „Но онези, които 
са асури** – казва Шрила Прабхупада в една лекция, – 
не знаят как да сложат край на това житейско страда-
ние и да приемат живот в анандамайо ‘бхясат, просто 
ананда,*** във Ваикунтха, в Голока Вриндавана.“

За щастие, както Бог Кришна потвърждава в Трета 
глава на „Гита“, най-съкровената същност на душата е да 
бъде гяни, т.е. да познава Абсолютната Истина. Именно за 
това става въпрос в „психологията“. Гръцката дума psyche 
означава „душа“, а logy означава „знание за“. Истинската 
психология разкрива знанието, от което душата се нуж-
дае, за да бъде това, което в действителност е: чист, вечен 
слуга на Върховната Душа, Шри Кришна. Това е психоло-
гията, предмет на обсъждане в настоящата книга.

* Ваишнава – букв. „като Вишну“; така се наричат последова-
телите на бхакти-йога – чистата преданост към Бога (сан-
скрит). – Бел. прев.

** Асури – личности с демонична природа, противопоставящи 
се на Кришна или Вишну (санскрит). – Бел. прев.

*** Ананда – блаженство (санскрит). – Бел. прев.





ПЪРВА ГЛАВА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПРИВЪРЗАНОСТ

В тази глава представям една ментална филосо-
фия, психологическа система, която изцяло се основава 
на  Ваишнава сидханта*. Всеки елемент от настоящето 
представяне произтича пряко или непряко от наставле-
нията на Шрила Прабхупада. Възможно е, любезни чита-
телю, да срещнеш известни затруднения при възприема-
не на различните цитати и философски изложения. Моля 
за извинение, ако усилията ми да бъда изчерпателен 
натоварват твоя мозък. Надявам се скоро да разбереш, 
че настоящата първа глава е изградена върху основни 
идеи, предложени във въведението. Така и планирам да 
се движи книгата – като системно изясняване на изло-
жени в по-ранен етап положения.

Съвсем естествено е в началото процесът на изясня-
ване да бъде по-труден. Но стъпка по стъпка, докато се 
запознаваме с поставените проблеми, ще ни става все по-
лесно да схванем основната идея. Това се отнася особено 
за ведическата психология, която започва от принципи 
(трудни за схващане) и продължава към практическо по-
ведение (по-лесно за схващане). Западната психология 
процедира в обратна посока – опитва се да открие прин-
ципи, като започва с изследването на поведенчески моде-
ли. Този подход води само до все по-дълбоко объркване. 

Нека поясня още в началото, че дори когато настоя-
щата поредица стигне до поведенческите модели, ще се 

* Сидханта – заключение от принципите на дадена философ-
ска система (санскрит). – Бел. прев. 
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занимавам предимно с въпроса „как човек да види ис-
тинското си аз“ и по-малко с това „как човек трябва да 
постъпва“. В края на краищата целта тук е психология-
та, а не правила на поведение, социални проблеми, ин-
ституционални реформи и прочие спорни въпроси от на-
шата съвременност. Безспорно психологията има много 
общо с тези проблеми. Но аз възприемам ваишнавската 
или ведическата психология като себеосъзнаване, което 
за отдадените на Кришна означава „осъзнаване на ду-
ховната душа“ или „осъзнаване на собственото аз като 
вечен слуга на Кришна“. Шрила Прабхупада е казал, че 
„осъзнаване означава разграничаване“. Когато човек е 
себеосъзнат, той е и благословен с правилна разграни-
чителна способност във всички практически занимания.

Основна тема в настоящата глава е една санскрит-
ска дума – анйо ‘ня, съкратено от аня аня (буквално „друг 
– друг“). Тази дума често се появява в „Шримад Бхага-
ватам“. От буквалния превод на Шрила Прабхупада на 
различни стихове научаваме, че анйоня може да означа-
ва „един след друг“, „един на друг“ или „взаимно“. В същ-
ността си тази дума е свързана с взаимоотношенията. 

Взаимоотношенията са основен проблем на психоло-
гията. Пред мен стои книга от американски психиатър. 
Той започва пролога си с еврейската поговорка: „Еди-
ният иска да запомни, другият иска да забрави.“ Това е: 
„един“, „друг“ – анйоня.

Конфликтът между двама души обикновено означа-
ва, че единият иска да запомни нещо случило се меж-
ду тях, другият иска да го забрави. Опозицията „един 
– друг“ може да разкъсва вътрешно и отделния човек. 
Това се нарича душевен конфликт. Едната част от нас 
иска да запомни нещо, другата иска да го забрави. Спо-
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ред западната психиатрия и психология на анормално-
то поведение, състоянието на невроза – което включва 
тревожност, мания и истерия – е свързано единствено с 
душевния конфликт. 

Противоречивият ум

В „Шримад Бахагаватам“ 11.13.8 Уддхава пита Бог 
Кришна за противоречивия ум.

„Шри Уддхава каза: „Скъпи мой Кришна, общо взето 
човешките същества знаят, че материалният живот 
носи големи бъдещи нещастия и въпреки това се 
опитват да му се наслаждават. Скъпи мой Господи, 
как е възможно знаещият човек да постъпва досущ 
като куче, магаре или коза?““

В отговора Си към Уддхава Шри Кришна разказва 
за въпроса, който четиримата Кумари задали на Брахма. 
Срещаме го в стих 17 от същата глава. Във въпроса, за-
даден от мъдреците-деца към баща им, се появява дума-
та анйоня:

санакадая учу
гунешв авишате чето

гунаш четаси ча прабхо
катхам анйоня-сантяго
мумукшор атититиршо

„Мъдреците, начело със Санака, казаха: „О, Госпо-
ди, умовете на хората естествено се привличат от 
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обектите на сетивно наслаждение и по същия на-
чин, във формата на желание, тези обекти навлизат 
в умовете им. Как е възможно човекът, който желае 
да премине отвъд дейностите на сетивното наслаж-
дение, към освобождението, да разруши взаимо-
връзката между обектите на сетивата и ума? Молим 
те, обясни ни това.““

Тук думата анйоня е преведена като „взаимовръзка-
та между сетивните обекти и ума“. За нас е изключител-
но важно да отбележим, че в този стих се очертава ме-
ханиката на ма те риал ната привързаност. Коя друга 
тема би могла да е по-чувствителна, по-провокативна, 
по-болезнена в живота на преданоотдадените от ма те-
риал ната привързаност?

Днес слушах лекция върху „Шримад Бхагаватам“, 
изнесена от един санняси* от ИСКОН. Той отбеляза, че 
дори старши ученици на Шрила Прабхупада са споделя-
ли с него колко им е трудно да преодолеят привързаност-
та на ума към материални неща. Нека сега чрез страни-
ците на „Шримад Бхагаватам“ се опитаме ясно да видим 
как точно действа привързването.

* Саняси – проповедник (санскрит). – Бел. прев.
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Объркващото естество на привързаността

Да, всички знаем от „Гита“, че когато съзерцава-
ме панча-танматра, петте обекта на сетивата – шабда 
(звук), спарша (докосване), рупа (видима форма), раса 
(вкус) и гандха (мирис) – умът се привързва към тези 
обекти („Бхагавад-гита“ 2.62: дхяято вишаян пумса сан-
гас тешупаджаяте). От това взаимоотношение между 
ума и сетивата се появява желанието (сангат санджая-
те кама).

Кумарите поставят този процес в измерение, което 
може би ни е убегнало, когато сме изучавали „Гита“. Въз-
можно е да ни се стори коварен заговор, но е факт, че 
умът и сетивните обекти са просто създадени един за 
друг. Те си пасват така съвършено, че четиримата вели-
ки мъдреци не са открили начин да ги разделят. Сетив-
ните обекти така дълбоко са навлезли в ума и умът така 
дълбоко е навлязъл в сетивните обекти, че интелектът 
се изправя пред огромно предизвикателство, когато се 
опит ва да ги разграничи. 

Помислете за мириса на пурù (мекици), пържени в 
гхи (пречистено масло). Щом до вас достигне този мирис, 
умът се привързва към него: „Ммм, много хубаво“. Но 
къде е хубавото?

Дали хубавото на мириса е обективно, т.е. изпаре-
нията на изпържената храна „извън вас“ са хубави сами 
по себе си? Или е субективно, т.е. усещането „вътре във 
вас“, стимулирано от изпаренията, е хубаво? Като се по-
замислим над това, най-вероятно ще кажем, че мирисът 
е резултат от съчетанието между обективни и субектив-
ни фактори. 
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Добре. Нека приемем това като начало. Следващият 
въпрос: дали хубавото на мириса е реално? „Да!“ – ще 
отговорим ние като отдадени на Бога. Общият ни опит 
потвърждава реалността на хубавия мирис.

Когато учениците на Шрила Бхактисиддханта Са-
расвати приготвяли храна с гхи за празник на Харе 
Кришна в Бирма, местните хора се оплакали от ужасна-
та воня. Бирманците смятат, че приятно мирише рибен 
сос, оста вен три години да ферментира в глинено гър-
не. Ако „хубавото“ на мириса на пържени пурù е реална 
ценност, притежаваща субстанция, а не просто въпрос 
на лична привързаност, как е възможно бирманците да 
реагират така?

Дали мирисът съществува по всякакъв начин, добър 
или лош, ако наоколо няма умове, които да го възприе-
мат и преценяват? Да подходим към същия проблем от 
противоположна гледна точка. Дали умът наистина би 
бил ум, ако е абсолютно лишен дори от най-фините впе-
чатления от сетивни обекти? Подобни въпроси звучат 
парадоксално и провокират остроумни реакции като 
тази на Томас Кий (1799–1875): „Какво е умът? Все едно. 
Какво е материята? Няма значение“.*

Извън онтологическите проблеми къде точно преби-
вава хубавият мирис (Извън нас? Вътре в нас? По сре-
дата?), дали хубавият мирис представлява нещо сам по 
себе си и дали умът представлява нещо сам по себе си, 
съществува и едно психологическо съображение: щом, 
както казват Кумарите, умът и обектите на сетивата са 

* „What is mind? No matter. What is matter? Never mind.“ – непре-непре-
водим каламбур; „mind“ означава „ум“, „matter“ – „материя“, 
а синонимните английски изрази „no matter“ и „never mind“ 
означават „няма значение“, „все едно“. – Бел. прев.
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неразривно свързани един с друг, значи желанието при-
съства вечно в нас. Ако е така, тогава как стремящият се 
към освобождение човек ще го преодолее?

Взаимното допълване 

Позволи ми, скъпи читателю, да отбележа, че въпро-
сът на четиримата Кумари се отнася до „принципа на 
взаимното допълване в механиката на привързаността“. 
Но какво точно искам да посоча чрез тази обременител-
на терминология? Надеждата ми е да се проумее по-до-
бре, че въпросът, зададен от Кумарите към техния баща, 
може да озадачи и най-великия интелект във вселената. 
Така проблемът за взаимовръзката между ума и сетив-
ните обекти може да се сравни с принципа на взаимното 
допълване в квантовата механика, който озадачава най-
великите умове сред съвременните учени. 

Моля читателя да бъде така любезен и ми даде мал-
ко време да поясня, доколкото е възможно, горния аб-
зац. Предполага се, че в микросвета (атомно и субатомно 
ниво) действа определена механична система. Учените 
я наричат квантова или вълнова механика. Тя се бази-
ра на двойствеността, наблюдавана в, да речем, лъчисти 
явления като светлината. Експериментите показват, че 
в зависимост от обстоятелствата фотоните, т.е. субатом-
ните частици на светлината, се държат и като вълни, и 
като частици. Въз основа на подобни експерименти през 
1927 г. датският физик Нилс Бор открива един принцип. 
Той се нарича принцип на взаимното допълване. Според 
него това, което наричаме „аспект на вълната“ на фото-
ните, възниква поради неведението ни за едновременно 
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съществуващия „аспект на частицата“. Обратното също 
е вярно: аспектът на частицата възниква поради неведе-
нието ни относно едновременно съществуващия аспект 
на вълната. Така фотонът се нарича вълна-частица, за-
щото двата аспекта взаимно се допълват. Понеже учени-
те са неспособни да наблюдават фотона едновременно и 
като вълна, и като частица, двата аспекта се допълват 
взаимно и образуват една по-пълна теория относно ес-
теството на фотона. Подчертавам думата теория, защото 
това, което наблюдават учените – „фотонът като вълна“ 
и „фотонът като частица“, – съществува само в експери-
менталните модели. Модели, които не само са непълни, 
но и взаимно се изключват! И тъй като взаимно си про-
тиворечат, те не могат да образуват единна цялост. Така 
една вълна-частица не е нещо реално като камъче или 
портокал. И все пак светлината е реално нещо, а тя из-
глежда се състои от вълни-частици. Естествено това по-
ложение е твърде озадачаващо. Затова Нилс Бор прави 
заключението, че изучаването на физиката ни разкри-
ва само това, което можем да кажем за природата, а не 
какво в действителност представлява природата. 

Физиците са озадачени, защото всяка страна на 
двойствеността вълна-частица разкрива неведение по 
отношение на другата ѝ страна. Защо понякога свет-
лината изглежда съставена от частици, а друг път – от 
вълни, не е известно. Изглежда съществува някакъв по-
дълбок принцип, който определя светлината като вълни 
и светлината като частици. Ала този по-дълбок принцип 
е скрит за науката. Излиза, че светлината – така, както 
я разбира науката – съществува като умствена спеку-
лация. „Какво представлява светлината“ е теория, а не 
изначална истина или реалност. Имайки предвид спе-
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кулативната природа на научното „знание“, получаваме 
безценно прозрение в стих 5.18.12 от „Шримад Бхагава-
там“: ясясти бхактир бхагавати акинчана – който Шри-
ла Прабхупада неведнъж цитира в книгите си:

„Човек, който непоколебимо и предано вярва в 
Кришна, естествено проявява всички добри качест-
ва на Кришна и полубоговете. Но ако не е отдаден 
на Върховната Божествена Личност, той не прите-
жава добри качества, защото се занимава с умстве-
ни буламачи в материалното съществуване, което е 
външната страна на Бога“. 

Човекът, лишен от преданост към Кришна, не може 
да има знание за Него („Бхагавад-гита“ 18.55). Без зна-
ние за Кришна – Джагададхара, дълбоката, неизменна 
реалност, върху която е установен преходният космос 
– човек непрестанно ще сътворява умствени буламачи. 
Това е състояние на съзнанието, при което не съществу-
ва истинско знание за нищо, а само теории.

Такива теории може и да „действат“ в практичес-
ки смисъл така, както действа и теорията за квантовата 
механика. Но тези теории действат на ръба на една не-
измерима пропаст от невежество по въпроса, защо сме 
в този материален свят, откъде идваме и накъде отива-
ме. Заключението е, че човек, зает с такива умствени 
буламачи, не може да притежава трайни добри качест-
ва, защото е приел блуждаещия, неспокоен ум за основа 
на знанието си и временния материален свят за обект 
на своето знание. В друг стих от „Шримад Бхагаватам“ 
(8.12.8) се заявява: васту-бхеда агянатас, „единствено 
поради невежество хората си измислят двойствености 
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и разлики“. Дали това ще бъде двойствеността вълна-
частица или двойствеността ум-сетивен обект, двой-
ствеността си остава функция на умствен буламач, а не 
самата реалност. На свой ред, умствените буламачи са 
функция на невежеството.

Едно предупреждение: целта ми не е да подкрепям 
или отхвърлям теорията за взаимното допълване на въл-
ните и частиците. Намирам полезно за изложението си 
да отбележа, че дуализмът, изразен от съвременната на-
ука, подобно на двойствеността ум-сетивни обекти, из-
разена от Кумарите, силно претоварва нашия интелект. 

Ум и сетивни обекти:  
двойствените аспекти на една висша реалност

Позволете ми да кажа още нещо съществено в това 
отношение. Някои учени предполагат, че двойственост-
та вълна-частица е единственото, което знаем за висше-
то измерение, нахлуло в нашето нисше измерение. Като 
илюстрация се прилага един мисловен експеримент. На-
сочете две видео камери към аквариум с голяма риба. 
Нагласете едната камера фронтално, а другата – стра-
нично. Свържете двете камери с два монитора, поставе-
ни един до друг в съседна стая. Гледана в мониторите, 
тази риба винаги ще изглежда като две. Това е така, за-
щото рибата съществува в три измерения, а мониторите 
са способни да ни покажат само двуизмерна картина. 
Винаги, когато единият монитор показва предната част 
на главата на рибата, другият ще показва само едната 
ѝ  страна. Нещо подобно се случва с вълните-частици. 
Както след малко ще разберем от „Шримад Бхагаватам“, 
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точно такъв е и случаят с двойствеността ум-сетивни 
обекти: една реалност от висш порядък, която не сме 
способни да проумеем.

Дори Брахма няма отговор

Да се върнем на разказа за Шри Кришна и въпроса, 
зададен от четиримата Кумари на баща им Брахма. „Скъ-
пи Уддхава – казва Бог на Своя предан приятел в стих 18, 
– самият Брахма, роден от тялото на Бога, и създател на 
всички живи същества в материалния свят, бивайки най-
добрият сред полубоговете, сериозно се замислил върху 
въпроса на синовете си, начело със Санака. Но интелек-
тът на Брахма бил повлиян от собствените му дейности, 
свързани със сътворението, и затова той не могъл да от-
крие жизненоважния отговор на този въпрос.“

Отново моля за малко търпение, защото смятам да 
хвърля светлина върху причината Брахма да бъде така 
затруднен от въпроса на синовете си. Тук Бог Кришна 
посочва, че именно дейностите на Брахма, свързани със 
сътворението, му пречат да види отговора. Това показ-
ва, че структурата на вселената (т.е. космологията) е тол-
кова фина, сложна и обсебваща, че отклонява дори ин-
телекта на Твореца от Абсолютната Истина. 

Съвременната наука влага много умствена енергия 
във въпросите на космологията; в древността това също 
е често изследвана тема, макар че дори в западния анти-
чен свят изследванията са по-близо до ведическата тра-
диция. Ще си позволя цитат от книгата на британския 
философ на мистицизма Дж. С. Р. Мийд „Доктрината за 
финото тяло според западната традиция“ (The Doctrine 
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of the Subtle Body in the Western Tradition), публикувана 
през 1919 г.:

„Астралната религия на древността се върти око-
ло една основна представа за близко съответствие 
между физическия и сетивния апарат на човека 
(т.е. вътрешното му въплъщение) и фината приро-
да на вселената... Според фундаменталната идея 
на тази религия съществува един фин органон на 
великата природа, някаква вътрешна икономия на 
световната душа. Природата на човека е, тъй да се 
каже, извадка от тази велика природа; и се зачева 
като зародиш или като семе от вселенското дърво 
на живота. Човекът е микрокосмосът на макрокос-
моса“. (стр. 9)

На стр. 8 г-н Мийд отбелязва, че в Индия тази док-
трина („за близко съответствие между физическия и се-
тивния апарат на човека... и фината природа на вселе-
ната“) достига най-зряло изражение.

Дори на най-внимателните читатели езикът на 
 г-н Мийд ще се стори някак неясен. Стилът му ни връща 
към викторианската епоха. Ще се опитам да поясня.

Фината природа на вселената

Ще започна с термина на г-н Мийд „световна душа“. 
Вишватма (душата на вселената) е едно от имената на 
Шри Вишну или Свръхдушата. „Във ведическите химни 
се казва: патим вишвасятмешварам (Нараяна суктам 
3). Следователно Господарят на всички живи същества 
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е Бог, Върховната Личност, Вишну“ (Бхагавад-гита 3.10, 
коментар). В същия коментар Шрила Прабхупада пише: 
„Праджапати* е Господ Вишну, Той е и Господарят на 
всички живи същества, на всички светове, на всички 
прелести и закрилник на всекиго.“ В „Бхагавад-гита“ 
13.15 Кришна казва на Арджуна:

„Свръхдушата е изначалният източник на сетива-
та, но Тя е без сетива. Тя е непривързана, въпреки 
че поддържа всички живи същества. Тя е над гуни-
те на природата, но в същото време е господар на 
всички проявления на ма те риал ната природа“.

За целите на сътворението Свръхдушата влага в 
сина Си Брахма, роден от лотосовия цвят на Неговия 
пъп, огнена духовна субстанция, която разпалва раджо-
гуна** (вж. „Брахма-самхита“ 5.62). Така Брахмаджи, ма-
кар и непряка вишну-таттва експанзия на Бога, също 
действа като вселенска душа. Във ведическите писания 
към него се обръщат и като към Праджапати. Но за раз-
лика от Шри Вишну, самият той е под въздействието на 
материални сетива, макар да е дарил материални сетива 
на останалите сътворени същества. Брахма е склонен да 
се привързва към своята дейност като творец, докато 
Бог никога не се привързва. Брахма не е отвъд проявле-
нията на природата, защото е раджо-гуна аватара*** на 
Свръхдушата. Ето защо Брахма не може да отговори на 

* Праджапати – прародител (санскрит). – Бел. прев.
** Раджо-гуна – проявлението на страстта (санскрит). – Бел. 

прев.
*** Аватара – упълномощен представител на Бога (санскрит). – 

Бел. прев.
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въпроса на синовете си. Из коментара към стих 11.13.18 
от „Шримад Бхагаватам“:

„Шрила Джива Госвами цитира три стиха от Втора 
песен на „Шримад Бхагаватам“. В стих 2.9.32 Бог 
Кришна благославя Брахма с прозрение за истин-
ската Си форма, качества и дейности. В стих 2.9.37 
Богът заповядва на Брахма строго да изпълнява 
Неговите предписания и заявява, че така Брахма 
никога няма да се обърка, решавайки вселенските 
проблеми. В стих 2.6.34 Бог Брахма уверява сина 
си Нарада: „О, Нарада, понеже се докоснах до ло-
тосовите нозе на Върховната Божествена Личност, 
Харù, каквото и да изрека, никога не е погрешно, 
мисълта ми винаги остава трезва, а сетивата не 
деградират заради временни материални привър-
заности.“ А тук, в стих 11.13.18, Бог Кришна за-
явява, че за съжаление, поради функциите си на 
творец, Брахма се объркал и така дал тежък урок 
на всички упълномощени представители на Бога. 
Дори да си издигнат до висша позиция в трансцен-
денталното служене на Бога, всеки миг съществу-
ва опасност фалшивата гордост да замърси преда-
ността ти“.

Г-н Мийд пише за „астралната религия на древност-
та“. Думата „астрална“ се отнася до подредбата на звез-
дите и планетите, видими в нощното небе. „Тази велика 
машина, състояща се от звезди и планети – заявява Шу-
кадева Госвами в „Шримад Бхагаватам“ 5.23.4, – напо-
добява формата на шишумара [делфин] във водата. По-
някога тя се смята за инкарнация на Кришна, Васудева. 
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Великите йоги медитират върху тази форма на Васудева, 
защото тя е видима.“

Г-н Мийд използва термина „фин органон на вели-
ката природа“. Това означава, че фините принципи на 
космоса са сравними с органите на живото тяло. Както 
виждаме от коментара към стих 13.3 от „Бхагавад-гита“, 
съществуват три фундаментални принципа на реалност-
та: бхокта (индивидуалните души, джива), бхогям (ма-
терията) и прерита (контрольорът на двете). „Шветаш-
ватара Упанишад“ 1.12: бхокта бхогям преритарам ча 
матва / сарвам проктам три видхам-брахмам етат. В 
космическия мащаб на проявлението бхокта, бхогям и 
прерита представляват триединството (три видхам) на 
1) четириглавия Брахма, който въвежда всички остана-
ли дживи в творението; 2) вират, съставената от отделни 
елементи вселена; и 3) Бог Вишну. В нашето тяло откри-
ваме безброй микроскопични клетки, всяка от които е 
оживена от индивидуална джива, както твърди Шрила 
Прабхупада. От всички тези дживи ние сме единствена-
та индивидуална душа, която Бог е избрал да изпълни 
мисията, предопределена от Него за това тяло. Тялото е 
органон, съставен от елементите на великата природа. 
Тези елементи се делят на две категории: груби (земя, 
вода, огън, въздух и етер) и фини (ум, интелект и фалши-
во его). Локализираната Параматма, обитаваща в самото 
сърце, е антарями (вътрешният контрольор).

Г-н Мийд отбелязва, че съществува „вътрешна ико-
номия на световната душа“. Тук думата „икономия“ не 
бива да се разбира в обикновения ѝ  смисъл, като упра-
вление на националното богатство; има се предвид по-
скоро употребата ѝ  в езика на теологията. В този смисъл 
„икономия“ означава как Бог управлява Своето творе-
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ние. Така вселената функционира като огромна орга-
нична система, като едно живо същество с невъобрази-
ми размери.

Природата на човека, според г-н Мийд, е зародиш 
или семе от вселенското дърво на живота. От „Шримад 
Бхагаватам“ 3.8.15 и коментара научаваме, че лотосо-
вият цвят, върху който се появил Брахма, е вират, все-
ленската форма на Бога. Източникът на тази вират е 
финият Хираня-гарбха (форма на Гарбходакашаий Виш-
ну), когото ведическите химни прославят, защото има 
хиляди глави, очи и нозе (вж. „Чаитаня-чаритамрита“, 
Мадхя, 20.292). Той е господарят на вселената; три-мур-
тите Брахма, Шива и Вишну, които отговарят за трите 
вселенски проявления на природата, са Негови вторич-
ни експанзии (вж. „Учението на Бог Чаитаня“, глава 8). 
В Хираня-гарбха са слети безброй индивидуални души, 
които, подобно на семенца, очакват да се развият в за-
родиши (вж. „Брахма-самхита“ 5.22). В лотосовото стеб-
ло, изникнало от Неговия пъп, са разположени четирина-
десет планетарни системи (вж. „Чаитаня-чаритамрита“, 
Ади, 5.103). Брахма се появява в центъра на цъфналите 
венчелистчета на този лотос като творческата сила на 
Хираня-гарбха; той поражда подобните на семенца джи-
ви от тялото на Бога, дава им физически тела и ги по-
ставя на подходящи планети според тяхната карма. В 
„Шримад Бхагаватам“ 7.14.36 се казва: „Цялата вселена 
е изпълнена с живи същества и наподобява дърво, чиито 
корени са във Върховната Божествена Личност, Ачюта 
[Кришна]. Следователно, просто обожавайки Кришна, 
човек може да обожава всички живи същества“.

Г-н Мийд заключава: „Човекът е микрокосмосът на 
макрокосмоса“. Оттук следва, че умовете и сетивата на 
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хората (техните „физически и сетивни апарати“) са ми-
ниатюрни репродукции на космическата форма на Пра-
джапати. Възприятията, мислите, желанията и дейност-
ите на отделната личност са свързани с цялата вселена 
по най-интимен и фин начин. От „Шримад Бхагаватам“ 
11.28.16 научаваме дживо ‘нтар-атма гуна-карма-мур-
ти сутрам махан итй урудхева гита, т.е. „качествата, 
дейностите и формата на индивидуалното живо съще-
ство са свързани с изначалната форма на ма те риал ната 
природа чрез сутра-таттва, фундаментална връз-
ка. (За да вникнете по-дълбоко в това, обърнете се към 
„Шримад Бхагаватам“ 5.17.23 относно сутра-янтрита 
и „Брахма-самхита“ 5.21 и 22.). Тази връзка всъщност е 
личностна. Да вземем за пример размишленията на ин-
телигентните човешки същества по въпросите на космо-
логията и двойствеността ум-материя – на дълбоко ниво 
те се стимулират от размислите на световната душа Бра-
хма по същите въпроси.

Надявам се, скъпи читателю, че научните и фи-
лософските доказателства, изложени на предходните 
страници, не са те отклонили от основната посока в на-
стоящето есе. Тук нямам намерение да се задълбавам в 
строежа на макрокосмическия ум и неговото повторение 
на микрокосмическото ниво на човешката психология. 
(С това ще се занимаем в следващата глава.) Засега ни 
интересува тайнството на взаимоотношенията – особе-
но тези между сетивните обекти и ума – и как от тази 
връзка, като мед, се лее привързаност, която прилепва 
вниманието на душата към този материален свят. 

Ако духовното освобождение води и до освобожда-
ване на ума от привързаност към сетивните обекти, как 
тогава да разкъсаме объркващото взаимно допълване, 
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което обезсмисля термина „ум“ при липсата на отноше-
ние към сетивните обекти и съответно обезсмисля тер-
мина „сетивни обекти“ при липсата на отношение към 
ума? Подобен въпрос задава Шрила Прабхупада в своя 
коментар към „Шримад Бхагаватам“ 8.5.43: „Тялото е 
малка вселена и понеже не разбираме как стават нещата 
в тази малка вселена, как ще разберем събитията в голя-
мата вселена?“ Това, което наричаме „тяло“, всъщност е 
състояние на взаимовръзка между две тела, физическо-
то и менталното. По същия начин вселената като цяло 
е огромно проявление на взаимовръзки между фините 
умове и грубите сетивни обекти. Брахма, създателят на 
физическото космическо проявление, е неспособен да 
прокара разделителна линия между насочения навътре 
умствен процес на възприемане на обектите, за които 
сетивата информират ума ни, и насочената навън реал-
ност на тези обекти. Неговият проблем с разграничава-
нето е на космическо ниво; нашият е на местно ниво. И 
в двата случая срещаме объркан интелект.

Отговорът на Хамса-аватара

Какво прави Брахма, първият ведически мъдрец, 
притиснат от въпроса на синовете си за взаимоотноше-
нията и привързаността? Той съсредоточава ума си вър-
ху Бога. И Бог се появява като Хамса-аватара, за да от-
дели съзнанието на Брахма от проявленията на природа-
та, подобно на хамса (лебед), който изпива само млякото 
от сместа между мляко и вода. Нека погледнем отблизо 
двата стиха, изречени от инкарнацията лебед:
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манаса вачаса дриштя
грихяте’няир апиндрияи
ахам ева на мато ‘няд

ити будхядхвам анджаса

„В този свят всичко, възприемано от ума, речта, зре-
нието и другите сетива, съм само Аз и нищо друго 
освен Мен. Моля ви, проумейте това, като недву-
смислено анализирате фактите.“

гунешв авишате чето
гунаш четаси ча прабхо
катхам анйоня-сантяго
мумукшор атититиршо

  
„Скъпи мои синове, естествена склонност на ума е 
да прониква в сетивните обекти; по същия начин 
сетивните обекти проникват в ума, но и материал-
ният ум, и сетивните обекти представляват само 
определения, покриващи духовната душа, а тя е не-
разделна частица от Мен.“ (ШБ 11.13.24, 25)

Горните стихове изясняват, че по всяко време, мяс-
то или обстоятелства единствената взаимовръзка, която 
дживата има, е с Бога. Обаче – и тук, търпеливи чита-
телю, моля за извинение, че въвеждам една твърде ек-
зотична дума – тази взаимовръзка е поливалентна. Ду-
мата „валентност“ означава „способността на едно нещо 
да се съединява, да реагира или взаимодейства с дру-
го нещо“. Казано накратко валентността е потенциална 
способност за привързаност, както и обратното на при-
вързаността – отблъскването. Например за стая, в коя-
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то се намира само един електрически контакт, можем 
да кажем, че е „моновалентна“. Ако живеете в тази стая 
и искате да пуснете компютъра си, разполагате само с 
едно място, където да включите щепсела. Върховната 
Божествена Личност обаче е безгранично поливалентна.

Всички са свързани единствено с Кришна

В отговора си към мъдреците Хамса-аватара посоч-
ва, че живите същества са свързани с Него по много-
бройни материални и многобройни трансцендентални 
начини. Но ма те риал ната връзка с Бога дава различни 
резултати от духовната. В своя коментар към „Шри Чаи-
таня-чаритамрита“, Ади 1.56, Шрила Прабхупада изтък-
ва разликата със забележителна яснота:

„Чрез кристално чистото посредничество на духов-
ния учител човек трябва да проумее, че Върхов ният 
Бог съществува навсякъде в Своята трансценден-
тална духовна природа и че взаимоотношенията 
на живите същества с Бога пряко или косвено се 
осъществяват навсякъде, дори в материалния свят. 
В духовния свят има пет вида взаимоотношения 
(раси) с Върховния Бог – шанта, дася, сакхя, ват-
саля и мадхуря. Изкривени отражения на тези раси 
съществуват и в материалния свят. Със земята, 
дома, мебелите и другите инертни материални пред-
мети връзката е шанта или в неутрален, безмълвен 
смисъл; подчинените служители работят в отноше-
нието на дася. Взаимността между приятели се на-
рича сакхя, обичта на родителя към детето е извест-
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на като ватсаля, а съпружеската любов е мадхуря. 
Тези пет вида взаимоотношения в материалния свят 
представляват мътни отражения на изначалните ни 
чисти чувства. Те трябва да се разберат и насочат 
към Върховната Божествена Личност под ръковод-
ството на истински духовен учител. В материалния 
свят изкривените раси носят разочарование. Ако 
тези раси с Бог Кришна се възстановят, резултатът 
ще бъде вечен живот на блаженство“.

Материалните начини да се общува с Бога бяха спо-
менати в двата стиха от „Шримад Бхагаватам“ 11.13.24 
и 25, цитирани по-горе. Дори един дълбоко потънал в 
светско съзнание човек всъщност мисли, гледа и обсъж-
да само Кришна. Макар да се съгласява с Кумарите, че 
материалният ум прониква в сетивните обекти и сетив-
ните обекти проникват в ума, Хамса-аватара посочва, 
че покриването на духовната душа с определения от 
рода на „аз“ (отъждествяване с ума) и „мое“ (отъждествя-
ване със сетивните обекти) не отделя живото същество 
от Него. Тези определения са фалшиви. Истината е, че 
в своята трансцендентална самоличност дживатма ви-
наги е интимно свързана с Кришна, Негова неразделна 
частица.

По-рано в настоящата глава отбелязах следното: 
„Както след малко ще разберем от „Шримад Бхагава-
там“, точно такъв е и случаят с двойствеността ум-се-
тивни обекти: една реалност от висш порядък, която ние 
не сме способни да проумеем“. Сега научихме от лото-
совата уста на самия Бог Хамса, че „в този свят всич-
ко, възприемано от ума, речта, зрението и другите сети-
ва, съм само Аз и нищо друго освен Аз“. Реалността на 
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това, което мислим, виждаме и обсъждаме, се намира в 
транс ценденталното измерение на самия Кришна. То е 
извън сферата на материалното съзнание. Материалното 
съзнание е мехурче заблуда и в него ние си мислим, че 
обитаваме свят, изграден от нашите ценности, вместо 
от ценностната система на Кришна. Живеейки в това 
мехурче, вярваме, че умът – това съм „аз“ и сетивните 
обекти са „мои“.

Реални ли са обектите на ума и сетивата?

Ако всичко, което мислим, виждаме и обсъждаме, 
всъщност е Кришна и Негова енергия, значи сме длъж-
ни да се погрижим да разберем как енергията на Бога 
отделя нашето съзнание от Него. Нехайно и нелогично е 
да се допусне, че представата „аз съм умът“ и „сетивни-
те обекти са мои“ не притежава никаква субстанция, а 
след това да се заключи, че умът и сетивните обекти са 
нереални. (Това, между другото, е логиката на лисицата 
и гроздето.) Ако умът и сетивните обекти всъщност са 
пустота, тогава да се отървем от материалното съзнание 
би било лесна работа. Но не е така, както става ясно от 
следните молитви на Шрила Прахлада Махараджа:

 
твам ваюр агнир аванир вияд амбу матра
пранендрияни хридаям чид ануграхаш ча

сарвам твам ева сагуно вигунаш ча бхуман
нанят твад астй апи мано-вачаса нируктам

„О, Върховни Господи, всъщност Ти си въздухът, 
земята, огъня, небето и водата. Ти си обектите на 
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сетивните възприятия, полъхът на живота, петте се-
тива, умът, съзнанието и фалшивото его. Наистина 
Ти си всичко, фино и грубо. Материалните елементи 
и всичко проявено, било чрез словото, било чрез ума 
– всичко това си Ти и само Ти“. (ШБ 7.9.48)

твам ва идам садасад иша бхавамс тато ‘нйо
мая яд атма-пара-буддхир иям хй апартха

яд яся джанма нидханам стхитир икшанам ча
тад ваитад ева васукалавад ашти-тарво

„Скъпи мой Господи, О, Върховна Божествена Лич-
ност, цялото космическо творение е причинено от 
Теб и е резултат на Твоята енергия. Макар целият 
космос да не е нищо друго, освен Теб, Ти си настра-
ни от него. Представата за „мое и твое“ несъмнено 
е заблуда (мая), понеже всичко е Твоя еманация и 
следователно не се различава от Теб. Наистина, кос-
мическото проявление не се различава от Теб, Ти 
причиняваш и унищожението. Това взаимоотно-
шение между Теб, Господи, и космоса се обяснява с 
примера за семето и дървото или фината причина и 
грубото проявление.“ (ШБ 7.9.31)

Умът (средоточието на фалшивото чувство за „аз“) и 
сетивните обекти (средоточието на фалшивото чувство 
за „мое“) са съвсем реални и – което е по-важно – силно 
личностни енергии. И точно в този момент те работят 
срещу нас. Те работят срещу нас, защото сме се включи-
ли във взаимоотношение от нисш порядък – в греховно 
взаимоотношение – с техния Господар, Върховната Лич-
ност. Следователно Неговите енергии ни наказват, като 
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обвиват и объркват съзнанието ни. В това наше нисше 
взаимоотношение с Кришна и Неговата енергия ние се 
оказваме безпомощно засмукани в дилеми от рода на 
„какво съм аз и какво е мое?“, „какво е мое и какво е 
твое?“, „какво е ум и какво е материя?“, „какво е истина 
и какво – лъжа?“, „какво е добро и какво е зло?“, „какво е 
робство и какво – освобождение?“. Това е двандва-моха, 
илюзията на двойствеността (вж. „Бхагавад-гита“ 7.27). 
Шрила Прабхупада казва: „Тази двандва-моха съществу-
ва при грешния човек, но освободеният от греховните 
последици, от действията, които носят резултат – той 
може да разбере Кришна“.

Бог Хамса обяснява, че докато не разбираме транс-
цен ден тал на та природа на Бога – включваща собствена-
та ни природа като чисти, нематериални, неразделни Не-
гови частици, – нашите взаимоотношения ще си останат 
обвити във фалш. В момента вярваме, че контролираме 
и се наслаждаваме на всичко около нас. Но това, което е 
около нас, всъщност е Кришна, истинският контрольор 
и наслаждаващ се. Тази наша ма те риал на гледна точ-
ка налага върху съзнанието ни материалните ум, сетива 
и сетивни обекти точно така, както погледнем ли през 
червена леща, ще видим света в червено. Но светът не е 
червен. По същия начин Кришна и Неговата енергия не 
съществуват под наш контрол и за наша наслада. Нито 
пък съзнанието е продукт или функция на ума, сетивата 
и сетивните обекти. Всичко това е само измамната глед-
на точка на материалното зрение.

Веднъж отхвърлили материализма, ще разберем, че 
умът, сетивата и техните обекти са различни от истин-
ското Аз. „Човекът, който Ме достига, защото е проумял, 
че не е различен от Мен – казва Бог Хамса в стих 26, – 
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осъзнава как умът е вперен в сетивните обекти, заради 
постоянното сетивно наслаждение и как материалните 
обекти много ярко присъстват в материалния ум. Щом 
разбере Моята трансцендентална природа, той се отказ-
ва и от материалния ум, и от неговите обекти.“ 

Един ненужен въпрос

Понеже нашето отъждествяване с ума и сетивните 
обекти е фалшиво, в стих 23 Богът леко се поскарва на 
четиримата Кумари с израза ити ва прашно вачарамб-
хо хй анартхака. Това означава, че тяхното запитване 
относно аза като нещо, въвлечено във взаимоотноше-
ние (анйоня) между ума и сетивата, е просто низ от не-
нужни думи. Собственото аз никога не е впримчено във 
взаимодействията между ума и сетивните обекти; това 
е взаимоот ношение само и единствено с Шри Кришна. 
Така, всички приказки още от зората на историята за 
нашите умствени и душевни проблеми, за борбата с на-
шите привързаности, опират само до упорство на чо-
вешката заблуда. 

Разрушаването на тази заблуда започва, когато се 
устремим към възраждане на връзката си с Бога спо-
ред Неговите предписания. В стихове 39 и 40 Хамса-ава-
тара одобрява ведическия метод на знание, действие, 
отречение, култура и т.н., чрез които живото същество 
може да започне общение с Него и така навсякъде да 
споделя трансценденталното Му присъствие. 

„О, най-добър сред брахманите, знай, че Аз съм 
върховният подслон на системата йога, на анали-
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тичната философия, на добродетелните постъпки, 
на истинските религиозни принципи, на властта, 
красотата, славата и себеконтрола.“

„Всички висши трансцендентални качества, като 
това да си извън проявленията на природата, да си 
безпристрастен, да си доброжелател, да си най-скъ-
пият, да си Свръхдушата, да присъстваш еднакво 
навсякъде и да си свободен от материално обвърз-
ване – всички те намират своя подслон и обект на 
преклонение в Мен.“

Обобщените наставления на Хамса-аватара

„Според Моите наставления човек трябва да съсре-
доточи ума си единствено и само върху Мен. Ако 
обаче той продължава да открива най-различни 
ценности и цели в живота, тогава, макар на пръв 
поглед да е буден, той всъщност сънува, поради 
ограниченото си знание – също както човек може да 
сънува, че се е събудил от сън.“ (ШБ 11.13.30)

Спомняте си, нали, че трансценденталните настав-
ления на Хамса-аватара са изречени от Бог Кришна 
в отговор на въпроса на Уддхава относно изпадналия 
в противоречие собствен аз: как е възможно знаещият 
човек да постъпва досущ като куче, магаре или коза? 
Горният стих 30 е като маяк, осветяващ сърцевината на 
проблема, повдигнат от Уддхава. Когато не виждаш, че 
полето на непосредствените ти дейности и светът отвъд 
него са вечно установени в Кришна, просто сънуваш. 





в з а и м о о т н о ш е н и я  и  п р и в ъ р з а н о с т

Възможно е да си вярваш, че си буден, поради нали-
чието на някакво теоретично знание или благочестиви 
убеждения. Но всъщност духовната ти природа продъл-
жава да спи. Всички ние имаме богат опит с лудост-
та на съня. Вчера един приятел ми разказа как насън 
играл голф с един от най-изтъкнатите гуру на ИСКОН, 
който има хиляди ученици по целия свят. Такива ира-
ционални обра зи, създадени от ума, илюстрират власт-
та на подсъзнателните ни желания над повърхностни-
те ни мисловни процеси. В стих 30 Хамса-аватара ни 
предупреждава, че човек, който не е в Кришна-съзна-
ние, живее по двайсет и четири часа в такъв свят на 
сънищата. Във всеки един момент, въпреки стройните 
структури на разума, изградени в главата му, неговият 
ум може да бъде завладян от ирационални желания. И 
изведнъж ще се окаже, че действа като куче, магаре 
или коза.

Умственото състояние на човека е сън, 
изпълнен със страсти и копнежи

В друга глава от Единадесета песен Шри Кришна 
разкрива, че под нивото на мислите и възприятията ни в 
будно състояние тече поток умствена енергия, известна 
като свапна, нивото на сънуване – което, както скоро ще 
видим, Шрила Прабхупада определя като „подсъзнате-
лен ум“. Тази свапна е въздействието, което проявление-
то на страстта упражнява върху съзнанието.

саттвадж джагаранам видяд
раджаса свапнам адишет
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прасвапам тамаса джантос
туриям тришу сантатам

„Човек трябва да знае, че будното състояние се 
ражда от проявлението на доброто, сънищата – от 
прояв лението на страстта, а дълбокият сън без съни-
ща – от проявлението на невежеството. Четвъртият 
елемент, чистото съзнание, се различава от тези три 
и те са проникнати от него.“ (ШБ 11.25.20)

Във ведическата психология е необходимо дълбоко 
разбиране за трите проявления на ма те риал ната при-
рода. Целта на настоящото есе обаче се свежда до клю-
човите моменти на взаимоотношение и привързаност. 
Това са качества в проявлението на страстта.

В „Шримад Бхагаватам“ 10.24.22 Бог Кришна каз-
ва на Нанда Махараджа: раджасотпадяте вишвам ан-
йоням вивидхам джагат. Тук отново срещаме думата 
анйоня, с която Богът назовава сексуалните взаимоот-
ношения. Той казва, че проявлението на страстта е при-
чината за: 1) космическото сътворение; 2) сексуалните 
взаимоотношения на всички живи същества; и 3) цялото 
разнообразие в творението. В „Бхагавад-гита“ 14.12 Той 
казва на Арджуна, че когато гуната на страстта нара-
ства, се развиват признаците на силна привързаност.

В „Шримад Бхагаватам“ 3.26.29 Бог Капила-дева 
опис ва ма те риал ната интелигентност. Той заявява, че 
функциите на интелигентността са да определя природа-
та на обектите, които попадат в полезрението на живото 
същество, и да помага на сетивата му да прави избор. 
Буддхи, който планира нашите взаимоотношения с обек-
тите на сетивата, се поражда в проявлението на страст-
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та. В коментар към стих 18.22 от „Бхагавад-гита“ Шрила 
Прабхупада разяснява въздействието, оказвано от прояв-
лението на страстта върху интелектуалната дейност, и от-
белязва, че така „се създават много теории и учения по 
силата на светска логика и умствени спекулации“.

В друг коментар към „Гита“ Прабхупада пише:

„Съществуват два вида интелигентни хора. Едните 
са интелигентни в материалните дейности за сетив-
но наслаждение, а другите са вглъбени и пробудени 
за постигане на себеосъзнаване“. 

„Дейностите на вглъбения мъдрец, на мислещия чо-
век, са тъмна нощ за личностите, потънали в мате-
риалното. Материалистичните хора спят в такава 
нощ, поради своето невежество по отношение на 
себеосъзнаването. Вглъбеният мъдрец остава буден 
в „нощта“ на материалистите. Мъдрецът изпитва 
трансцендентално удоволствие от постепенния на-
предък в духовната култура, докато човекът, който 
е погълнат от материални дейности и не се е про-
будил за себеосъзнаване, сънува разнообразни се-
тивни наслаждения и в съня си понякога се чувства 
щастлив, а понякога нещастен.“ („Бхагавад-гита“ 
2.69, коментар)

Такъв е животът в проявлението на страстта. Такъв, 
приятелю мой, е нашият живот като човешки същества! 
„Шримад Бхагаватам“ 3.6.28 ни информира, че човеш-
кият вид е раджа-свабхавена, от природата на раджо-
гуна. Погледнато от психологическа гледна точка, това 
означава, че ние сме силно склонни към блян и съну-
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ване дори когато сме будни. Ден и нощ се свързваме с 
най-разнообразни сетивни обекти, които нахлуват в ума 
ни. Ден и нощ създаваме емоционални връзки с обра-
зи, породени чисто и просто от ума! Спомнете си какво 
обясних по-горе – дори най-великите умове на земята и 
небето са неспособни да отделят „образа“ от „обекта“ и 
да достигнат действителния аня (друг), с когото може да 
осъществим истинско общуване.

„По време на сън впечатленията, натрупали се в 
подсъзнанието ни, пораждат всевъзможни образи и 
картини, но всички тези сънни творения са времен-
ни и нереални. По същия начин приятелите и враго-
вете ни в материалния свят са само плод на нашето 
въображение, защото, лишени от знание за душата 
и за Свръхдушата, през целия си материален живот 
ние сме потънали в дълбок сън, макар да изглежда-
ме будни.“ (ШБ 4.9.33, коментар)

Привързваме се към тези въображаеми приятели и 
врагове, развиваме силно желание по отношение на тях 
– особено сексуално желание – и тогава, както се случ-
ва в сънищата, животът ни излиза извън контрол, точно 
заради тези желания, родени от привързаността. В опи-
та си да открием някакъв смисъл във всичко това при-
бягваме до множество теории и доктрини, включително 
светска психология. Тези идеи също са просто производ-
ни на проявлението на страстта. 

„В тази грубо ма те риал на атмосфера целият калей-
доскоп от човешки дейности – и не само човешките, 
а и дейностите на всички живи същества – се осно-
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вава, стимулира и замърсява от сексуалното жела-
ние, от привличането между мъжкия и женския пол. 
Сексуалният живот кара цялата вселена да се дви-
жи – и да страда! Това е голата истина.“ („Науката за 
себереализацията“, Седма глава)

Кой стои зад привличането 
в проявлението на страстта?

авидямано ‘пй авабхасате йо
ваикарико раджаса-сарга еса

брахма сваям джйотир ато вибхати
брахмендрияртхатма-викара-читрам 

„Макар да не съществуват в действителност, тези 
преобразувания, създадени от гуната на страстта, 
изглеждат реални, защото самопроявената, сияйна 
Абсолютна Истина се показва във формата на ма-
териалното разнообразие на сетивата, сетивните 
обекти, ума и елементите на физическата природа.“ 
(ШБ 11.28.22)

Тук привлекателните черти на творението се опис-
ват като илюзорни прояви на качеството на Бога в Него-
вия Брахман-аспект (брахма сваям джйотир); но в друг 
стих се описва как телата, сетивата, умовете, имената 
и формите в света са прояви на трансцендентално пре-
красните форми на Божествената Личност и Неговата 
Божествена Съпруга:
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гуна-вяктир иям деви
вянджако гуна-бхуг бхаван

твам хи сарва-шарирй атма
шри шарирендрияшая
нама-рупе бхагавати

пратяяс твам апашрая

„Майка Лакшми, която е тук, е източникът на всички 
духовни качества, а Ти проявяваш и се наслаждаваш 
на тези качества. Наистина Ти си наслаждаващият 
се. Ти живееш като Свръхдуша във всички живи съ-
щества, а богинята на щастието е формата на тела-
та, сетивата и умовете им. Тя притежава свято име и 
форма, а Ти поддържаш всички тези имена и форми 
и си причина за тяхното проявяване.“ (ШБ 6.19.13)

Както Шрила Прабхупада обяснява в лекция, из-
несена през 1976 г., между Едната Абсолютна Истина, 
представена в „Шримад Бхагаватам“ 11.28.22 и Божест-
вената Двойка, описана в „Шримад Бхагаватам“ 6.19.13 
няма противоречие:

„Тя [Богинята Лакшми] е просто друга енергия на 
Нараяна. Радха-кришна-праная-викритир ахладини 
шакти. Тя е проявление на енергията за наслажде-
ние. Богът притежава безгранични енергии, парася 
шактир вивидхаива шруяте. Една от тези енергии 
се изразява чрез Радхарани или Лакшми, или Сита. 
Те са еднакви. Няма разлика. Радха кришна-праная-
викритир ахладини шактир асмат: любовните от-
ношения между Радхарани и Кришна или Нараяна 
и Лакшми или Сита и Рама. Всички Те са еднакви. 
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Едното е енергия, другото – енергоизточник. В това 
е разликата – енергоизточник и енергия“.

В нашето човешко положение в гуната на страст-
та объркваме чистите, духовни, интимни отношения на 
върховния енергоизточник и Неговата енергия с макро- 
и микрокосмическото проявление на материални взаи-
моотношения и материални привързаности. Това се дъл-
жи на зашеметяващата власт, която Божията енергия 
има над падналите души.

иям хи пракрити сукшма мая-шактир дуратяя
  
„Извънредно трудно е да се разбере Майка Лакшми, 
защото Тя е толкова могъща, че властта на Нейна-
та мощ не може да се преодолее. Майка Лакшми се 
представя в материалния свят като външна енер-
гия, но всъщност Тя винаги е вътрешната енергия 
на Бога.“ (ШБ 6.19.11) 

Как да открием истината  
във взаимоотношенията?

За наш късмет, в самото страстно, изкривено, по-
грешно схващане за взаимоотношенията между Бога и 
Неговата съпруга е вградена програма за корекция.

ася адхишвара сакшат
твам ева пуруша пара

твам сарва-ягя иджйеям
крийеям пхала-бхуг бхаван
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„Мой Господи, Ти си господарят на енергията и сле-
дователно Ти си Върховната Личност. Ти си самото 
олицетворение на жертвоприношението (ягя). Лакш-
ми, въплъщението на духовните дейности, е изна-
чалната форма на преклонение, което Ти се подна-
ся, а Ти се наслаждаваш на всички жертвоприноше-
ния.“ (ШБ 6.19.12)

По-горе обяснихме, че „финият органон на великата 
природа“ означава органично взаимоотношение между 
бхокта, бхогям и прерита (душата, материята и Върхов-
ния Бог). Материята всъщност е Майка Лакшми, която 
е изначалната форма на преклонение, предлагана на 
Върховния Бог. Богът е олицетворението и наслаждава-
щият се на ягя, жертвоприношението. Бивайки Негова 
подчинена неразделна частица, душата не се различава 
от Бога. Така тя подпомага Бога по отношение на ягя. 
Следователно съвършеното органично взаимодействие 
между бхокта, бхогям и прерита е преданото жертво-
приношение, при което душата следва Божиите настав-
ления: твам ева юям бхаджататма-вриттибхир мано-
вача-кая-гунаи сва-кармабхи, „... всеки от вас трябва 
да отдава предано служене на Върховния Бог с цялата 
си искреност, посвещавайки на това своя ум, тяло, реч 
и плодовете на труда си... “ (ШБ 4.21.33). В коментара 
Шрила Прабхупада ни уверява: „Ако сериозно се е отдал 
на предано служене, посвещавайки Му тялото, ума и ин-
телигентността си, той непременно ще постигне успех и 
ще се върне у дома, обратно при Бога.“

Това е „финият органон на великата природа“ – 
здравословното състояние на мисъл и действия в цяла-
та вселена. За съжаление ние, които съществуваме на 
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човешкото ниво на съзнание, се поддаваме на заразата 
от проявлението на страстта. Това извращава участието 
ни в раса (взаимоотношението) между Бога и Неговата 
съпруга; а както обяснява Шрила Прабхупада, извраща-
ването на раса причинява разочарование. 

Разочарование и войдизъм

При разочарованието, под влияние на умствените 
спекулации в гуната на страстта, мозъците ни се измъч-
ват от въпроса, как да отречем естествените взаимоот-
ношения между енергиите на Бога и Неговата съпруга. В 
ШБ 3.27.17 Девахути се обръща към своя трансценден-
тален син Бог Капиладева с въпрос, твърде подобен на 
зададения от четиримата Кумари към баща им Брахма. 
Тя също използва думата анйоня:

пурушам пракритир брахман
на вимунчати кархичит
анйоняпашраятвач ча

нитятвад анайо прабхо

„Шри Девахути попита: „Скъпи брахмане, възможно 
ли е някога ма те риал ната природа да даде освобож-
дение на душата? Щом те са вечно свързани една с 
друга, как могат да бъдат разделени?““

По-горе видяхме, че за Бог Хамса зададеният от че-
тиримата мъдреци въпрос е анартхака, „ненужен“. В 
своя коментар към въпроса на Девахути Шрила Прабху-
пада пише: 
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„Въпросът, зададен от Девахути към Капиладева, е в 
една или друга степен предизвикан от философията 
на войдизма. Според нейните последователи съзна-
нието е продукт на съчетание от материални еле-
менти и в момента, когато то изчезне, материалното 
съчетание се разпада и не остава нищо друго освен 
пустота. Във философията Маявада такова отсъст-
вие на съзнание се нарича нирвана.“

Отговорът на Бог Капиладева

„Върховната Божествена Личност каза: „Човек може 
да постигне освобождение, ако сериозно се занима-
ва с предано служене и дълго време слуша повество-
ванията за Мен или Моите слова. Като изпълнява по 
този начин предписаните си задължения, той няма 
да си навлича кармични последици и ще се освобо-
ди от материалните замърсявания“.“

Шрила Прабхупада коментира:

„... освободената душа не е подвластна на влияни-
ето на ма те риал ната природа, макар да се намира 
в нейното царство. Самата Върховна Божестве-
на Личност влиза в досег с ма те риал ната природа, 
когато идва в материалния свят, ала тя не Му въз-
действа. Човек трябва да действа така, че въпреки 
пребиваването си в ма те риал ната природа, да не 
става жертва на замърсяванията ѝ . Лотосът расте 
във водата, но никога не се докосва до нея. ... Ягяр-
тхат кармано ‘нятра – всички дейности трябва 
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да се извършват заради ягя, т.е. за удовлетворение 
на Вишну. Всяко действие, което не удовлетворява 
Вишну или Ягя, поробва живото същество. В тази 
строфа Капила Муни казва, че можеш да се осво-
бодиш от материалното робство, като действаш 
с Кришна-съзнание, т.е. като сериозно се занима-
ваш с предано служене. Сериозното отношение към 
преданото служене се развива тогава, когато човек 
дълго време е слушал за Бога. Процесът на предано 
служене започва с мантруване и слушане“. 

И пояснявайки едно изказване на Махараджа 
 Парикшит в „Шримад Бхагаватам“ 10.1.4 (нивритта-
таршаир упагияманад), Шрила Прабхупада допълва:

 
„Всъщност мантруването може прекрасно да се из-
вършва и от хора, които вече са освободени. А оне-
зи, които не са? И той казва: бхавошадхи. Това е 
лекарството, чрез което да се освободиш от омотава-
нето в този материален свят. Когато сме свободни, 
ще мантруваме и ще се наслаждаваме на истинска 
любов към Бога. Това е да си свободен. А дори да 
не сме свободни, то ще действа като лекарство за 
постигане на освобождение. Значи на всеки етап 
нивритта-таршаир упагияманад. Който мантрува, 
той ще се освободи“. 
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Най-важната връзка,  
най-важната привързаност

И така, заразата от проявлението на страстта се ле-
кува с мантруване на Божите свети имена. Когато човек 
е излекуван, мантруването се превръща в чист израз на 
трансцендентални взаимоотношения. В „Шримад Бхага-
ватам“ 10.22.6 се казва следното за анйоня или взаимо-
отношенията, на които се радвали гопите помежду си:

ушасу уттхая готраи сваир
анйонябаддха-бахава

кришнам уччаир джагур янтя
калиндям снатум анвахам

„Всеки ден те ставаха на зазоряване. Викаха се една 
друга по име, хващаха се за ръце и, тръгнали към 
Калинди, за да се къпят, звучно възпяваха славата 
на Кришна“.

Видяхме, че по отношение на материалния свят ду-
мата анйоня обозначава страстните сексуални взаимоот-
ношения. По отношение на духовния свят тя обозначава 
чистата страст на съпружеската раса. Следващият пора-
зително красив стих е идеален пример за тази божестве-
на любов:

татрарабхата говиндо
раса-кридам анувратаи

стри-ратнаир анвита притаир
анйонябаддха-бахубхи
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„И там, на бреговете на Ямуна, Бог Говинда започ-
на забавленията си в танца раса с най-прелестните 
сред жените, преданите гопи, които радостно спле-
тоха ръцете си“. (ШБ 10.33.2)

Средното положение

Дотук в по-голямата част на това есе сравнихме и 
противопоставихме раджас и раса: материалното при-
вързване в гуната на страстта и привързаността в 
транс цен ден тал на та любов. Както видяхме от отговора 
на Капила-дева, издигането от нисшата към висшата 
привързаност отнема дълго време (чирам), посветено 
на сериозно предано служене (тиврая майи бхактя) и 
слушане за Кришна (шраванам). През това време ние 
сме принудени да останем в средното положение между 
привързаността, която имаме, но не желаем (раджас), и 
привързаността, която желаем, но нямаме (раса). Какво 
е това средно положение?

Не бих желал да претоварвам ума на читателя с из-
лишна информация. Но, както по-горе цитирах един 
от Упанишадите във въведението на тази поредица от 
есета, само човекът, който желае освобождението, може 
да го постигне; а желанието за освобождение е видимо 
във волята да се изучава философията на освобождение-
то Веданта. И така, за да обясня средното положение 
между раджас и раса, трябва да ви представя два важ-
ни термина от философията Веданта: вявахара и пара-
мартха. С развитието на настоящата поредица често 
ще срещате тези думи. Нека положим известно усилие и 
 научим значението им.
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Просто определение на тези две думи може да се 
намери в „Чаитаня-чаритамрита“, Антя 4.159. Тук вява-
хара означава „обикновено общуване“, а парамартха – 
„общуване за духовен напредък“. В коментара към „Бха-
гавад-гита“ 7.24 Шрила Прабухпада цитира стих от Шри 
Ямуначаря („Стотра-ратна“ 12), в който качествата, фор-
мата и дейностите на Върховната Божествена Личност 
се класифицират като парамартха (трансцендентални 
теми). Този стих заключава: наивасурапракритая пра-
бхаванти боддхум – онези, чиято природа е демонична 
(т.е. чиито умове са замърсени от раджас и тамас), ни-
кога не разбират парамартха. В „Ману-смрити“, ведиче-
ския кодекс на човечеството, вявахара означава осемна-
десет институции на социално, нравствено и правосъд-
но управление, които удържат тази демонична природа. 
Сред тези осемнадесет институции са брак, следване на 
заповеди, изпълняване на обещания, законово решава-
не на спорове, цивилизована реч и цивилизовано пове-
дение. Казано накратко, вявахара се отнася до взаимо-
отношенията между хората според предписанията на 
Ведите. Парамартха се отнася до трансценденталните 
отношения на освободените души с Върховния Бог.

Би било погрешно да мислим, че общуването вява-
хара принадлежи „само на този свят“ и не е свързано с 
Върховния Бог. В действителност и Той има Свои вява-
хара забавления:

вирад хираня-гарбхаш ча
каранам чету упадхая

ишася ят трибхир хинам
туриям тат прачакшате
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„В материалния свят Богът се определя като вират, 
хиранягарбха и карана. Ала отвъд тези три опреде-
ления, Богът е вечно в четвъртото измерение [т.е. в 
трансценденталните селения на парамартха]“.

ядяпи тинера мая ла-ия вявахара
татхапи тат-спарша нахи, сабхе мая-пара

„Тези три форми на Бога се занимават пряко с ма-
те риал ната енергия, но и трите остават недокоснати 
от нея. И трите са отвъд илюзията.“ („Чаитаня-чари-
тамрита“, Ади 2.53, 54)

По-горе вече срещнахме думите вират и хиранягарб-
ха; първата е вселенската форма на лотосовия цвят, върху 
който седи Брахма и извършва сътворението, а втората 
е Гарбходакашайи Вишну, от чийто пъп е израснал лото-
сът. Думата карана (причина) се отнася до Маха-Вишну. 
Той е известен като Каранодакашайи Вишну, защото лежи 
сред каранабадхи, Причинния океан. Гарбходакашайи 
Вишну, или Хиранягарбха, има хиляди глави, очи, ръце 
и крака, защото е експанзия на Маха-Вишну из хиляди-
те вселени. Вселенската форма (вират), която се проявява 
от всеки един Гарбходакашайи Вишну, е форма на Кши-
родакашайи Вишну, легнал сред Млечния океан и напът-
стващ скитанията на живите същества от самото им сър-
це (вж. „Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя 21.39, коментар).

Както бе подчертано по-горе в „Чаитаня-чаритам-
рита“, Ади 2.54, за тримата Вишну се казва, че са мая 
ла-ия   вявахара, „поемат отношенията с ма те риал ната 
енергия.“ Обаче татхапи тат-спарша нахи, „остават 
недокоснати от мая“. Стихът, който идва след цитира-
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ните по-горе, започва с думите етад ишанам ишася, кое-
то ще рече: „Това е великолепието на Бога“. Богът показва 
чудото на Своето материално творение за духовното изди-
гане на душите от нисшите проявления на природата. В 
„Нектарът на предаността“ Шрила Прабухпада обяснява:

„Дори нецивилизованите хора, например абориге-
ните, се прекланят пред чудесата на природните 
явления и осъзнават, че зад тях стои някаква вис-
ша сила. Всяко живо същество има това съзнание, 
макар че при материално замърсените то е в спящо 
състояние. Чистата форма на това съзнание се на-
рича Кришна-съзнание“.

Един садхака може да попита: „И какво общо имат 
вявахара забавленията на Бога с мен?“ Ами садхана-
бхакти е като определен режим на лечение, чиято цел е 
да се излекува заразата от нисшите проявления на при-
родата. Едно от лекарствата е знанието за космическото 
великолепие на Бога. Това знание обуздава страстната 
ни наклонност да се изживяваме като господари на тво-
рението. В „Нарада-бхакти-сутра“ 23 Нарада Муни остро 
осъжда онези, които се опитват да проникнат в интим-
ните парамартха забавления, без разбиране за величие-
то на вявахара забавленията на Бога като създател, под-
дръжник и унищожител на материалното проявление.

тад-вихинам джаранам-ива

„Разиграването на преданост без знание за величие-
то на Бога не е по-добро от отношенията между пре-
любодейците.“
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Както Богът изпълнява Своите вявахара задълже-
ния недокоснат от мая, така трябва да правят и Негови-
те предани. „Нарада-бхакти-сутра“ 62:

на татсиддхо лока-вявахар хея кинту пхала-тягас

„Дори след като постигне предано служене, човек не 
бива да изоставя отговорностите си в този свят, а 
трябва да отдава плодовете на своя труд. И дока-
то продължава да се стреми към нивото на чиста 
отдаденост, той със сигурност трябва да изпълнява 
предписаните му задължения.“

Бог Чаитаня казва дхарма-стхапана-хету садхура 
вявахара: „Поведението на предания установява истин-
ското предназначение на религиозните принципи.“ („Чаи-
таня-чаритамрита“, Мадхя 17.185). С други думи, садху-
ра вявахара – поведението на преданите в материалния 
свят – е средното положение, където дхарма-стхапана-
хету, разликата между правилното и погрешното става 
ясна. Освен това се казва, бхава-граханера хету каила 
дхарма-стхапана, „екстатичната любов – това е главна-
та причина за появата на Бог Чаитаня и установяване-
то на религиозната система, подходяща за на стоящата 
епоха“. („Чаитаня-чаритамрита“, Ади 4.53). Така, след-
вайки практическия пример на Бог Чаитаня и Неговия 
чист представител Шрила Прабхупада, ние също можем 
да постигнем екстатична любов, която е парамартха. В 
заключение парамартха е отвъд моментната ни способ-
ност да я проумеем, затова нека офор мим разбирането 
си за здравословна психология, като черпим от вявахара 
забавленията на Бога и чистите Му предани.
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Терзанията на ума

В „Шримад Бхагаватам“ 11.28.28 се описва анор-
малната психология на преданите, които по един или 
друг начин бавно възприемат лечебната сила на вяваха-
ра (отношения, регулирани от ведическата култура).

„Също както неправилно лекуваното заболяване се 
появява отново и продължава да причинява не-
щастие на пациента, умът, който не е напълно пре-
чистен от извратените си склонности, ще си остане 
привързан към материални неща и многократно ще 
терзае несъвършения йога.“

Ето защо един известен стих ни насърчава да общу-
ваме интензивно с правилно установените в трансцен-
дентално служене отдадени на Бога (садху-санга). При 
общуване с тях нашите привързаности несъмнено ще се 
пречистят.

прасангам аджарам пашам
атмана кавайо виду
са ева садхусу крито 

мокша-дварам апавритам

„Всеки учен човек добре знае, че привързаността 
към материята е най-страшният плен за душата. Но 
когато същата привързаност се насочи към преда-
ните, постигнали себепознание, тя отваря дверите 
на освобождението.“ (ШБ 3.25.20)
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Именно при общуването ни с преданите практи-
ческото разбиране на транс цен ден тал на та психология 
се оказва от съдбоносно значение. Както споменах в 
началото на това есе, взаимоотношенията са основен 
проблем в психологията. Ако не сме наясно как действа 
собственият ни ум, ако не сме наясно с природата на не-
говото взаимодействие с други умове, ако не обръщаме 
внимание на вявахара културата на отношенията, няма 
да се опазим от завистта. Когато завистта пропълзи във 
взаимоотношенията между преданите, пречистването 
на похотливите желания, което според шастрите се осъ-
ществява от садху-санга, е силно затруднено.

В следващия стих отново срещаме думата анйоня, 
„взаимоотношение“. Този път обаче тя е съчетана с ваира, 
„завист“. Вижте колко ужасен може да бъде резултатът!

лока сваям шреяси нашта-дриштир
йо ’ртхансамихета никама-кама
анйоня-ваира сукха-леша-хетор

ананта-духкхам ча на веда мудха

„Поради невежество материалистът не знае нищо за 
собствения си интерес, нито за благоприятния път в 
живота. Той просто се е омотал в материални насла-
ди чрез удовлетворяване на похотливи желания и 
само крои планове за постигане на тази цел. Заради 
мимолетно сетивно наслаждение такъв човек създа-
ва общество на завистта и с този манталитет потъва 
в океана от страдание. Горкият глупак дори не знае, 
че така стоят нещата.“ (ШБ 5.5.16)
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Сиддханта-аласа

В „Пракрита-раса Шата-душини“ Шрила Бхак-
тисиддханта Сарасвати Тхакура пише сиддханта-аласа 
джана анартха то’ чхаде на: „Човек, който е сиддхан-
та-аласа, ленив да разбере философската истина, не 
може да се измъкне от препятствията на ма те риал ната 
си обусловеност“.

В „Шримад Бхагаватам“ 5.14.30 и 31 откриваме 
връзка между немарливо, погрешно и лениво отношение 
към изучаването на философията Ваишнава-веданта и 
възникването на похот, завист и оскърбления при общу-
ването с преданите.

„Псевдо-свамите, псевдо-йогите и фалшивите ин-
карнации, които не вярват във Върховната Божест-
вена Личност, се наричат пашанди. Самите те са 
паднали и измамени, защото не познават истинския 
път за духовен напредък, и всеки, който отиде при 
тях, се оказва на свой ред измамен.“

(Скъпи ми читателю, за малко прекъсвам този ци-
тат, за да посоча, че повечето от нас са дошли в ИСКОН 
именно след като са били измамени от мними духовни 
учители. Тези измамници са ни заразили със сиддханта-
аласа, леност към науката за Бога. Да продължим с пре-
вода на стихове 5.14.30 и 31 от „Шримад Бхагаватам“.)

„Измамен по този начин, човек понякога намира 
подслон при истински последователи на ведичес-
ките принципи (брахмани или Кришна осъзнати 
личности), които учат всички как да се прекланят 
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пред Върховната Божествена Личност според веди-
ческите ритуали. Бивайки неспособен да се придър-
жа към тези принципи обаче, такъв негодник отно-
во пропада и намира подслон сред шудрите, които 
са истински майстори на сексуалните удоволствия. 
Сексът присъства много силно сред животни като 
маймуните и за хората, които се въодушевяват от 
сексуалните преживявания, може да се каже, че 
произхождат от маймуни.“

„Така потомците на маймуните общуват помежду си 
и са известни като шудри. Те живеят без да се за-
мислят, движат се свободно насам-натам и не знаят 
каква е целта на живота. Те се запленяват, като се 
погледнат в лицата, защото се подсещат за сетив-
но наслаждение. Винаги се занимават с материал-
ни дейности, известни като грамя-кама, и работят 
усилно, за да получават материални блага. Така те 
напълно забравят, че един ден краткият им живо-
тец ще свърши и ще деградират до по-нисше ниво в 
еволюционния цикъл.“ 

Санскритският текст на горните два стиха е твър-
де дълъг, за да бъде цитиран в своята пълнота, но две 
фрази са от особено значение. Едната е ати-крипана-
буддхи, „чиято интелигентност е помрачена, защото не 
използват правилно възможностите си“; а другата е ан-
йоня мукханирикшана-адина, „като се погледнат един 
друг в лицата“ (когато мъжът види красивото лице на 
жената и жената види силното тяло на мъжа, те вина-
ги се пожелават един друг“). Няма нужда от пояснение. 
В близо четиридесетгодишната история на ИСКОН има 
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достатъчно нагледни примери за този трагичен процес 
на падение.

Смирение или спор?

С най-искрено смирение Шри Прахлада Махараджа 
поставя себе си сред душите, оставили се на течението 
и попаднали в отвратителното състояние на безпомощна 
пристрастеност към сетивно наслаждение. Дълбоко при-
теснен, той наблюдава как сетивата му го теглят едно-
временно в различни посоки.

джихваикато ‘чюта викаршати мавитрипта
шишно ‘нятас тваг-ударам шраванам куташчит
гхрано ‘няташ чапала-дрик ква ча калма-шактир

бахвя сапатня ива геха-патим лунанти

„Скъпи мой Господи, о, непогрешими, все едно се 
намирам в положението на човек с много съпруги, 
всяка от които се опитва да го привлече към себе 
си. Езикът ми например мечтае за вкусни ястия, ге-
ниталиите – за секс с привлекателна жена, а ръце-
те ми желаят да докосват меки неща. Коремът ми, 
макар и пълен, иска да още храна, ухото ми не се 
опитва да слуша за Теб, а копнее за блудкави песни. 
Обоняние то ми се стреми някъде другаде, неспокой-
ното ми зрение жадува за сцени на сетивно наслаж-
дение, а активните сетива ме разпиляват. Чувствам 
се дълбоко засрамен.“ (ШБ 7.9.40)
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Ето защо в следващия стих Прахлада Махараджа 
горещо се моли на Бога да го избави от анйоня джанма-
маранаашана-бхита-бхитам: едно след друго раждане 
и смърт, вкоренени в ашана, унищожителните вулгарни 
сетивни обекти, от една страна, а от друга – в бхита-бхи-
там, мъчителните страхове.

За разлика от великата душа Прахлада Махара-
джа, човекът, обърнал гръб на предаността към Бога за-
ради своята завист и оскърбления, не се моли смирено 
за избавление от раждане, смърт, глад за сетивни на-
слаждения и разяждащ страх. Вместо това той прибягва 
към спекулации и аргументи в гуната на страстта. Бог 
Кришна казва на Уддхава:

„Спекулативният спор между философите – „Този 
свят е реален“, „Не, светът е нереален“ – се дължи 
на непълно знание за Върховната Душа и е насочен 
само към проумяване на материалните двойстве-
ности. Макар този спор да е безполезен, хората, кои-
то са извърнали погледа и вниманието си от Мен, не 
престават да го водят“. (ШБ 11.22.34)

Такъв безкраен спекулативен спор относно раз-
личните двойствености – подобни теми се разискват на 
множество вечèри с вегетарианска пица в наше вре-
ме – е симптоматичен за умствено разстройство. Това 
е и присъдата на самия Кришна в „Шримад Бхагава-
там“  11.28.36.

„Всяко нещо, което собственото аз възприема като 
очевидна двойственост, е просто объркване на ума. 
В действителност такава предполагаема двойстве-
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ност няма друго основание за съществуване, освен 
собствената душа на човека.“

Това означава, че докато не постигнем себеосъзна-
ване, проблемите, от които се оплакваме в заобикаля-
щия ни свят, всъщност са проблеми вътре в нас самите. 
В глава 28 от Единадесета песен Бог Кришна неколко-
кратно отхвърля тревожните преживявания на душата 
в материалния свят, като не по-различни от сънищата 
– илюзорни видения, които душата съзира в умствените 
пластове на замърсеното си съзнание (вж. ШБ 11.28.3, 
13, 14 и 32; както и 3.27.4, 4.29.35 и 73 и 11.22.56).

В стих 11.28.37 Кришна помита всички опити да се 
погледне другояче:

„Двойствеността на петте материални елемента се 
възприема само като названия и форми. Онези, 
които твърдят, че тази двойственост е реална, са 
псевдоучени, които от суета излагат разнообразни 
фантастични теории без фактическо основание“.

Бог Кришна не казва, че смущенията, причинени от 
двойствеността, които поразяват живота на преданите, 
трябва да се пренебрегват, защото са само сънища. Не 
казва и че не трябва да правим нищо по отношение на 
тях. Това, което Той казва, е, че умозрителните разгово-
ри, клюките и празните спорове за тези смущения не са 
решение на проблема!

„Върховната Божествена Личност каза: човек не 
бива нито да възхвалява, нито да критикува обусло-
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вената природа и дейностите на другите. По-ско-
ро светът трябва да се възприема като съчетание 
между ма те риал ната природа и наслаждаващите се 
души, почиващо върху Едната Абсолютна Истина.“

„Който си позволява да възхвалява или критикува 
качествата и поведението на другите, скоро ще се 
отклони от собствения си интерес, омотан в илюзор-
ни двойствености.“

„Този, който правилно е разбрал процеса за постига-
не на теоретично и реализирано знание, описан от 
Мен, не си позволява материални критики и възхва-
ли. Също като слънцето той свободно се движи из 
материалния свят.“ (ШБ 11.28.1, 2 и 8)

Психологическото лечение, 
предписано от самия Кришна

„Добре, какво да правим, за да решим проблемите 
си?“ – този мъчителен стон се изтръгва от гърдите ни. 
Смирение – това е първата стъпка. Смирение означава 
да приемем, че се борим с двойственост (предизвикана 
единствено от собствения ни ум), защото сме слаби в по-
знанието за себе си като чисти духовни души. Прегър-
нали този факт, можем да продължим нататък и да при-
емем личните предписания на Бог Кришна за лечение на 
разстроеното ни психологическо състояние. (Не забра-
вяйте, че психе означава „душа“, т.е. истинската психо-
логия ни издига до трансцендентално себепознание.)
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Както видяхме по-горе, в глава 28 от Единадесета 
песен, Бог Кришна наставлява Уддхава как чрез транс-
цендентално знание да отдели душата от двойстве-
ността. Но също като Арджуна в „Бхагавад-гита“ 6.33, 
 Уддхава се бои, че умът е твърде мощен и не може да 
бъде подчинен само с йогийско знание. В първи стих от 
глава 29 той казва:

„Скъпи мой Господи Ачюта, боя се, че методът на 
йога, описан от Теб, е много труден за човек, който 
не умее да контролира ума си. Затова, моля те, обяс-
ни ми с прости слова как е възможно човек да го 
изпълнява с лекота“.

В следващия стих той прави важно наблюдение:

„О, лотосооки Господи, по принцип онези йоги, кои-
то се стремят да успокоят ума, стигат до разочаро-
вание, неспособни да усъвършенстват състоянието 
на транс. Така те се изтощават в опитите си да уста-
новят контрол над ума“.

Думата „разочарование“ (вишиданти) е показателна 
за проявлението на невежество, до което стигат усилия-
та на страстта. Бивайки в проявлението на страстта, чо-
вешкото същество се довежда до разочарование дори в 
„духовните“ си дейности. Изтощен от садхана (служене 
според правила и предписания), човек става жертва на 
войдистки идеи. Също като Кумарите и Майка Деваху-
ти, той може да прибегне към умствени спекулации, за 
да отдели ума от сетивните обекти. И скоро се изправя 
пред два възможни избора: да отрече собственото си съ-
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ществуване или да се отдаде на „природата си“ (в смисъл 
на ма те риал ната си природа). В наше време вторият из-
бор е определено по-популярен. В негова защита погреш-
но се използва изнестният цитат от „Гита“: „Какво може 
да се постигне с възпиране?“

Шри Кришна подчертава пред Уддхава преданото 
служене със съзнание, постоянно установено в Него. От-
говорът на Бога в глава 29 от тази „Уддхава-гита“ се раз-
простира в много стихове; тук ще цитирам само някои.

курят сарвани кармани
мад-артхам шанакаи смаран

майярпита-манаш-читто
мад-дхарматма-мано-рати

„Помнейки Ме винаги, човек трябва да изпълня-
ва задълженията си към Мен спокойно и обмисле-
но. Като Ми поднесе своя ум и интелигентност, той 
трябва да съсредоточи ума си в привързаността към 
предано служене.“ (ШБ 11.29.9)

Курят сарвани кармани: преданият трябва да из-
пълнява всички свои задължения. Така може да стигне 
и до конфликти, както Арджуна на бойното поле Курук-
шетра. Но това не е извинение да действа прибързано 
и необмислено (т.е. в гуната на страстта). Тук думата 
шанакаи означава, че трябва да напредваме „постепен-
но“ или „стъпка по стъпка“. Бог Кришна казва същото 
и на Арджуна в „Бхагавад-гита 6.25 (шанаи шанаир 
упарамед). Както пише поетът: „Най-малко пърхащата 
птица отлита най-далеч“. Птица като албатроса следва 
въздушните течения над океана и прелита стотици мили 
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почти без да размахва криле; малките птички в градина-
та пърхат бързо-бързо с крилца, но прехвърчат само на 
къси разстояния. Трябва да работим с търпение, за да 
постигнем истинска привързаност към Бога и винаги да 
Го помним. Така по Негова милост ще можем да се издиг-
нем като албатроса над великия океан на материал ното 
съществуване и да се завърнем обратно у дома, обрат но 
при Бога.

нарешв абхикшнам мад-бхавам
пумсо бхаваято ‘чират
спардхасуя-тираскара
саханкара виянти хи

„Ако постоянно медитира над Моето присъствие във 
всички хора, човек бързо ще преодолее лошите си 
наклонности към съперничество, завист и арогант-
ност заедно с фалшивото его.“ (ШБ 11.29 15)

Тук Бог Кришна обяснява как завистта се промъква 
в ума и отравя отношенията ни. Когато сме сред равни, 
тя се появява като съперничество. Сред по-високопоста-
вени се чувстваме засегнати и оскърбени. А когато сме 
сред подчинени, завистта се проявява като арогантност. 
Лекарството е да откриваме Кришна в сърцата на всич-
ки, с които общуваме, независимо дали стоят над нас, 
дали са като нас, или са в по-ниско положение.

Тук може да възникне въпросът: а когато сме сред 
лоши хора? Как да се отнасяме към тях? В културата 
вявахара съществуват правила на цивилизовано пове-
дение. Цивилизованите личности, били те „добри“ или 
„лоши“, спазват тези правила, водени от уважение към 
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обществения ред. Човек, който пренебрегва такива пра-
вила, е варварин и затова подлежи на наказание според 
закона – ако не според закона в държавата, то със сигур-
ност според закона на карма. И все пак, ако гледаме на 
човека – независимо какъв варварин е той – като на зъл 
до мозъка на костите си, това е началото на злото в са-
мите нас. Отвъд злината, възприемана от сетивата и ума 
ни в страстната човешка природа, стои всеблагият Шри 
Кришна. Трябва постепенно да се издигнем до нивото на 
парамартха, където винаги ще виждаме и чуваме само 
Него.

Нивото парамартха ще ни даде и отговор на всич-
ки въпроси относно ниската самооценка. Ниската са-
мооценка е състояние на индивида, при което той се от-
нася зле към самия себе си. Той е обезсърчен, засрамен, 
от чаян и гневен спрямо собствените си несъвършенства 
и провали. Ако се научим да гледаме отвъд несъвършен-
ствата, покриващи сърцата ни, ще видим там Кришна. 
Освен това трябва да се научим да виждаме и как Криш-
на ни вижда. Проблемът с изпадналия в противоречие 
ум, опи сан в началото на това есе, се дължи единствено 
на факта, че гледаме на „самите себе си“ (т.е. на своя ум) 
през призмата на проявленията на ма те риал ната приро-
да, а тя го изкривява. В следващия великолепно вдъхно-
вяващ и даващ сила стих Богът уверява Уддхава:

самахитаи ка каранаир гунатмабхир
гуно бхавен мат-сувивикта-дхамнаха
викшипяманаир ута ким ну душанам

гханаир упетаир вигатаи раве ким
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„Каква е заслугата на човека, правилно осъзнал 
Моя та самоличност като Върховен Бог, ако сетивата 
му – рожба на материалните проявления – са съвър-
шено съсредоточени в медитация? А от друга стра-
на, в какво да бъде обвинен, ако се случи сетивата 
му да се възбудят? Наистина какво значение имат 
за слънцето преминаващите облаци?“ (ШБ 11.28.25)

Следващият стих от глава 29 на „Уддхава-гита“ е съ-
крушителен удар над проявлението на страстта, зарази-
ло човешките ни умове и емоции.

йойо майи паре дхарма
калпяте нишпхалая чет

тад-аясо ниратха сяд
бхаядер ива саттама

„О, Уддхава, най-велик сред светците, когато е в 
опасно положение, обикновеният човек плаче, стра-
хува се и скърби, въпреки че подобни безполезни 
емоции не променят ситуацията. Но дейностите, 
поднесени на Мен без личен интерес, дори външно 
да изглеждат безполезни, принадлежат към истин-
ската религия.“ (ШБ 11.29.21)

Толкова много се вълнуваме по повод нашите от-
ношения и привързаности. Толкова много емоционал-
на енергия изгаряме в страхове, гняв и оплакване. И 
за какво? Всички човешки взаимоотношения неизбеж-
но свършват, всички човешки връзки неизбежно имат 
край. И все пак ни е трудно да намерим енергия, за да 
отдадем малко служене на Кришна, да повтаряме свя-
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тото Му име и да Му поднесем цвете, защото, омотани в 
проявлението на страстта, не успяваме да схванем веч-
ната полза от подобни прояви на преданост.

Този стих е интересен урок по самоувереност и са-
моконтрол в Кришна-съзнание. Човек, който си мисли, 
че най-страшно зло е заплахата за тялото, спокойствието 
на ума или сигурността на общественото му положение, 
не може уверено да служи на Кришна, дори да се е нау-
чил на самоконтрол. Този, който мисли, че най-великото 
добро е наградата, уважението и почестите за извърше-
ното от него привидно полезно служене, не може да се 
самоконтролира, дори да е самоуверен.

В заключение на настоящата глава ви предлагам 
едно изказване на Капила-дева относно бхакти-йога – 
процеса, който Шри Кришна препоръчва както на Удд-
хава, така и на Арджуна, за победа над необуздания ум.

джараятйашу я кошам
нигирнам анало ятха

  
„Бхакти, преданото служене, разтапя финото тяло 
на живото същество без никакви допълнителни уси-
лия от негова страна, както огънят в стомаха смила 
всичко, което изядем.“ (ШБ 3.25.33)

Шрила Прабхупада пояснява:

„Бхакти стои много по-високо от мукти (освобожде-
ние), защото когато се занимава с предано служене, 
човек без никакви други усилия се освобождава от 
материалния плен. В дадената строфа този процес е 
сравнен с храносмилателния огън в стомаха, който 
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смила всичко, което изяждаме. Ако човек има до-
бро храносмилане, огънят в стомаха може да смели 
всичко. По аналогичен начин за предания не е необ-
ходимо да полага специални усилия, за да постигне 
освобождение. Служенето на Върховната Божестве-
на Личност само по себе си го освобождава, защото 
да служиш на Бога е равносилно на освобождение 
от материалното робство. Шри Билвамангала Тхаку-
ра обяснява това много точно. Той казва: „Ако имам 
неотклонна преданост към лотосовите нозе на Вър-
ховния Бог, мукти, освобождението, ще бъде моя 
слугиня, покорно ще чака и ще прави всичко, което 
поискам“.





ВТОРА ГЛАВА

ВЕДИЧЕСКА СХЕМА НА УМА 
И ПРОЦЕСИТЕ В НЕГО

ВЪВЕДЕНИЕ

В съвременната психология думата „схема“ има спе-
цифични значения. В настоящето есе ще я използвам със 
значението на модел, наложен върху сложна реалност, с 
цел да се улесни обяснението ѝ .

Сложната реалност, която обсъждаме тук, е умът. 
Използвам думата „ум“ в смисъла, в който Шрила Пра-
бхупада я използва в следната фраза от коментара към 
стих 1.3.33 на „Шримад Бхгаватам“: „... живото същест-
во погрешно приема грубото тяло и финия ум като свое 
истинско собствено аз“. Умът е част от линга-шарира, 
тоест финото тяло. Оттук следва, че не приемам проце-
сите на буддхи (интелигентността) и аханкара (фалши-
вото его) като независими от ума. Това наистина услож-
нява темата.

В глава 22 от Единадесета песен на „Шримад Бхага-
ватам“ Шри Кришна казва на Уддхава, че ведическите 
мъдреци анализират таттвите (груби, фини и духовни 
категории на реалността) по най-разнообразни начини. 
Самият Господ учи Уддхава, че съществуват двадесет 
и осем таттви; освен това Той утвърждава осем сис-
теми от таттви, изредени от други мъдреци. Така се 
получават най-малко девет различни ведически описа-
ния на творението, които се одобряват в Единадесета 
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песен на „Шримад Бхагаватам“. В Тринадесета глава на 
„Бхагавад-гита“ Шри Кришна учи Арджуна на още едно 
описание на татвите. От тук логически следва, че от 
тези десет различни системи се пораждат десет различ-
ни опи сания на ума и процесите в него.

Затова настоящото есе ти поднася, скъпи читателю, 
една „схема“ на ума. Тя е изведена от ведически източни-
ци; и, както ще се постарая да ти покажа, се подкрепя от 
„Бхагавад-гита“, „Шримад Бхагаватам“, „Шри Чаитаня-
чаритамита“ и други книги на Шрила Прабхупада. Но, 
бивайки схема, тя представлява опростяване на една по-
сложна реалност.

Тази схема ще стигне до теб в четири части:

1. Общ преглед на обусловеното положение на дживатма;

2. Маха-самашти, самашти и вяшти: как е обуслове-
но съзнанието; 

3. Ведическа дълбинна психология;

4. Общ преглед на бхакти-йога психологията. 





ПЪРВА ЧАСТ

ОБЩ ПРЕГЛЕД  
НА ОБУСЛОВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ  

НА ДЖИВАТМА

„Мая покрива живото същество по два начина. Еди-
ният се нарича пракшепатмика, а другият – ава-
ранатмика. Когато човек е решен да се освободи 
от материалното робство, пракшепатмика-шакти, 
магията, която отклонява вниманието му, го под-
тиква да остане в материалния свят, напълно задо-
волен от сетивното наслаждение. Поради другата 
сила (аваранатамика) обусловената душа се чув-
ства удовлетворена, дори да обитава тялото на сви-
ня или на червей в изпражнение. Магията на мая е 
извънредно силна и затова за душата е много труд-
но да се освободи от материалните окови.“ („Чаита-
ня-чаритамрита“ 20.6, коментар)

Така започваме с едно общо описание на обуслове-
ното състояние на дживатма. Какво се има предвид под 
думата „обусловен“? Определението, давано от съвре-
менната психология, гласи: „Прояваващ или обучен да 
проявява условен рефлекс“. Често цитиран пример е ку-
чето на Павлов. През 1904 г. руският учен Иван Павлов 
печели Нобелова награда за откритието си на условния 
рефлекс. Павлов приучава кучета да отделят слюнка при 
звука на звънец. Най-напред той ги дресира да свързват 
времето за храна със звъна на звънеца. Когато обусла-
вянето им завършва, само звукът на звънеца – без нали-
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чието на храна – е достатъчен да накара кучетата да от-
делят слюнка. Така, „да бъдеш обусловен“ означава умът 
ти да асоциира удовлетворяване на дадено желание със 
стимул, който не може да го удовлетвори.

Точно това се случва с дживатма, когато е покрита 
от мая.

„Затова в „Шримад Бхагаватам“ обусловената душа е 
оприличена на камила. Камилата много обича да яде 
тръни, които разраняват езика ѝ . Докато ги яде, ези-
кът ѝ  кърви и кръвта се смесва с тях. Те придобиват 
някакъв вкус и камилата си мисли: „О, тези тръни 
са много хубави.“ Това се нарича мая. Мая означава 
„това, което не е“. Ма означава „не“, а „я“ означава 
„това“. Мая буквално означава „не това“. Това е обяс-
нението на мая или илюзията. („Животът произлиза 
от живот“, Единадесета утринна разходка)

хоя мая-дас коре нан абхиласа

„Един слуга на мая винаги е завладян от множество 
желания.“ (Из бенгалска песен, цитирана от Шрила 
Прабхупада в Хайдерабад, 1975 г., запис на лекция 
4, втора страна)

От цитата за двете сили на мая, с който започнах-
ме първа част на втора глава, разбрахме, че мая покрива 
дживатма, като най-напред я отклонява от истинския 
път на удовлетворение, също както кучетата на Павлов 
биват отклонени и накарани да реагират на звука на звъ-
нец, сякаш е храна. После мая приучава душата непре-
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къснато, живот след живот, пасивно да приема фалши-
вото удовлетворение, дори натикана в тялото на свиня.

В „Шримад Бхагаватам“ 5.14.17 процесът, при кой-
то истинският обект на желанието е подменен с фалшив, 
се определя като маноратха-упагата. Този термин е 
многозначителен. Маноратха означава „колесница на 
ума“. Упагата означава „придобит“. Тоест умът е седа-
лище или превозно средство на процес, чрез който душа-
та придобива нещо фалишво и въпреки това го приема. 
Стихът завършва с: ити свапна-нирврити-лакшанам 
анубхавати, „по този начин душата изпитва щастието, 
което понякога изпитваме насън, а обусловената душа 
намира удоволствие в подобни умствени буламачи“. От 
първа глава читателят ще си спомни, че в шастрите чо-
вешкото положение многократно се сравнява с прежи-
вяване по време на сън. 

Опиянението и пристрастеността са също красноре-
чиви сравнения.

„Вече сме опиянени. Попаднали под влиянието на 
мая, ма те риал ната енергия, ние сме забравили себе 
си. Всички до един. Никой не знае, че не е това тяло. 
Ето още едно опиянение. Той не е това тяло – и това 
е факт, – но излезте навън от храма и попитайте 
всеки срещнат: „Кой си ти?“ – отговорът ще бъде: 
„Аз съм това тяло“. Вече са опиянени“. (Лекция вър-
ху „Шримад Бхагаватам“, 2 декември, 1973 г., Лос 
Анджелес)

„Пристрастените към плодоносни дейности и спеку-
лативно знание не могат да разберат ценността на 
святото име на Бог Кришна, който е напълно чист, 
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вечно свободен и изпълнен с духовно блаженство.“ 
(„Чаитаня-чаритамрита“, Ади 7.72, коментар)

Нека накратко разгледаме пристрастяването. То 
започва с опиянение; на тези, които му се наслажда-
ват, то носи блаженство и свобода. Изпадайки често в 
опияне ние, постепенно се пристрастяваме и тогава ста-
ва очевидно, че това блаженство и свобода всъщност 
ни смазват. Пристрастеният е уловен в една спирала на 
привикване, която непрекъснато се стеснява. Отначало 
кръгът на пристрастяване може да е доста широк и да 
оставя пространство за нормалните житейски занима-
ния: семейство, работа, приятели, добро положение в 
обществото. Но с движението на спиралата надолу кръ-
гът се стеснява и подобни интереси постепенно биват 
изтласкани. Скоро вече няма място за никакъв нормален 
живот. Пристрастеният отдава цялата си енергия, за да 
удовлетвори своята единствена, всепоглъщаща „нужда“.

Но пристрастеността съвсем не е нужда. Тя предста-
влява една обусловеност на съзнанието, при която – като 
кучето, което не може да не отделя слюнка при звука на 
звънеца – живото същество е принудено от природата 
да се привърже към нещо, което подбужда неконтроли-
руеми желания, но не може да ни освободи от тях. При-
страстеността означава желание да се поглъща нещо, 
което поглъща самия пристрастен.

Логистиката на пристрастеността се осигурява от 
мая. Какво е логистика? Това е набавяне, разпределе-
ние, поддръжка и замяна на материалите и личния със-
тав на пристрастяването. Казано накратко, мая дава 
всички необходими условия. Но индивидуалната душа 
сама създава „нуждата“. Затова не може да обвинява 
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мая за пристрастеността си. Душата си създава тази 
нужда чрез избора по отношение на това, което смята за 
блаженство и свобода. 

каря-карана-картритве
хету пракритир учяте

пуруша сукха-духкханам
бхоктритве хетур учяте

„За природата се казва, че е причината на всички 
материални причини и следствия, а живото съще-
ство е причина за различните страдания и наслади 
в този свят.“ („Бхагавад-гита“ 13.21) 

Шрила Прабхупада обяснява:

„Всичко живо страда според тялото си, а тялото се 
осигурява от природата. Това се обяснява тук: ка-
ря-карана-картритве хету пракритир учяте. Кар-
тритве, т.е. моето действие, също се направлява от 
ма те риал ната природа. Изначално се направлява от 
ишвара, който е в сърцето ти, сарвася чахам хриди 
саннивиштхо матта смритир гянам апоханам ча, 
но това се извършва чрез посредничеството на ма-
те риал ната природа.“

„Каря-карана-картритве хету пракритир учяте. 
Пракритир. Точно като престъпника, наказан от 
съдията: „Този човек да излежи шест месеца в затво-
ра“. На пръв поглед съдията е причината за наказа-
нието, но всъщност не е така. Той издава присъдата 
според закона. Аз съм си създал тази ситуация. Сам 
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съм станал престъпник, а съдията отсъжда наказа-
нието според закона. И така, всъщност не съдията 
е пряко виновен за страданието ми. Защо той да е 
виновен? Той не ти е враг. И това продължава“.

„Каря-карана-картритве хету пракритир учяте 
пуруша сукха-духкханам бхоктритве хетур учяте. 
И бхоктритва, моята наслада – понеже сме дошли 
в този материален свят за наслаждение. Но хората 
се наслаждават според различни стандарти. Това е 
очевидно. Някой се наслаждава на едно, друг се на-
слаждава на... „Сладкишът за един е отрова за друг.“ 
Това, което е наслада за свинята, няма да е наслада 
за друго животно. И това продължава.“ 

„Следователно получаваме истинско съзнание чрез 
правилно общуване, ако можем да разберем, че „аз 
съм в ноктите на мая, пракрити, и, в зависимост 
от качеството на общуването ми с природата, по-
лучавам различни тела, различни видове ситуации 
за мое щастие или нещастие. Това е моето положе-
ние – изцяло под контрола на пракрити.“ (Лекция 
върху „Бхагавад-гита“ 13.21, 15 октомври, 1973 г., 
Бомбай) 

Примерът на Шрила Прабхупада със съдията, който 
осъжда престъпника, е поредното подходящо сравнение. 
Пристрастеността е едновременно избор на престъпно 
поведение и един вид затвор. Съдията е ма те риал ната 
природа. Зад ма те риал ната природа стои Свръхдушата. 
От Нея получаваме знанието, паметта и забравата, които 
съставляват конкретната ни представа за блаженство и 
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свобода. Но семето на тази представа е това, което иска-
ме. Ето защо нашият избор идва на първо място. Свръх-
душата ни помага да осъзнаем избора си, независимо ка-
къв е той. Въпреки че Свръхдушата и Нейната пракрити 
ни подпомагат, изборът си остава наша отговорност. 

Видяхме, че обуславянето на съзнанието е двойно-
то покритие, с което мая загръща душата. Преминахме 
през няколко аналогии, за да можем по-лесно да схва-
нем как чистото съзнание се оказва покрито: като екс-
периментите на Павлов с кучета, като сън, като опия-
нение, като пристрастеност, като избора да извършиш 
престъп ление и в резултат да попаднеш в затвора. Нека 
сега преминем от аналогията към обобщението, предста-
вено от един велик ваишнава-ачаря. В своя коментар 
„Говинда-бхашия“ към „Веданта-сутра“ 4.4.19 Шрила 
Баладева Видябхушана пише:

„Има шест вида трансформации (викара), през кои-
то живите същества преминават в материалното 
съществуване [раждане, растеж, поддържане, въз-
произвеждане, старост и смърт]. Всичко, което е 
трансцендентно спрямо викара, се нарича викара-
аварти. Господ, Неговата обител и всички, които 
споделят божествените качества на Господ, са вика-
ра-аварти. Освободената душа познава всички сфе-
ри (викара и викара-аварти) и знае всичко за Бога, 
източника на тези сфери. Освободената душа и око-
ваната душа обитават едни и същи места, но осво-
бодената душа не е покрита. Катха-упанишад 2.2.1 
обяснява: „Има град с единадесет порти [човешкото 
тяло], който принадлежи на неродения, Върховния с 
чисто сърце. Онзи, който медитира върху Него, нико-
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га не скърби в този град. Освободен от онова, което 
покрива формата на Бога, той е освободен и от по-
кривалото на ма те риал ната природа.“ Така освобо-
дената душа не е в плен на сварупа-аварика (невеже-
ство, покриващо духовната форма) и гуна-аварика 
(съзнание, покрито от трите проявления).“

Първият важен момент тук е трансформацията. 
Шестте вида трансформации, изредени в горния цитат, 
говорят за трансформация на съзнанието. Съзнанието 
на душите под въздействието на шестте викара е резул-
тат на преминаване от освободеното състояние на ду-
ховно блаженство към състояние на робство и скръб. Но 
дали съзнанието наистина може да бъде трансформира-
но? В своя коментар към „Шримад Бхагаватам“ 5.11.11 
Шрила Прабхупада пише:

„Не бива да се смята, че всички взаимодействия на 
грубите и фините физически елементи, причинява-
щи трансформацията на ума и съзнанието, се случ-
ват независимо. Те са под ръководството на Върхов-
ната Божествена Личност. В „Бхагавад-гита“ (15.15) 
Кришна казва, че Богът е в сърцето на всеки (сарва-
ся чахам хриди саннивиштхо матта смритир гя-
нам апоханам ча). Както се споменава тук, Свръх-
душата (кшетрагя) направлява всичко. Живото съ-
щество също е кшетрагя, но върховната кшетрагя 
е Върховната Божествена Личност. Той е свидетелят 
и този, който заповядва. Всичко се случва под Него-
во ръководство. Различните наклонности на живо-
то същество се създават от собствената му природа 
или от собствените му очаквания, но то е насочвано 
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от Върховната Божествена Личност чрез посредни-
чеството на ма те риал ната енергия.“

Философите маявади* се придържат към учението, 
че съзнанието е нирвикара, тоест не се трансформира. 
И за да обяснят обусловеното съзнание, те прибягват до 
учение то за илюзията: сегашните ни възприятия и пред-
стави за материалното съществуване са крайно субектив-
ни и илюзорни. Такива възприятия и концепции – твър-
дят те – са отделени от реалността по всякакъв начин. 
Тази логика на крайна откъснатост принуждава маява-
дите да лишават Абсолютната Истина от възприятия и 
концепции. Имената, формите, качествата, личностите, 
дейностите и взаимоотношенията винаги са само халю-
цинации, защото всички без изключение не съществуват 
в Реалността.

Според ваишнавите светските имена, форми, ка-
чества, личности, дейности и взаимоотношения са не-
реални, защото са преходни; и все пак мая притежава 
реалната сила да обърква съзнанието, понеже е изкри-
вено отражение на реалните и изначални имена, форми, 
качества, личности, дейности и взаимоотношения, веч-
но проявени в духовния свят от Бхагаван Шри Криш-
на. Маявадите са наполовина атеисти. Те не могат да 
приемат Кришна като Абсолютната Истина и Върховния 
Контролиращ, въпреки че Той сам заявява това за Себе 
си в „Бхагавад-гита“ 7.7 и 8.9. Техният стремеж към Бога 
стига само до съзнанието за себе си. Така те не могат да 
приемат, че съзнанието може да се трансформира. Но 
това се случва – по волята на Бог Кришна.

* Маявади – имперсоналисти. – Бел. прев. 
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По-горе Шрила Баладева Видябхушана заявява, че 
сферите на викара (трансформацията) и викара-аварти 
(трансцендентността) са подвластни на Бога. Транс цен-
ден тал на та сфера е в личната божествена природа на 
Бога. Ма те риал ната сфера – „градът с единадесет пор-
ти“, т.е. човешкото тяло – е от различно естество, но въ-
преки това принадлежи на Бога.

От „Бхагавад-гита“ 5.13 ни е познат „градът с де-
ветте порти“ (нава-двара пура), в който портите са двете 
очи, двете уши, половият орган, двете ноздри, устата и 
ректумът. Градът с единадесетте порти (пурам екадаша-
дварам) – това е просто различен начин на изреждане 
на сетивните отвори, на който учи „Катха Упанишад“. Те 
са: шротра (слух), твак (осезание), чакшус (очи), джихва 
(езикът като орган на вкуса), вак (глас), пани (ръце), пада 
(нозе), паю (анус), упастха (полов орган) и манаш (ум).

Най-важното е, че и двете сфери, ма те риал ната и 
духовната, се контролират и принадлежат на Бога, а 
освободената душа – чистият предан на Бога – познава 
и двете и действително ги обитава. По същия начин и 
обусловената душа обитава двете сфери. Тя е вечна, ми-
ниатюрна, неразделна частица от духовната природа на 
Бог Кришна. Но е забравила Кришна. Затова е покрита 
с невежество както по отношение на Божията форма, 
така и по отношение на собствената си духовна форма. 
С други думи, душата се е отклонила от истинския обект 
на своето желание – трансценденталното удовлетворе-
ние от любовни отношения с Бога. В своето невежество 
относно духовната форма обусловената душа, покрита 
от трите проявления на ма те риал ната природа, приема 
ма те риал на форма. Всичко това се извършва чрез транс-
формация на съзнанието. По този начин обусловената 
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душа възприема себе си като подвластна на раждане, 
растеж, поддържане, възпроизвеждане, старост и смърт. 

Обусловената душата преминава през тези шест 
трансформации, защото се отъждествява с осем елемен-
та във формата на грубото и фино тяло: земя, вода, огън, 
въздух, етер, ум, интелигентност и фалшиво его. Чрез по-
средничеството на тези груби и фини енергии тя придо-
бива тринадесет сетива:

„Всички наши действия и възприятия зависят от 
различните видове енергия, които природата ни 
предоставя в различни съчетания. Петте сетива, 
чрез които възприемаме света (1) слух, (2) осезание, 
(3) зрение, (4) вкус и (5) обоняние; петте сетива, чрез 
които извършваме дейности (1) ръцете, (2) краката, 
(3) речта, (4) анусът и (5) половите органи, а също и 
трите фини сетива: (1) умът, (2) интелигентността и 
(3) егото – общо тринадесет сетива, – са изградени 
от различни съчетания на грубите и фини природни 
енергии.“ (ШБ 2.2.35, коментар)

Обусловената душа е покрита от седем груби телес-
ни пласта: кожа, плът, кости, мускули, костен мозък, 
мазнина и семенна течност (вж. „Кришна“, Втора гла-
ва, „Молитвите на полубоговете към Бог Кришна в утро-
бата“). Покрита е и с пет фини концепции, наложени 
от божеството, което контролира ума, Луната: аннамая 
(концепцията „храната стои в основата на живота“), пра-
номая („животът е телесно движение“), маномая („доб-
рият живот е определен тип поведение на ума“), вигя-
намая („по-добрият живот е поведение на интелигентно 
разграничение“) и анандамая („най-добрият живот е из-
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пълнен с щастие от себереализацията“) (вж. ШБ 5.22.9, 
10 и 6.15.2.12–15, коментар).

Във финото тяло се проявяват признаците на жи-
вот – съзнание и убеждения. (вж. „Бхагавад-гита“ 13.6–7, 
коментар). Взаимодействието между петте елемента на 
грубото тяло поражда желание, омраза, щастие и стра-
дание (пак там).

Обусловената душа страда от шестте бича на ма те-
риал ната природа: глад, жажда, скръб, заблуда, старост 
и смърт (вж. ШБ 5.1.35). Тя се пристрастява към четири 
дейности в обусловения живот: хранене, спане, съвкуп-
ление и самозащита. Изкушава се от четирите порока на 
обусловения живот: незаконен секс, хазарт, ползване на 
упойващи вещества и ядене на месо. Извършвайки тези 
дейности, душата преминава през трите порти към ада: 
похот, гняв и алчност. Или, може да се каже, че попада 
в ноктите на шестте врагове (вж. ШБ 7.7.33), а именно 
похот, гняв, алчност, заблуда, лудост и ревност. Душа-
та може да избегне ада и шестте врагове, като пое ме с 
религиозна вяра през четирите етапа на регулиран ма-
териален живот: дхарма, артха, кама и мокша. Но във 
всички случаи тя подлежи на четирите материални стра-
дания: раждане, болести, старост и смърт.

 Шестте трансформации и всички други промени, 
свързани с тях, се проявяват в полето на материалните 
дейности, състоящо се от двадесет и четири компонента 
(вж. „Бхагавад-гита“ 13.6–7). Вече споменахме повечето 
от тези двадесет и четири компонента; тук само ще ги 
обобщя. Съществуват пет груби елемента, наречени ма-
хабхута; три фини елемента; непроявеното състояние 
на трите гуни, наречено авякта; пет сетива за постига-
не на знание; пет действащи сетива и пет сетивни обек-
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та. Идам шарирам каунтея кшетрам итй абхид хияте, 
„Това тяло, о, сине на Кунти, се нарича поле на дейност-
та“ („Бхагавад-гита“ 13.2). Така полето с двадесет и чети-
ри компонента е материалното тяло, градът с девет (или 
единадесет) порти.

Как се трансформира съзнанието и как полето на 
дейностите се проявява от трите гуни на ма те риал ната 
природа ще разберем във втора част на това есе.





ВТОРА ЧАСТ

МАХА-САМАШТИ, САМАШТИ И ВЯШТИ:
КАК Е ОБУСЛОВЕНО СЪЗНАНИЕТО

Ще започнем втората част на настоящото есе с шест 
цитата от свещените писания. Схемата, която излагам 
тук, е изградена върху тези конкретни свидетелства от 
шастрите.

„Таиттрия Упанишад“ 2.7:

расо ваи саха
расам хй еваям лабдхвананди бхавати

ко хй еванят ка пранаят
яд еса акаша анандо на сят

еша хй еванандаяти

„Върховната Истина е раса. Постигайки тази раса, 
дживата става блажена. Кой би задействал тялото и 
прана (сетивните способности), ако не съществуваше 
тази блажена форма? Тя дава блаженство на всички.“

„Шримад Бхагаватам“ 3.25.15:

чета кхалв ася бандхая
муктайе чатмано матам

гунешу сактам бандхая
ратам ва пумси муктайе

  
„Състоянието на съществуване, в което съзнанието 
на живото същество е привлечено от трите гуни на 
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ма те риал ната природа, се нарича обусловен живот. 
Но когато същото това съзнание е привързано към 
Върховната Божествена Личност, то е освободено 
съзнание.“

„Шримад Бхагаватам“ 3.32.19:

нунам даивена вихата
йе чачюта-катха-судхам

хитва шринвантй асад-гатха
пуришам ива вид-бхуджа

„Върховната воля на Бога осъжда тези хора на веч ни 
страдания. Те нямат вкус за нектарните дейности на 
Върховната Божествена Личност, затова могат да се 
сравнят със свине, които ядат изпражнения. Те от-
казват да слушат за трансценденталните дейности 
на Бога и предпочитат отблъскващите дейности на 
материалистите“.

„Риг-веда“ 10.129.4:

камас тад агре самавартатахи манасо рета  
пратхамам яд асит

„В началото бе желанието – първичният зародиш на 
ума.“

„Шримад бхагаватам“ 7.9.43:

наиводвидже пара дуратяя-ваитараняс
твад-виря-гаяна-махамрита-магна-читта
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шоче тато вимукха-четаса индрияартхамаясукхая
бхарам удвахато вимудхан

„О, най-прекрасна от великите личности, не се стра-
хувам от материалното съществуване, защото къ-
дето и да се намирам, мисля единствено за Твоята 
слава и дейности. Загрижен съм единствено за глу-
паците и негодниците, които кроят сложни планове 
как да постигнат материално щастие и да поддър-
жат семействата, обществата и държавите си. Тре-
вожа се от любов към тях.“

„Шримад Бхагаватам“10.1.4:

нивритта-таршаир упагияманад
бхаваушадхач чхротро-мано-‘бхирамат

ка уттама-шлока-гунанувадат
пуман вираджйета вина пашугхнат

„Възхвалата на Върховната Божествена Личност се 
извършва в последователността парампара; тоест, 
предава се от духовен учител на ученик. На тази 
възхвала се наслаждават онези, които са престанали 
да се интересуват от фалшивото, преходно славене 
на космическото проявление. Описанията на Бога 
са единственият лек за обусловената душа, преми-
наваща през повтарящи се раждане и смърт. Следо-
вателно, кой би престанал да слуша възхвалата на 
Бога, освен касапинът или самоубиецът?“

Първият цитат ни осведомява, че Абсолютната Ис-
тина е раса, източникът на удоволствие за всички, дори 
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за дживите в обусловено състояние, които действат чрез 
физически тела. В началото на „Бхакти-расамрита-син-
дху“ („Нектарът на предаността“) Шрила Рупа Госвами 
потвърждава, че Бог Кришна е акхила-расамрита-
мурти, формата на всички видове нектарна раса или 
вкус. Шрила Прабхупада превежда думата акхила като 
„всички видове“, „всякакви“, „всеобщи“, „всички същест-
вуващи“, „пълни“ и т.н. Вторият цитат, изречен от Бог 
Капила-дева, ни казва, че живите същества се делят на 
две категории – обусловени и освободени – според ка-
чеството на тяхното привличане, или с други думи – спо-
ред качеството на техния вкус. Освободените души са 
привлечени от Кришна и получават акхила-раса, пълния 
вкус на нектара. Обусловените души са привлечени от 
проявленията на природата и получават кхила (непълна) 
или джада (мъртва, безчувствена) раса. В лекция върху 
„Шримад Бхагаватам“, изнесена на 7 декември 1974 г. в 
Бомбай, Шрила Прабхупада обяснява:

„Ви сте в плен на тази ма те риал на джада-раса, ма те-
риал ната раса. Съществува раса; иначе защо човек 
ще работи така усилено да поддържа семейството 
си? Ако няма поне някаква ананда, защо ще се за-
нимава с това? Никой не поема толкова отговорност 
за другите. Но за децата, съпругата, за семейството – 
поемат. Съществува... Ако няма поне някаква анан-
да, защо ще го прави? Значи връзката притежава 
ананда. Но тази ананда е едва мъждукаща илюзия“.

Тук е уместно да въведем думите самашти и вяшти 
от заглавието на настоящата част. Сама означава „същ“, 
вяса означава „разделен“, а асти означава „така е“. Бог 
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е акхила („всеобщ“, „всичко съществуващо“ и т.н.), зато-
ва Неговата гледна точка е самашти, както виждаме от 
„Бхагавад-гита“ 15.7: мамаивамшо дживалоке джива-бху-
та санатана, „живите същества в този обусловен свят са 
Мои вечни откъснати частици“. Но от гледната точка на 
самите обусловени души материята ги е отделила (вяшти) 
от Бога и една от друга. Всъщност самата дума джива или 
джива-бхута носи смисъла на отделеност. „В обусловено 
състояние живото същество е известно като джива-бхута 
или „живата сила в материята“. („Чаитаня-чаритамрита“ 
6.269, коментар; в същия коментар Шрила Прабхупада 
обяснява, че освободената душа се нарича брахма-бхута)  
В „Шримад Бхагаватам“ 1.3.32 се казва: са дживо ят пу-
нар бхава, „дживата се ражда отново и отново“. По същия 
начин стих 4.29.74 ни казва: джива итй абхидхияте, „това 
представлява съществуването на обусловената душа“, като 
четана (съзнателното живо същество), което е юкта (съ-
четано) с шодаша вистритам (шестнадесет експанзии), 
а именно петте сетивни обекта, петте действащи сетивни 
органа, петте сетива за придобиване на знание и ума.

Третият цитат, изречен също от Бог Капила, обяс-
нява, че онези, които са се отделили от Бога, са най-не-
щастни. Те са против акхила-раса, която в този свят се 
появява като ачюта-катха, разкази за Бог Ачюта. Оне-
зи, които нямат вкус към Кришна-съзнание, са сравне-
ни със свине, ядящи изпражнения; т.е. те са полудели 
по определена раса, но за нещастие това е вкусът им да 
слушат, обсъждат и имитират противните занимания на 
хора с животинско съзнание.

Обусловените души са даивена-вихата, осъдени от 
божествения ред. Те са отделени от съвършения нектар 
на общуването с Кришна. И затова са принудени да на-
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сищат нуждата си от нектар по най-отвратителни начи-
ни. Именно тук можем да видим как точно се трансфор-
мира тяхното съзнание. Джива-бхута са не по-малко ду-
ховни души от брахма-бхута. Не са и в по-малка степен 
вечни, неразделни слуги на Кришна. Но не притежават 
вкус да Му служат.

В „Шримад Бхагаватам“ 5.11.8 умът е сравнен с го-
рящия фитил на лампа. Ако фитилът пращи и не гори 
както трябва, ако пламъкът пуши, лампата потъмнява и 
светлината е непостоянна. Ако гори добре, пламъкът дава 
ярка светлина, без да опушва лампата. Този стих посочва 
съвсем ясно, че умът има две състояния:  таттва и ври-
тти. Тук Шрила Прабхупада превежда таттва, което 
обикновено означава „истина“, като „неговото изначално 
положение“. Вритти е преведено като „раз нообразни за-
дължения“. Както таттва, така и вритти е дума, често 
срещана в „Шримад Бхагаватам“, и обозначава дейности 
за поддържане на материалния живот.

Надявам се става ясно, че за освободения, чист ум 
няма друго занимание, освен Кришна-съзнание. Нечис-
тият ум е нераздèлен от вритти. „Шримад Бхагаватам“ 
5.11.9 изрежда единадесет обвързаности в три катего-
рии. Когато умът е погълнат от слушане, докосване, гле-
дане, вкусване и мирисане, той се занимава със сетив-
ните обекти. Когато е зает с хващане, ходене, говорене, 
уриниране/дефекация и полови сношения, той се зани-
мава с органични дейности. Когато умът е погълнат от 
измислици и високо самомнение, той се занимава с аб-
химана (фалшив егоизъм).

Стихът от „Риг-веда“ – четвъртият цитат от писа-
нията, залегнал в основата на втората част от това есе – 
ни осведомява, че семето на ума е желанието. Според ци-
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тата умът е отправната точка на материалното същест-
вуване. Ако живото същество не притежава вкус към 
съвършено Кришна-съзнание, желанията му ще останат 
неудовлетворени. Материалните желания са корените на 
материалния ум и процесите в него (манасо-вритти).

Стих 10.1.42 от „Шримад Бхагаватам“ казва, че при-
родата на ума е викаратмака. Читателят може би ще си 
спомни думата викара от първата част на това есе. Тя 
означава „трансформация“. Конкретните викари на ума 
са три: мислене (съзнание и размишление), чувстване 
(емоции) и воля (решителност). Съществува дори чиста, 
изначална форма на тези трансформации на ума.

„От „Шримад Бхагаватам“ разбираме, че Кришна е 
Изначалното Съзнание и център на всички движе-
ния на психиката, а именно мисленето, чувстване-
то и волята. Всички ние сме неразделни частици от 
тези Върховни Мислене, Чувстване и Воля, но ми-
сленето, чувстването и волята ни в настоящия мо-
мент са замърсени от облака на невежеството; ние 
мислим, чувстваме и изразяваме воля по изкривен 
начин“. (Писмо до г-жа Клайн, 69–02–22)

Виждате как нечистият, вяшти ум на обусловените 
души се развива от изначалния самашти ум на Бога. 
„Шримад Бхагаватам“ 10.1.42 посочва, че материалното 
тяло се развива от материалния ум.

Да си припомним коментара на Шрила Баладева 
Видябхушана от първата част на това есе, където се каз-
ва, че освободената душа познава и обитава както сфе-
рата на викара (трансформацията), така и тази на вика-
ра-аварти (трансцендентността). Това се илюстрира от 
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петия цитат – думите на Шри Прахлада Махараджа. Той 
се моли да живее без страх в материалния свят, защото 
винаги помни славата и дейностите на Бога. Единстве-
ната му цел да бъде тук е да избави падналите обусло-
вени души с погълнати от тежкото бреме на фалшивото 
материално щастие умове. 

Шестият цитат ни учи, че както чистата възхвала на 
Бога носи удовлетворение на освободените души, така тя 
е и лекарството, което изцерява обусловените от тяхна-
та духовна слабост, силни материални желания и неудо-
влетворение. Само дълбоко нещастните хора не чувстват 
привличане в тази посока, заразени с крайна ненавист 
към самите себе си и извратено решени да унищожат 
надеждите си за духовен живот. 

Внимателно прегледахме трансформацията на съ-
знанието и разбрахме, че това е трансформация на раса, 
тоест вкуса. От тази трансформация възниква полето 
на дейностите. Как се случва това? Базисно разбиране 
може да се почерпи от следните два цитата из комента-
рите на Шрила Прабхупада към Десета глава от Втора 
песен на „Шримад Бхагаватам“.

„И така, преди сътворението (или проявлението) на 
материалния космос Богът съществува под формата 
на обща енергия (маха-самашти), а когато пожелае 
да се разпространи в много, Той се разширява, прие-
майки формата на диференцирана енергия (самаш-
ти). Тази енергия продължава да се диференцира 
още по-нататък и дава началото на индивидуални 
разширения на Бога от три категории: адхятмика, 
адхидаивика и адхибхаутика, както вече бе обяс-
нено (вяшти). Затова творението и съзидателните 
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енергии са едновременно тъждествени на Бога и 
различни от Него. Всичко произлиза от Него (Маха-
Вишну или Маха-самашти) и в този смисъл всички 
космически енергии са тъждествени с Него; но в съ-
щото време енергиите, произлезли от Бога, се разли-
чават от Него, защото всяка от тях има специфични 
функции и се проявява по специфичен начин, в съ-
ответствие с Неговия замисъл. Живите същества са 
една от енергиите на Бога (Негова междинна енер-
гия) и затова те също са едновременно еднакви и 
различни от Него. (ШБ 2.10.13, коментар)

„Сърцето на всяко живо същество е мястото, в което 
пребивава Свръхдушата, Параматма, пълна експан-
зия на Върховната Божествена Личност. Без Нейно-
то присъствие живото същество не може да влезе в 
действащата енергия съобразно с миналите си по-
стъпки. В материалния свят обусловените живи съ-
щества притежават определени природни наклон-
ности и за да могат да ги реализират, по указание на 
Свръхдушата получават от ма те риал ната енергия 
подходящи тела. Това е обяснено в „Бхагавад-гита“ 
(9.10). Затова, когато Свръхдушата влезе в сърцето 
на обусловената душа, у нея се формира съответ-
ният ум и тя започва да съзнава с какво трябва да 
се занимава – също като човек, който се събужда от 
сън и си спомня какви задължения трябва да изпъл-
ни.“ (ШБ 10.2.30, коментар)

Тук може да възникне въпросът – така, както го за-
дава и Махатма Видура към мъдреца Маитрея в „Шри-
мад Бхагаватам“ 3.6.7, – ако творението е лила (заба-





м а х а - с а м а ш т и ,  с а м а ш т и  и  в я ш т и

вление) на Бога и ако всеблагият Бог присъства пряко в 
сърцето на живото същество, тогава защо Неговото при-
съствие и Неговите лила водят до нещастие? Маитрея 
отговаря, че нещастието на живите същества е атма-
випаряя, или изкривено отъждествяване. Те са загуби-
ли връзка с истинската си самоличност като неразделни 
частици от Бога и се опитват да открият самоличност-
та си сред енергиите на материалното творение. Богът 
никога не губи трансценденталното усещане за Себе си, 
дори докато се забавлява със Своята илюзорна енергия.

Това ни връща към темата на втората част от това 
есе: самашти и вяшти. Докато осъществява съзида-
телната Си лила, Богът има определена цел и тази цел 
включва окончателното благоденствие (самашти) за 
всяка една от Неговите неразделни частици. „Материал-
ното творение, създадено от Господаря на всички живи 
същества (Вишну), предоставя на обусловените души въз-
можност да се върнат обратно у дома, обратно при Бога“ 
(„Бхагавад-гита“ 3.10, коментар). Но от гледната точка 
на обусловеното си състояние (вяшти) живите същества 
виждат сътворението с други очи и затова страдат. Ето 
защо: „Кришна-съзнанието означава постоянно да общу-
ваме с Върховната Божествена Личност в такова състоя-
ние на ума, че да виждаме проявения свят така, както 
го вижда самият Бог, Върховната Личност“ (ШБ 4.29.69).

Нека разгледаме по-подробно как се разгръща съзи-
дателната лила на сътворението. В шастрите се говори 
за четири етапа. Всеки етап е производен от поредната 
експанзия на Бога.

„Върховното живо същество Кришна проявява веч-
но Себе си като чатур-вюха – четворна пълна екс-
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панзия. Коментарът към тази молитва гласи, че чо-
век трябва да се откаже от фалшивото си его и да 
се моли на чатур-вюха, като поднася своите почи-
тания. Макар Абсолютната Истина да е една-един-
ствена, Тя проявява своите безброй великолепия и 
енергии, разширява се и прониква в безброй пълни 
форми, от които чатур-вюха е основната експан-
зия. Изначалното същество е Васудева, Божестве-
ната Личност. Когато Богът проявява Своите пър-
воначални енергии и великолепия, Той се нарича 
Санкаршана. Прадюмна е основата на експанзията 
Вишну – душата на цялата вселена, а Анируддха е 
основата на личностното проявление на Вишну като 
Свръхдуша във всяко индивидуално същество из все-
лената. Сред четирите пълни експанзии, споменати 
тук, изначалната експанзия е Васудева, а оста налите 
три се смятат за отделни Негови проявления. Когато 
обусловеното живо същество забрави, че самото то и 
ма те риал ната природа са предназначени да служат 
на Бога, на преден план излиза невежеството и то 
пожелава да стане господар.“ (ШБ 11.5.30, коментар)

„Първият пуруша-аватара, Маха-Вишну в Причин-
ния океан, създателят на съвкупната ма те риал на 
енергия, е експанзия на Санкаршана; вторият пу-
руша, Гарбходакашайи Вишну, е експанзия на Пра-
дюмна; а третият пуруша, Кширодакашайи Вишну, 
е експанзия на Анируддха.“ („Чаитаня-чаритамри-
та“ Ади, 2.56)
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Както отбелязва Шрила Прабхупада в своя коментар 
към „Шримад Бхагаватам“ 1.14.8, разбирането на ча-
тур-вюха (Бог Кришна в Неговото четворно Вишну-та-
ттва проявление, започващо с Васудева) „изправя обик-
новения човек пред сложни проблеми“. Ще започнем да 
разгадаваме тези сложни проблеми, като споменем, че 
в четирите форми Кришна разгръща Своите забавления 
отвъд Голока Вриндавана. Например, Бог Рамачандра 
е изначалният Васудева; Той и Неговите трима транс-
цендентални братя са ади-чатурвюха (ШБ 3.1.34, ко-
ментар). Шри Нараяна, Богът на Ваикунтха, е експанзия 
на Васудева (ШБ 1.16.26–30, коментар). Освен че вечно 
присъстват в духовния свят, четирите личности от ча-
тур-вюха се появяват и в махат-таттва (вж. „Чаита-
ня-чаритамрита“, Мадхя 20.276, коментар).

Как тези четири форми на Бога моделират махат-
таттва чрез Своето божествено присъствие е основна 
тема на обсъждане сред великите мъдреци на филосо-
фията Веданта. Предлагам едно обобщение въз основа 
на „Упанишадите“. Моля да обърнете внимание на съ-
стоянията на съзнание и признаците, които се свързват 
с всяко едно от тях. Обърнете внимание и на това, че в 
„Упанишадите“ чатур-вюха носят следните наименова-
ния: Брахман (за Васудева), Ишвара (за Санкаршана), 
Хиранягарбха (за Прадюмна) и Вират (за Анируддха).
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Аспект 
на Абсолюта

Състояние на съзнание и 
признаци

Съзидателно 
проявление 
(тип тяло)

Стадий на 
сътворение

Брахман Туря – чисто съзнание 
(над трите гуни)

Брахма-бхута 
(отвъд материалното 
въплъщение)

Брахман
(над трите 
гуни)

Ишвара Прагя – интелигентност в авякта: 
сусупти (безсъзнание, дълбок сън 
без сънища )

Карана-шарира
(причинно тяло)

Махат

Хиранягарбха Тайджаса – съзидателна 
интелигентност: 
свапна (сън със сънища)

Линга-шарира
(фино тяло)

Тайджаса

Вират Аханкара – фалшиво его:
джаграта (будно състояние)

Стхула-шарира
(грубо тяло)

Вишва

Нека сравним горното с ключови моменти от книгите на 
Шрила Прабхупада. Започваме с цитат от „Шри Чаита-
ня-чаритамрита“, Мадхя 20.27, коментар).

„Трите вида егоизъм (аханкара) практически са из-
вестни като ваикарика, тайджаса и тамаса. Махат-
таттва се намира в сърцето, читта, а доминиращо-
то Божество от махат-таттва е Бог Васудева (ШБ 
3.26.21). Махат-таттва се трансформира и се раз-
деля на три: (1) ваикарика, егоизъм в гуната на до-
брото (саттвика аханкара), от което се проявява еди-
надесетият сетивен орган умът, и чието доминиращо 
Божество е Анируддха (ШБ 3.26.27–28); (2) тайджаса, 
егоизъм в гуната на страстта (раджаса аханкара), 
от което се проявяват сетивата и интелигентността 
и чието доминиращо Божество е Бог Прадюмна (ШБ 
3.26.29–31); (3) тамаса, егоизъм в гуната на невеже-
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ството, от който се разпространява звуковата вибра-
ция (шабда-танмарта). От звуковата вибрация се 
проявява небето (акаша), както и сетивата, начело със 
слуха (ШБ 3.26.32). Доминиращото Божество на тези 
три вида егоизъм е Бог Санкаршана.“

Първото нещо, което трябва да разберем, е че Бог 
Васудева господства над махат-таттва от Своята от-
странена, трансцендентална позиция. Шрила Прабху-
пада много точно фокусира този факт в коментара към 
„Шримад Бхагаватам“ 3.26.21. Той пише, че състоянието 
Васудева се нарича още ясно съзнание или Кришна-съ-
знание; в „Бхагавад-гита“ то се нарича кшетра-гя, къ-
дето полето на дейностите, проявени на ниво самашти 
в махат-таттва и на ниво вяшти в индивидуалното 
тяло, бива съвършено осъзнато заедно със Свръхдушата.

В цитирания по-горе коментар Шрила Прабхупада 
пише, че Бог Санкаршана е Божеството, което доминира 
над трите вида егоизъм, проявяващи се в махат-таттва. 
Както вече видяхме, трите личности от чатур-вюха, наче-
ло със Санкаршана, се свързват с тримата пуруша-ава-
тари, които пораждат материалното творение. Първият 
пуруша, Маха-Вишну е експанзия на Санкаршана.

В „Упанишадите“ Той се нарича Ишвара и за Него 
се казва, че контролира карана (причинната) въплъте-
на форма. От книгите на Шрила Прабхупада знаем, че 
Маха-Вишну лежи в карана-джала (Причинния океан) 
и издишва неизброими вселени през порите на тялото 
си. „Упанишадите“ казват, че Ишвара е Богът на съня 
без сънища (сусупти). В коментара си към стих 7.9.32 от 
Шримад Бхагаватам“ Шрила Прабхупада пише:
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„Ади-пуруша, изначалната Върховна Божествена 
Личност – Кришна, Говинда – се разширява като 
Маха-Вишну. След унищожението на космическото 
проявление Той остава в трансцендентално блажен-
ство. Думата йога-нидрам се използва по отношение 
на Върховната Божествена Личност. Човек трябва да 
разбере, че този нидра, или сън, не е като нашия ни-
дра, в проявлението на невежеството. Богът винаги 
е в трансцендентост. Той е сач-чид-ананда – във веч-
но блаженство – и така сънят никога не Го смущава, 
както обикновените хора. Трябва да се разбере, че 
Върховната Божествена Личност е вечно блажена. 
Шрила Мадхвачаря казва накратко, че Богът е ту-
рия-стхита, винаги трансцендентален. В трансцен-
дентостта не съществуват неща като джагарана-ни-
дра-сусупти – будно състояние, сън и дълбок сън.“

Този цитат е изпълнен с дълбок смисъл. Оттук разби-
раме, че макар да има разлика във влиянието, което Те 
упражняват върху съзнанието на дживите, в трансцен-
денталните позиции на Бог Васудева и Бог Санкаршана 
(Маха-Вишну) няма разлика . Спомнете си стих 11.25.20 
от „Шримад Бхагаватам“, цитиран в първото есе, който 
описва будното състояние като симптоматично за добро-
то, състоянието на сън като симптоматично за страстта 
и състоянието на дълбок сън без сънища като симпто-
матично за невежеството. Така, въпреки че влиянието, 
оказвано от Бог Санкаршана върху дживите, е тама-
сика (невежествено), самият Той е вечно турия-стхита, 
отвъд проявленията на ма те риал ната природа. Всички 
Вишну-таттва форми са еднакво трансцендентални.  
„... Всички пълни експанзии на Бога са една и съща 
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вишну-таттва и помежду им няма разлика“ (ШБ 3.1.4, 
коментар). „Всеки, който познава тези три форми на 
Вишну, може да се освободи от материалното оплитане“ 
(„Бхагавад-гита“ 7.4, коментар).

Още веднъж виждаме как се отнася самашти към 
вяшти или акхила към кхила. Дълбокият сън на вяшти 
(живите същества) представлява лоша имитация на пъл-
ното трансцендентално блаженство, изпитвано от са-
машти, Бог Маха-Вишну. Стих 1.3.15 от „Веданта-су-
тра“ (гатишабдабхям татха хи дриштам лингам ча) 
посочва, че дахра, т.е. Свръхдушата, общува с живите 
същества, докато са в състояние на дълбок сън, макар те 
да не го осъзнават. Стих 8.3.2 от „Чхандогя Упанишад“ 
казва, че всеки ден живите същества, без да знаят, оти-
ват до духовния свят на Брахман. Дълбокият сън (сусуп-
ти) е енергия на Маха-Вишну. Всяка нощ Той идва, за 
да общува с нас и ни завива с одеалото на Своята енер-
гия сусупти (Параматма в сърцата ни не е различна по 
сила от Маха-Вишну). „Брихад-араняка Упанишад“ 4.3 
сравнява душата джива с риба в реката – собственото 
аз преминава от едно състояние на обусловено съзнание 
в друго, както рибата плува от единия бряг до другия. 
Реката е енергията на тримата Вишну: джагарана-свап-
на-сусупти.

евам джагаранадини
джива-стханани чатмана

мая-матрани вигяя
тад-драштарам парам смарет

„Всички състояния – дълбок сън без сънища, съну-
ване и будност – не са нищо друго, освен енергии 
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на Върховната Божествена Личност. Човек трябва 
винаги да помни изначалния създател на тези съ-
стояния, Върховния Бог, който не е засегнат от тях.“ 
(ШБ 6.16.54)

Упанишадите казват, че Ишвара (Маха-Вишну) е 
Богът на Прагя. В Първа песен от „Шримад Бхагватам“ 
Шрила Прабхупада превежда прагя като „интроспектив-
но знание“. „Бхагавад-гита“ 2.57 обяснява прагя като 
знание, с което човек остава незасегнат от каквито и да 
било условия в материалния свят. Махараджа Юдхищи-
ра постига такова интроспективно знание, като слива 
петте груби елемента на тялото с трите проявления на 
ма те риал ната природа (отнасящи се и до трите аспекта 
на финото тяло: умът като производен на доброто; ин-
телигентността – производна на страстта; и фалшивото 
его – производно на невежеството). След това той слива 
проявленията в едно неведение, което Шрила Прабхупа-
да определя като авякта махат-таттва (ШБ 1.15.42, 
коментар). И накрая това неведение Юдхищира слива с 
Брахман, чистото себе си.

Същата прогресия се очертава и в следния цитат от 
коментара към стихове 13.6–7 на „Бхагавад-гита“:

„Петте груби елемента са грубо проявление на фал-
шивото его, негов първоначален стадий, обикнове-
но наричан материално схващане, или тамаса-буд-
дхи, т.е. “разум в невежество“. Това, от своя страна, 
представя непроявения стадий на трите гуни на ма-
те риал ната природа. Непроявените гуни на ма те-
риал ната природа се наричат прадхана.“ 
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Авякта махат-таттва е първоначалният стадий 
(коренът) на материалното творение (карана). Упаниша-
дите го наричат Махат. Отвъд този Махат е Брахман или 
васудева-саттва, чистото съзнание. Бог Васудева кон-
тролира васудева-саттва, Бог Санкаршана контролира 
авякта махат-таттва, а Бог Прадюмна контролира вя-
кта (проявената) махат-таттва. Този трети стадий на 
сътворението в Упанишадите се нарича тайджаса.

Да си припомним отново цитата от коментара към 
„Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя 20.276. Там се казва: 
„(2) тайджаса, егоизъм в гуната на страстта (раджаса 
аханкара), от което се проявяват сетивата и интелигент-
ността и чието доминиращо Божество е Бог Прадюмна 
(ШБ 3.26.29–31).“ Гарбходакашайи Вишну е експанзия 
на Бог Прадюмна. В Първа глава цитирахме стих 2.292 
от „Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя, където се казва, че 
Гарбходакашйи Вишну е Хиранягарбха или Свръхдуша-
та на цялата вселена. В Упанишадите Той се нарича Хи-
ранягарбха; там се казва, че линга-шарира (финото тяло) 
произхожда от Него. Това се потвърждава и от „Шримад 
Бхагаватам“ 2.10.30:

„Когато Той пожела да размишлява за дейностите на 
собствената Си енергия, се появи сърцето (мястото, 
където пребивава умът), умът, Луната, решителност-
та и желанието“.

Линга-шарира е тялото, което сънува. „Всъщност чо-
век лесно, от собствен опит, може да разбере как финото 
тяло се отделя от грубото – когато спим, грубото ни тяло 
лежи в постелята, а през това време финото тяло отвеж-
да душата, живото същество, в съвсем други измерения“ 
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(ШБ 4.12.18, коментар). Така Хиранягарбха, тоест Гар-
бходакашайи Вишну, контролира нивото свапна на съ-
знанието в проявлението на страстта.

Кширодакашайи Вишну, Параматма, влиза в сър-
цето на линга-шарира. В сърцето на отделния индивид 
Той е локализираната форма на Бог Анируддха, контро-
лиращ фазата вайкарика на творението (фалшивото его 
в проявлението на доброто, саттвика-аханкара). Упа-
нишадите Го наричат Вират (едно от имената на Кши-
родакашайи Вишну; вж. „Чаитаня-чаиртамрита“, Мадхя 
21.39, коментар). Казва се, че Той контролира джагра-
та, будното състояние на въплътеното съзнание.

Но тук сякаш възниква известно противоречие 
между Упанишадите и „Шримад Бхагаватам“. Четвърта-
та фаза на сътворението в Упанишадите се нарича Виш-
ва; те сочат, че това е най-грубият стадий на развитие, 
през който се появява стхула-шарира (тялото, състоящо 
се от петте физически елемента). Казва се, че Бог Виш-
ва, наречен Вират, държи дживите в плен на аханка-
ра, фалшивото его. Грубите елементи и фалшивото его 
предполагат проявление на невежеството, управлявано 
от Санкаршана. Каква е връзката с Анируддха, владете-
ля на проявлението на доброто?

Решение откриваме в коментара към „Шри Чаитаня-
чаритамрита“, Ади 5.41 и „Шримад Бхагаватам“ 5.17.16. 
От първата препратка научаваме, че източникът на фор-
мите на Вишну е Мула-Санкаршана („коренът Санкар-
шана“). От Него се излъчват Прадюмна и Анируддха, Ма-
ха-Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи 
Вишну, дживите и цялото материално проявление. А от 
препратката към „Шримад Бхагаватам“ научаваме, че 
Санкаршана е последната експанзия на чатур-вюха и 
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че великият полубог Шива се прекланя пред Него като 
причина за своето съществуване. Как може Санкаршана 
да бъде и коренът на пуруша-аватарите, и последната 
експанзия на чатур-вюха? Отговорът се изяснява в стих 
5.25.1 от „Шримад Бхагаватам“: освен в Своята форма 
като Маха-Вишну, Санкаршана се появява в тази все-
лена и като Ананта – Богът във формата на хилядоглава 
змия с космически размери. 

„Шри Шукадева Госвами каза на Махараджа Па-
рикшит: „Скъпи ми царю, приблизително 240 000 
мили под планетата Патала живее още една инкар-
нация на Върховната Божествена Личност. Това е 
експанзията на Вишну, известна като Бог Ананта 
или Бог Санкаршана. Той е във вечно трансценден-
тално положение, но понеже е почитан от Шива, 
божеството на тамо-гуна или мрака, понякога Го 
наричат тамаси. Бог Ананта е доминиращото Бо-
жество на материалното проявление на невежество-
то, а също и на фалшивото его и обусловените души. 
Когато едно обусловено същество си мисли: „аз съм 
наслаждаващият се и този свят съществува, за да 
му се наслаждавам“, Санкаршана му диктува тази 
представа за живота. Така обусловената душа в ма-
териалния свят се мисли за Върховния Бог.“

Кширодакашайи Вишну (Анируддха) и Ананта (Сан-
каршана) заедно контролират фазата вишва от сътворе-
нието. Първият направлява живите същества отвътре. 
Вторият контролира техните груби тела и фалшивото 
его. Стих 4.24.36 от „Шримад Бхагаватам“ обявява Ани-
руддха, Ананта и Санкаршана за една и съща Божестве-
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на Личност. Затова на някои места в книгите си Шрила 
Прабхупада казва, че Бог Анируддха е Божеството на об-
щото его на живите същества. В „Шримад Бхагаватам“ 
4.24.36 откриваме още едно обяснение на откровението, 
че съществуват двама Санкаршана. Там се казва, че Бог 
Санкаршана играе двойна роля в сътворението: съгра-
ждане и разграждане. Шрила Прабхупада обяснява, че 
съграждащата сила е видима в така наречената грави-
тация, която държи материята на вселената в едно цяло. 
По време на унищожение същият Санкаршана освобож-
дава разграждащата сила под формата на опустошите-
лен огън, изригващ от Неговите усти. 

Навярно това пътуване из преплетените същности 
на чатур-вюха и тяхното въздействие върху съзнанието 
и съзиданието бе твърде натоварващо за някои читате-
ли. Но то води до важно заключение относно транс цен-
ден тал на та психология.

„За да се освободи от фалшивото его, човек трябва 
да обожава Санкаршана. Санкаршана е обожаван и 
посредством Шива – змиите, които обвиват тялото 
на Шива, са символ на Санкаршана, а самият Шива 
постоянно медитира върху Санкаршана. Този, кой-
то обожава Шива като предан на Санкаршана, може 
да се освободи от фалшивото материално его. Ако 
човек иска да избегне безпокойствата, причинява-
ни от ума, трябва да обожава Анируддха. За тази 
цел Ведите препоръчват и обожание на Луната. А 
за да укрепи интелигентността си, човек трябва да 
обожава Прадюмна, който се достига чрез обожание 
на Брахма. Всичко това е обяснено във ведическата 
литература.“ (ШБ 3.26.21, коментар)





м а х а - с а м а ш т и ,  с а м а ш т и  и  в я ш т и

Науката за Бога анализира органично присъща-
та Му позиция и Неговите разнообразни енергии. Ма-
те риал ната природа се нарича пракрити – енергия на 
Бога в Неговите различни пуруша въплъщения (експан-
зии), както се описва в „Сатвататантра“:

вишнос те трини рупани
пурушакхянй атхо виду

екам ту махата сраштри
двитиям тв анда-самстхитам
тритиям сарва-бхута-стхам

тани гятва вимучяте

„За целите на материалното творение пълната екс-
панзия на Господ Кришна приема три Вишну-фор-
ми. Първата, Маха-вишну, създава цялата ма те-
риал на енергия, известна като махат-таттва. Вто-
рата, Гарбходакашайи Вишну, влиза във вселените, 
за да създаде разнообразие във всяка от тях. Трета-
та, Кширодакашайи Вишну, се разпространява във 
всички вселени като всепроникващата Свръхдуша 
и е позната като Параматма. Тя присъства дори в 
атомите. Всеки, който познава тези три форми на 
Вишну, може да се освободи от материалното опли-
тане“. („Бхагавад-гита“ 7.4, коментар) 





ТРЕТА ЧАСТ

ВЕДИЧЕСКА ДЪЛБИННА ПСИХОЛОГИЯ

В статия, озаглавена „Загадъчното съзнание“ (на 
стр. 108 от „Прочутите загадки на света“, издадена от 
Пустак Махал, Делхи, юни 2001 г.), Гита Лал Сахай дава 
следното кратко въведение към дълбинната психология:

„Представителите на дълбинната психология срав-
няват нашия ум с върха на айсберг, който се носи 
по водата. Огромна част от айсберга се намира под 
повърхността на водата и за невъоръженото око е 
видим само малък къс от него. Всъщност виждаме 
само ⅛ от цялата ледена маса на айсберга. Следова-
телно ⅞ от нея са потопени и не се виждат“.

К. Г. Юнг (1875–1961) поставя началото на дълбин-
ната психология. В ранните години на кариерата си той 
е най-изтъкнатият ученик на Зигмунд Фройд, но по-къс-
но се отделя от учителя си и създава своя школа. През 
1912 г. Юнг публикува „Психология на несъзнаваното“ – 
фундаментален труд за всички психолози до ден днешен. 
Юнг е силно повлиян от картината на ума, обрисувана 
от мъдреца Патанджали в Йога-сутрите. Патанджали на 
свой ред извежда своята схема от Ведите. 

Западният вариант на дълбинната психология е ти-
пично еклектичен. Може да се определи като дисциплина 
на Новата епоха* – почти явно противоречие, тъй като идеи-

* Движението Нова епоха (на английски New Age) се оформя 
през втората половина на XX в. в Западния свят, като чер-
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те на Новата епоха не са известни с особена дисциплина 
на мисленето. Ровичкайки в скритите вътрешни области 
на умствените структури и процеси, днешните дълбинни 
психолози свободно обединяват митология, усещания под 
въздействието на наркотични вещества, екстрасензорни 
възприятия, шаманизъм и откровени фантазии. 

Зародишът на дълбинната психология е ведическо-
то знание, а ведическото знание не е просто работна хи-
потеза. Образът на айсберга – една осма от който се виж-
да над повърхността на водата, а седем осми са скрити 
отдолу – е полезно встъпление към нашето разбиране за 
ведическото описание на ума. Скритата част не подлежи 
на тълкуване. Не можем да ѝ  придадем форма с прости 
спекулации. Скритият ум се формира от съвсем реални, 
мощни енергии на Върховния Бог.

Тъй като целта на това есе е да представи само 
една схема и тъй като елементите на ведическата дъл-
бинна психология ще бъдат разработени в по-сетнеш-
ни есета, тук ще предложа само очертание на структу-
рата на ума, както е описана в „Шримад Бхагаватам“ 
и други източници на ваишнава Веданта. Отправям 
благодарности към Негова Светлост Бхану Махара-
джа за първата таблица, която съм озаглавил „Финото 
обусловено състояние на индивидуалната душа“. Пре-
цизната работа на Бхану Махараджа съм допълнил с 
препратки към свещените писания. Втората таблица 
извеждам от книга на Гитартха Вибхушана Сиромани 
Ч. М. Падмабхачхар, учен-ваишнава от Мадхва сампра-
дая. Той излага Веданта-философията за скритите взаи-

пи и от източните, и от западните духовни и метафизични 
традиции и се стреми да създава „духовност без граници и 
догми“. – Бел. прев.
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Финото обусловено състояние на индивидуалната душа

Параматма [ШБ 4.11.18]
 Кала [времеви фактор] 

Атма + Свабхава – предишни впечатления + Пракрити  [ШБ 2.5.21]
 Карма – сила от предишни действия
 

 Махат-таттва [ШБ 12.7.11]

 Аханкара [ШБ 2.5.24]
 
Гяна-шакти Крия-шакти Дравя-шакти
Адхидаива Адхятма Адхибхута  [ШБ 2.5.24]

Вайкарика-аханкара Тайджаса-аханкара  Тамаса-аханкара
(Саттва) (Раджас) (Тамас) [ШБ 2.5.25]

Девати на ума и Фини сетива Танмарта + елементите
сетивата буддхи, прана  [ШБ 2.5.25–31]

Чандра манаса – буддхи – фини гянендрия

Дик ухо звук етер 
Ваю кожа допир въздух
Суря око форма огън
Варуна език вкус вода
Ашвини-кумари нос мирис земя 

Грубо тяло
Прана – фини кармендрия  [ШБ 2.10.19, 24–27]

Агни глас
Индра ръце
Упендра стъпала
Праджапати полов орган
Митра анус
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моотношения между ума и вселената в „Живота и уче-
нието на Шри Мадхвачария“, публикувана от автора 
през 1909 г. и преиздадена от неговия внук през 1983 г. 

От „Шримад Бхагаватам“ 2.10.16 става ясно, че ин-
дивидуалната душа е обусловена в точно съответствие с 
космическите сили и измерения на вселенската форма 
на Бога. Така например съществува хиперлинк*, който 
прекосява измеренията между човешкото око, бога на 
Слънцето, който е окото на Вселенската форма, сила-
та на зрението и видимата форма (ШБ 2.10.21). Зато-
ва Ведите назовават тялото кшудра-брахманда, „малка 
вселена“. В таблицата по-долу е очертано в най-общ вид 
взаимоотношението между финото тяло на отделния ин-
дивид и вселената като цяло.

Седемте Преобладаващ Коша Тяло
свята елемент

Сатя-лока Акаша Анандамая Карана-деха
Тапа-лока Ваю Анандамая Карана-деха
Джана-лока Ваю Анандамая Карана-деха
Махар-лока Агни Прана-Мано-Вигянамая Линга-шарира
Сварга-лока Агни Прана-Мано-Вигянамая Линга-шарира
Бхувар-лока Апа Прана-Мано-Вигянамая Линга-шарира
Бхур-лока Бхуми Ана-Прана-Мано-Вигянамая Стхула-Линга-шарира 

* „Хиперлинк“ е дума от компютърния жаргон, която означава 
активен адрес или текст в интернет мрежата. Хиперлинкът 
се явява като обикновен текст, но изпъква, защото: 1) обик-
новено е изписан в цвят и 2) когато насочите курсора върху 
него, стрелката се променя в изображение на ръка. Ако клик-
нете върху хиперлинка, компютърът го следва до нов сайт в 
мрежата. – Бел.а.
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Седемте тала (равнини) на била-сварга (подземния 
свят на демоните) се намират в Бхур-лока; затова в на-
шата психика има хиперлинк към асура-лока, дева-лока 
(Бхувар, Свар и Махар) и муни-лока (Джана, Тапа и Сатя). 

Десетте ни сетива са свързани чрез хиперлинк с 
десетте полубога. Умовете ни са свързани чрез хипер-
линк с Луната. Ние сме във фина връзка с цялостната 
Вселенска форма. Тези „линкове“ могат да се активират 
чрез мистична йога. „Дори на земята съществуват йоги, 
които могат да извършат ритуалното си утринно къпане 
на четири места едновременно – в Джаганатха Пури, в 
Рамешвара, в Харидвар и в Дварака“, обяснява Шрила 
Прабхупада в „Животът произлиза от живот“. „Един мой 
приятел йога идваше на гости при баща ми в Калкута. 
Той му разказал, че било достатъчно просто да седне и да 
докосне своя гуру и се пренасял от Калкута до Дварака 
за две минути. Това е силата на йога.“

Ведическата дълбинна психология разкрива, че 
всъщност никой не е сам. Ние сме интимно свързани с 
Бога и множество могъщи личности от макрокосмоса. 
Тяхното влияние играе роля в нашето микрокосмическо 
съзнание. Разказите от „Шримад Бахагаватам“ за кон-
фликтите между полубоговете и демоните, които се раз-
гръщат из обширни области от вселената, се отнасят с 
пълна сила и до нашите индивидуални, вътрешни кон-
фликти. Тук не става въпрос за символи или метафори. 
Силите, които стоят зад явленията от външната приро-
да, стоят и зад вътрешната ни природа. 

Кошите, обвивките (аннамая, пранамая и т.н.) 
представляват петте нива на обусловено съзнание. Спо-
ред „Шримад Бхагаватам“ тези мая-нива са характерис-
тики на влиянието, което богът на Луната упражнява 
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върху дживите от материалния свят. Чандра, владете-
лят на Луната, е и управляващото божество на финото 
тяло. Стихове 5.22.9 и 10 от „Бхагаватам“ се обръщат 
към него като Джива, Аннамая, Прана, Маномая, Амри-
тамая и Сарвамая. Упанишадите учат, че аннамая е ни-
вото на обусловена зависимост от храната – убеждение-
то, че животът означава хранене. Пранамая е нивото, 
на което животът се отъждествява с телесните функции. 
Когато животът се отъждествява с ума, това е нивото 
на съзнание маномая. На ниво вигянамая водещ е ин-
телектът (разграничителната способност). Анандамая е 
блаженството на покоя така, както го изпитва например 
дживата в дълбок сън. В това състояние удовлетворе-
нието на живото същество не се свързва с храна, дей-
ност, мислене или усилие да се разграничи реалност от 
илюзия. Всички тези коши са характеристики на финото 
тяло: сетива, жизнена сила, ум, интелигентност и под-
съзнание. Вселената като цяло също притежава своите 
фини характеристики, проявени в световете над нивото 
на Земята.





ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

ОБЩ ПРЕГЛЕД  
НА БХАКТИ-ЙОГА ПСИХОЛОГИЯТА 

В заключителната част на второто есе ще направим 
общ преглед на психологическата система, представена 
от великия ваишнава-ачаря Шри Рамануджа във фило-
софията Вишиштадваита Веданта. Всички елементи 
от обусловеното съзнание на духовната душа, разгледа-
ни в отделните части на това есе, са прецизно анализи-
рани в обяснението на Рамануджачаря за бхакти-йога. 
Шрила Прабхупада дава висока оценка на неговия труд 
в коментара към стих 6.10.11 от „Шримад Бхагаватам“:

„Ето защо в своята книга „Веданта-таттва-сара“ Ра-
мануджа Свами описва как това сливане на душа-
та означава, че след като се отдели от материалното 
тяло, съставено от осем елемента – земя, вода, огън, 
въздух, етер, фалшиво его, ум и интелигентност, 
– индивидуалната душа започва да се занимава с 
предано служене на Върховната Божествена Лич-
ност в Нейната вечна форма. Ма те риал ната при-
чина, пораждаща материалните елементи, поглъща 
материал ното тяло и духовната душа заема своята 
изначална позиция“.

Докато пишех тази част от второто есе, се обърнах 
към Девета глава, „Вишиштадваита“, от книгата „Ин-
дийска психология“ на Рагхунатха Сафая (издадена от 
Мунширам Манохарлал, Ню Делхи, 1975). Г-н Сафая, 
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чия то книга обхваща ученията за ума, разпространява-
ни от единадесет школи в индийската философия, е съ-
брал материалите си от оригинални санскритски източ-
ници. За главата „Вишиштадваита“ той е изучавал „Шри 
Бхашя“ на Рамануджачаря, „Атмасиддих“ на Ямуначаря, 
„Шримад Бхагаватам“, „Вишну пурана“ и още шест ваиш-
навски текста от Южна Индия. На стр. 248 той обобща-
ва няколко теории за съзнанието, включително Маявада 
на Шанкарачаря, будизма и западния абсолютен идеа-
лизъм. Заключението на Сафая: „Рамануджа поддържа 
най-разумното гледище. Той разглежда съзнанието като 
атрибут на Съзнателния, като реалност, а не абстрак-
ция“. На стр. 260 той пише: „Докато Адваита Веданта 
изкривява психологията на Упанишадите в посока на 
Маявада (което е против духа на Упанишадите), ваиш-
нава Веданта правилно отвежда философията и психо-
логията на Упанишадите и „Брахма сутра“ към духа на 
Упанишадите“. На стр. 261 Сафая заключава: „Що се от-
нася до психологически принципи, „Вишитадваита“ на 
Рамануджачаря представя и трите школи (вишиштад-
ваита, дваита и бхедабхеда) на ваишнава Веданта“.

В основата на психологията на преданото служене 
е бхакти, настроението на чиста отдаденост. Бхакти-
йога е развиването на това настроение. От психологи-
ческа гледна точка това представлява култивиране на 
емоции те. Емоциите образуват „лепилото“ на привърза-
ността на ума. В тази глава видяхме, че робството или 
освобождението се определят от качеството на привър-
заността. Бхакти-йога култивира привързаността на 
ума към Кришна. 

В речника на психологията под „емоционален жи-
вот“ се разбира чувствената страна на ума (думата „емо-
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ционален“ означава умствено състояние на възбудени 
чувства, например обичта на един човек към друг). Пси-
хологията приема, че умът има още две страни: познава-
телна (мисловна) и волева (действена). От тези три вика-
ри (трансформации) на ума – мислене, чувстване и воля 
– Рамануджачаря определя емоционалния аспект като 
първостепенен. „Мисленето и волята са подчинени“ (Са-
фая, стр. 259).

За Шанкарачаря всички страни на ума са психо-
тични, защото субектът (този, който мисли, чувства 
и изразява воля) халюцинира обектите на мисълта си, 
които  изобщо не са реални. Рамануджа отхвърля това 
гледище на маявадите. Индивидуалните субект и обект 
притежават своя микрокосмическа реалност вътре в 
макрокосмичес ката форма на Бога. Богът е най-вели-
кият и изначален гята (знаещ), бхокта (преживяващ и 
наслаждаващ се) и карта (действащ). Живото същество е 
пракара (категория) на Брахман (духовната субстанция); 
то също е гята, бхокта и карта. Следователно неговите 
мисли, емоции и воля не са лишени от субстанция.

При познавателната си, тоест мисловна, функция 
умът наблюдава (анубхава) и помни (смрити). Наблю-
дението е двустранно. Умът наблюдава чрез пратякша, 
пряко възприятие, и анумана, заключение. Заключи-
телното наблюдение се извършва чрез тарка или логи-
ка. Например ако през затворената врата чуя гласа на 
прия тел, аз логически ще реша, че той е в коридора пред 
стаята – „ще го видя с окото на ума си“. Познавателна-
та способност се гради на три елемента: субект, обект и 
отношението субект-обект. Това, което наричаме „мисле-
не“, винаги включва и трите.
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Както вече отбелязахме, пратякша и анумана са 
нива на познанието. Съществува и трето, най-висше 
ниво – дивя-пратякша – интуиция или божествено въз-
приятие. „Божествено възприятие се придобива по Бо-
жия милост, призовавана с ежедневно предано обожа-
ние и медитация“ (Сафая, стр. 261).

Волевата страна на ума, учи Рамануджа, се осно-
вава на свободната воля. Свободната воля е атрибут на 
Върховния Бог, който дживата също притежава, но в 
минимална степен. Действията в хармония с Божията 
воля са освобождаващи; действията в разрез с Божията 
воля подлежат на осъждане по закона на карма.

Над всичко стои емоционалната страна на ума. Ра-
мануджачаря учи, че всички истински чисти емоции 
кулминират в любовта. Бхакти-йога пренасочва любовта 
от материалните неща към Върховния Бог. Така джива-
та получава най-висше щастие. Понеже емоционална-
та страна на ума господства над мисловната и волевата 
страна, пречистващото влияние на бхакти върху емо-
циите е най-важно. Но бхакти-йога владее и всички ум-
ствени функции. Тук не става дума „просто“ за емоции.

Бхакти-йога „полива“ емоционалната страна на ума 
с копнеж към Върховния Бог. От това разцъфват и други 
съвършени емоционални състояния: каляна – да желаеш 
доброто на другите живи същества; дая – състрадание; 
ахимса – ненасилие; и анавасада – жизнерадост.

На мисловната страна на ума бхакти-йога носи ви-
века (способност за правилно разграничаване) и арджа-
вам (почтеност). На волевата страна тя носи правилни 
действия (крия), духовна практика (абхяса) и благотво-
рителност (дана). На всички страни на умствена дейност 
бхакти-йога носи прапатти, пълно отдаване на Бога.
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Това е общият преглед на бхакти-йога психология-
та. В допълнение можем накратко да се запознаем с 
прозренията на Рамануждачаря върху съзнанието и не-
говото обуславяне под влиянието на материалните про-
явления. За начало нека разберем какво точно означава 
думата вишиштадваита. Адваита означава, разбира 
се, „недвойствен“. Философията Маявада претендира, 
че терминът адваита ѝ  принадлежи. Когато адваита се 
съчетае с вишешена (фактор, придаващ качество), по-
лучаваме вишиштадваита, което означава „качествен 
не-дуализъм“.

Важно е да се разбере, че отправната точка на тази 
философия не е ма те риал ната вишешена като три-гуна 
пракрити. Вишиштадваита не ни казва просто, че не-
двойственият Абсолют е приел качествата саттва, ра-
джас и тамас; ако беше така, тогава едва ли би имало 
някаква разлика между философията на Рамануджа и 
тази на Шанкарачаря. Рамануджа учи, че изначалната 
вишеша е съзнание, което не е неизменният Абсолют, 
както мисли Шанкарачаря. Съзнанието е качество на 
Абсолютния Бог, а също и на индивидуалната душа. Ка-
зано другояче – за Шанкара съзнанието е субекта; за Ра-
мануджа то е функция на субекта. Следователно съзна-
нието не е статично. То е динамично.

Съзнанието е апритхак-сиддхарма – не може да 
бъде отделено от своя субект. По този начин субектът и 
неговото съзнание са недвойствени (адваита). Но поне-
же съзнанието е също и активен атрибут на субекта, то 
определя субекта. Например чрез своето съзнание джи-
вата може и да се издигне, и да деградира. Деграда-
цията на съзнанието поставя дживата под контрола на 
трите материални проявления. 
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По време на джаграта, будното състояние (когато 
доминира саттва-гуна), съзнанието на дживата полу-
чава от ма те риал ната природа възможност да се движи 
на физическа платформа. Съзнанието тече по финия ка-
нал на ума през сетивата към сетивните обекти. По вре-
ме на свапна, съня (т.е. проявлението раджас), умстве-
ната връзка със сетивните обекти се затваря. В това съ-
стояние умът е активен, но е зает със смрити, паметта за 
сетивни обекти. Паметта обикновено бълва образи, нес-
вързано и некоординирано. Всички сънища притежават 
реалност, в смисъл че елементите от всеки сън са реални 
преживявания, складирани в паметта; но сънуването чес-
то изкривява и обърква тази реалност. Понякога по време 
на сънища умът се свързва с дивя-пратякша. В резултат 
могат да се получат предчувствия (виждане в бъдещето) 
или други екстрасензорни откровения.

Относно сусупти, дълбокия сън без сънища (прояв-
лението тамас), Шанкарачаря твърди, че Собственото 
аз става свидетел на изначалната авидя. Чрез този акт 
– да е свидетел на авидя – аханкара постепенно изчезва. 
За Шанкара, сусупти е прагът към чистото съзнание, в 
смисъл, че Собственото аз се освобождава от материални 
възприятия и представи.

Рамануджа твърди, че е неправилно да се говори за 
душата като свидетел на каквото и да било по време на 
сусупти. В сусупти няма буквално ни-що (ни-какво не-
що), което да се види.

Представете си как посред нощ, на неосветена улица 
в града, безшумно е извършено престъпление. Полицаите 
разследват и разбират, че близо до местопрестъплението 
някакъв човек чакал да го вземат с кола. Разпитват го и 
той обяснява, че нищо не е видял, нито е чул. Щом е така, 
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можем ли да наречем този човек „свидетел“? Не. И все пак 
той е бил там, когато престъплението е извършено.

По същия начин Рамануджачария приема присъст-
вието на субекта (дживатма) в сусупти, но не прие-
ма, че атрибутът на субекта съзнанието, е активно по 
това време. Не бива да казваме „в сусупти съзнанието 
е чисто“, както казва Шанкарачаря. В края на краища-
та, когато се събудим от дълбокия сън, ние се връщаме 
към задълженията си, тоест продължаваме с опитите да 
удовлетворим материалните си желания. Можем да ка-
жем по-скоро „в сусупти съзнанието е необвързано“. То 
не действа между субект, обект и отношението субект-
обект, които са трите основни елемента на познанието.

Моля ви внимателно да се вгледаме в прозренията 
на Рамануджачаря, за да не го разберем погрешно. Съ-
знанието не е активно по време на сусупти и все пак 
то никога не се отделя от субекта. Затова когато душата 
се върне към будно състояние, тя си спомня, че е спала. 
Още повече тя си спомня, че дълбокият сън е бил прият-
но преживяване. И казва: „Спах добре“. По този въпрос 
Рамануджа и Шанкара са съгласни: в сусупти дживата 
преживява някакъв вид блаженство.

Изживяването на удоволствие в дълбок сън показ-
ва, че емоционалната страна на съзнанието продължава 
да е активна, когато мисловната и волевата страни не 
действат. Недвусмисленото заключение: емоционалната 
страна е по-висшестояща. Гяна-йога, която се занимава 
с мисленето, и карма-йога, която се занимава с волята и 
действията, не могат да се мерят с бхакти-йога, която се 
занимава с емоционалното съзнание и едновременно с 
това напълно ангажира другите две страни.
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От горната информация проникваме в карана-деха, 
най-фината ма те риал на обвивка на духовната душа. Оне-
зи дживи, които обитават муни-лока и чиято единствена 
обвивка е карана-деха, са освободени от физически и ум-
ствени дейности. Те съществуват в състояние на транс. 

Но това не означава, че карана-деха е съвършено 
чиста като сиддха-деха – трансценденталното тяло, което 
се проявява в духовния свят, за да отдава любовно слу-
жене на Бога. Материалните желания са пръснати като 
семенца из карана-деха. За да покълнат и пораснат тези 
семенца, са необходими линга-шарира и стхула-шарира. 
По време на сътворението Бог Брахма поражда семенца-
та на дживите и техните кармични желания от собстве-
ното си причинно тяло и ги посява в областите на вселе-
ната, където линга- и стхула-шарира са активни. В тези 
области дживите са способни да осъществяват своите 
желания поне на фина платформа. На Джаналока, Та-
полока и Сатялока няма контакт с груби сетивни обек-
ти нито чрез ума, нито чрез сетивата. В индиви дуалното 
ни въплъщение, като човешки същества, желанията се 
осво бождават от карана-деха и придобиват фина форма 
в ума, за да може грубото тяло да ги осъществи.

Понеже жителите на трите най-висши области във 
вселената не участват в мисловните и физически слоеве 
на съзнанието, те са способни да вкусват щастието на 
себеосъзнаването, наричано анандамая. Чрез медитация 
те могат да сливат телата си с изначалното неведение и 
след това да се издигат на по-висши нива. Рамануджа-
чаря говори за две нива на съзнание, отвъд причинно-
то състояние на въплътеност. Това са йоги-пратякша и 
нирупадхика-гяна. Първото е мистичното възприятие на 
напредналите йоги. Второто е състоянието турия.
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Думата упадхи се превежда като „обозначаване“ (т.е. 
фино и грубо тяло). Нирупадхи е отрицание на тези обо-
значения. Гяна означава знание. В състоянието турия 
душата постига трансцендентално знание, неогранича-
вано от материалните покрития на съзнанието. Това е 
състоянието на чисто кшетрагя, което Шрила Прабухпа-
да обяснява в цитат от втората част на това есе. Както 
Сафая пише на стр. 253 от своята книга: „Чрез това ин-
дивидът възприема цялата реалност [Вселенската форма 
в махат-таттва], както Арджуна я възприема, когато 
Кришна го дарява с божествено зрение“.

В заключение Рамануджа използва думата манаш 
(ум), имайки предвид цялото фино тяло. Манаш разкрива 
на душата вътрешните удоволствия и болки и външния 
свят на сетивните възприятия. Като цяло функцията на 
манаш е тройна: адявасая (решение), абхимана (привър-
заност към себе си) и чинта (размишление). Първата е 
специфична функция на интелигентността, втората – на 
фалшивото его и последната – на самия ум.





ТРЕТА ГЛАВА 

ОЩЕ ЗА МА ТЕ РИАЛ НАТА ЛИЧНОСТ

В първа глава написах:

„Съвсем естествено е в началото процесът на изя-
сняване да бъде по-труден. Но стъпка по стъпка, до-
като се запознаваме с поставените проблеми, ще ни 
става все по-лесно да схванем основната тема. Това 
се отнася особено за ведическата психология, която 
започва от принципи (трудно разбираеми) и продъл-
жава нататък към практическо поведение (по-лесно 
разбираемо)“.

Тази глава започвам с прехода от принципите към 
практическото поведение. Бързам да добавя, че отново 
ще четете за принципи. Но в предишните есета разглеж-
дахме всеобщи принципи. Сега ще разгледаме принци-
пи, които варират при различните хора. Това са състав-
ките на обусловената индивидуалност.

Всеки притежава ум – има ли нещо по-универсал-
но от това? Умовете на всички се движат през фазите 
на мислене, чувстване и воля. Но когато се вгледаме в 
обектите, за които всеки един от нас мисли, чувства 
или действа, стигаме до индивидуалността. В уводното 
есе посочих, че именно в момента, когато се разглеж-
дат движенията на индивидуалния ум, психологията се 
услож нява.

Защо така се усложнява? Защо изучаването на дви-
женията на ума (изследване, което ни е известно под 
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думата „психология“) става така загадъчно и оплетено? 
Така е, защото умът се движи според желанията ни. 
Следователно именно нашите желания – тоест сегашно-
то ни материално привличане – усложняват умствените 
ни процеси.

В четвърта част от втора глава написах:

„Материалните желания са пръснати като семен-
ца из карана-деха. За да покълнат и пораснат тези 
семенца, са необходими линга-шарира и стхула-
шарира... В индивидуалното ни въплъщение, като 
човешки същества, желанията се освобождават от 
карана-деха и придобиват фина форма в ума, за да 
може грубото тяло да ги осъществи“.

Васана 

Възникването на материално желание в ума се на-
рича васана, както отбелязва Шрила Прабхупада в лек-
ция върху „Бхагавад-гита“ от 29 юли, 1973 г. в Лондон:

„По същия начин човек пожелава: „Искам да стана 
преданоотдаден на Бог Кришна“ – това е естествено 
желание. Но когато пожелая да контролирам ма те-
риал ната природа и да забравя служенето на Криш-
на, това се нарича васана. Това е материално жела-
ние, абхиласа. Значи трябва да се откажем от тези 
материални желания. Тогава става дума за бхакти“.

Стихът, изречен от Джада Бхарата (ШБ 5.11.5), ни 
дава пълно описание на васана:
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а васанатма вишайопаракто
гуна-правахо викрита шодашатма

бибхрат притхан-намабхи рупа-бхедам
антар-бахиштвам ча пураис таноти

„Понеже умът е погълнат от желания [васана] за бла-
гочестиви и неблагочестиви дейности, естествено се 
подчинява на трансформациите на похотта и гнева. 
По този начин той е привлечен от материалното на-
слаждение на сетивата. С други думи, умът се ръко-
води от проявленията добро, страст и невежество. 
Съществуват единадесет сетива и пет материал-
ни елемента и от тези шестнадесет елемента умът 
е най-главният. Затова именно умът предизвиква 
раждане в различни тела сред полубогове, човешки 
същества, животни и птици. Установен на по-висша 
или по-нисша позиция, умът приема по-висше или 
по-нисше материално тяло.“

Този стих очертава поредица психологически яв-
ления, кулминиращи в поредното раждане на душата. 
Нека отделим малко време, за да анализираме тази по-
редица.

1. Материалният ум е гуна-праваха, ръководен от три-
те проявления на ма те риал ната природа. Умът на 
всеки отделен индивид е подложен на уникално съ-
четание от тези три проявления.

2.  Въздействието на проявленията върху ума се усеща 
от постоянното му вълнение и безпокойство. Докато 
утешава скърбящата си заради смъртта на Хира-
някша майка, Хиранякашипу много точно обобща-
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ва в стих 7.2.24 от „Шримад Бхагаватам“: душата 
е вечно авикала пуман, никога не се променя; но 
когато умът се възбуди от гуните, душата се обър-
ква и вижда себе си като подлежаща на материални 
трансформации. В цитирания по-горе стих Джада 
Бхарата използва думата викрита, за да посочи 
трансформациите на ума, предизвикани от гуна-
праваха.

3. Безпокойството на ума е плодородна почва за по-
сетите в карана-деха семена на желанието; тук те 
се развиват като идеи за сетивно наслаждение, раз-
цъфтяващо в линга-шарира. Според „Санскритски 
речник на Моние-Уилямс“ думата васана се превеж-
да като „заливащ“ (това е едно от няколкото дадени 
определения). Следователно васаните са вълни от 
желание, които от подсъзнанието заливат неспокой-
ния съзнателен ум.

4. Умът е главната от шестнадесетте материални об-
вивки на съзнанието (другите са петте груби елемен-
та, петте гянендрия и петте кармендрия). Желания та 
на ума се обслужват от останалите петнадесет об-
вивки.

5. Когато сетивата се ангажират да удовлетворяват 
желанията на ума, се поражда карма и се завърта 
колелото на самсара. Така душата приема тяло след 
тяло, според състоянието на ума в материалните 
проявления: добро, посредствено или лошо.

Още едно обяснение на васаните и тяхното въз-
действие откриваме и в коментара към „Шримад Бхага-
ватам“ 6.15.24:
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„Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура пише 
следното в своя коментар: „Нощем човек сънува тиг-
ри и змии и докато сънува, той наистина ги вижда, 
но щом сънят свърши, те престават да съществуват. 
По същия начин материалният свят е творение, из-
мислено от нашия ум. Дошли сме в този материален 
свят, за да се наслаждаваме на материални блага, и 
чрез измислиците си откриваме множество обекти 
за наслаждение, защото умовете ни са погълнати от 
материални неща. Затова получаваме различни тела. 
Водени от мисловните си буламачи, ние извършва-
ме най-разнообразни дейности, стремим се към раз-
нообразни постижения и според Природата и пове-
лите на Върховната Божествена Личност (кармана 
даива-нетрена) получаваме това, което желаем. 
Така се забъркваме във все повече и повече мате-
риален буламач. Това е причината за страдание то 
в материалния свят. Чрез една дейност създаваме 
друга и всички те са измислици на нашия ум““.

В лекция върху „Шримад Бхагаватам“ (7.6.9), изне-
сена на 11 декември 1975 г., Шрила Прабхупада обясня-
ва как един предан се справя с васана.

„Васана. Затова трябва да станем „без-васанни“. 
Без васана означава без никакви материални жела-
ния. Васана не може..., затова всъщност не трябва 
да я свеждаме до нула или до пустота, а трябва да 
я пречистим. Това е целта на човешкия живот. Да 
пречистим желанията си. Това пречистване е въз-
можно в Кришна-съзнание. Сарвопадхи-винирмук-
там тат-паратвена нирмалам. Ако желаеш само 
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да служиш на Кришна, това всъщност е липса на 
желания.“

В „Бхакти-расамрита-синдху“ Шрила Рупа Госвами 
дава изчерпателно обяснение как греховните желания 
възникват в ума, какви последици разпалват такива же-
лания и как преданото служене ни отървава и от желани-
ята, и от последиците им. Негова Светлост Дханурдхара 
Махараджа много точно обобщава обяснението на Рупа 
Госвами в своята новаторска книга „Вълните на преда-
ността“. Пригодих неговото обяснение за целите на това 
есе. Той не използва думата васана, но думата биджа (се-
мето на греховните желания) означава същото. Биджа 
възниква от авидя. Авидя е изначалното невежество, кое-
то обгръща душата като карана-деха (причинно тяло). 

Диаграма 1: Как възниква клеша

Авидя
Невежество

Биджам
Греховно желание

Папам
Греховно действие

Клеша
Страдание

Клеша се отнася до страданието и причините за 
страданието.
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Причините за страданието са три: (1) папам – грехо-
ве, (2) биджа – материални желания, и (3) авидя – неве-
жество, основната причина.

Шрила Рупа Госвами обяснява, че преданото служе-
не е най-доброто средство за освобождение от страдание-
то, защото е единственият процес, който може да проти-
водейства на трите причини.

Диаграма 2: Два вида реакции на папам (греховете)

Папам
Греховна постъпка

 Апрарабдха Прарабдха
 Непроявени последици Проявени последици

Греховните действия (папам) предизвикват два 
вида последици: (1) прарабдха – проявени и (2) апрара-
бдха – непроявени. Шрила Прабхупада пише: „... заради 
някои от нашите греховни дейности ни очакват страда-
ния в бъдеще, а заради други, които са узрели, ние вече 
страдаме“ („Нектарът на предаността“, стр. 4).
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Проявени греховни последици  
(прарабдха-папам)

Откритото навреме заболяване е лечимо, но е по-
трудно да му се противодейства, ако се превърне в хро-
нично. По същия начин по-трудно се противодейства на 
греховните последици, когато те се проявят. Преданото 
служене обаче може да премахне дори проявените гре-
ховни последици и страданието, което носят.

Девахути обяснява, че практикувайки предано слу-
жене, дори човекът, роден в най-нисше семейство на ку-
чеядци, става достоен да извършва висши брахмански 
ритуали. Личното поведение на хората, родени в дегра-
дирали семейства, ги прави негодни да извършват веди-
чески жертвоприношения. Девахути подчертава, че дори 
незначителното предано служене може да противодейст-
ва на негодността поради раждане в нисше семейство.

Раждането на човека е осезаемият резултат от карма 
– проявена последица (прарабдха-папам). Това изказва-
не на Девахути представлява доказателство от шастри-
те, че преданото служене може да противодейства на 
прарабдха-папам.

Непроявени греховни последици  
(апрарабдха-папам)

Преданото служене е като бушуващ огън, способен 
да погълне безкрайни количества непроявени греховни 
последици. Шрила Прабхупада казва: „... Както стихий-
ният пожар може да превърне в пепел неограничено ко-
личество дърва, така и преданото служене на Бога, от-
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давано в Кришна-съзнание, може да изпепели докрай 
всички греховни дейности“ („Нектарът на предаността“, 
стр. 5).

Как непроявените последици причиняват 
страдание?

По-горе казахме, че греховните дейности причиня-
ват два вида последици: проявени и непроявени. Сега 
ще поясним.

Диаграма 3: Развитие на двата вида последици от
    папам (греховете)

Папам
Греховна дейност

 Апрарабдха (1) Апрарабдха (2)
 Непроявена последица Непроявена последица

 Прарабдха  Кутам
 Пряко физическо или Непряко страдание – чрез
 емоционално повишена склонност
 страдание към грехове

Дадено греховно действие поражда два вида не-
проявени последици. Единият вид поражда пряко фи-
зическо или емоционално страдание. Другият поражда 
страдание, като увеличава склонността на човека към 
извършване на греховни дейности.





в е д а н т а – п с и х о л о г и я

Например, ако човек води незаконен сексуален жи-
вот, той може да получи два вида последици. От единия 
ще се породи пряко физическо или емоционално стра-
дание. Другият вид поражда непряко страдание, като 
разгаря наклонността към секс; по този начин, с увели-
чаване на сексуалното желание, човекът се стреми към 
бъдещи незаконни сексуални преживявания и така все 
повече се омотава в кармичния кръг на страданието.

Когато греховните желания нарастват, нарастват 
и греховните дейности. Когато греховните дейности на-
растват, нарастват и греховните желания – получава се 
порочен кръг. Колкото повече човек се опитва да удовле-
твори желанията си, толкова по-силни стават те.

За да прекъсне този порочен кръг, човек трябва да 
търпи желанията си, а не да се стреми да ги удовлетворява. 
И когато не се подсилват, желанията постепенно ще нама-
леят, ще се разпръснат и завинаги ще напуснат сърцето.

Еволюция на непроявения грях

Както обяснява „Падма пурана“, цикълът на 
непрояве ните последици преминава през четири стадия:

1. Апрарабдха (непроявени последици) – в този стадий 
последиците са напълно непроявени и нямат осе-
заемо въздействие.

2. Кутам (греховни наклонности) – последиците се 
развиват в психологическа склонност към грях.

3. Биджа (греховно желание) – греховните наклонно-
сти се развиват в конкретно желание да се извърши 
точно определено греховно действие.
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4. Прарабдха (проявени греховни последици) – греховно-
то желание принуждава човек да извърши греховно 
действие и да страда от съпътстващите последици.

Предлагам илюстрация, която ще помогне да се изяс-
нят фините разграничения между тези четири стадия:

Диаграма 4: Четирите стадия на робството

Папам
греховни дейности

Апрарабдха
непроявени последици

 Кутам
 греховни склонности

 
 Биджам
 греховно желание

 Прарабдха
 проявени последици

Представете си, че в резултат на някаква греховна 
постъпка на човек му е предопределено да стане крадец 
и да понесе наказание. Тази последица не се преживя-
ва непосредствено – тя остава да се реализира в някое 
бъдещо раждане (това е стадият апрарабдха). В следва-
щия му живот започва да се проявява едва забележима 
склонност към безчестие и измама (стадият кута). Тази 
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склонност постепенно се засилва и накрая се проявява 
като конкретно желание да се краде (биджа). И най-сетне 
това желание кара човека да извърши кражба и да поне-
се съот ветното страдание, излежаване на присъда в зат-
вор (прарабдха).

Преданото служене изкоренява и четирите стадия 
на греховни последици в хронологичен ред – най-напред 
апрарабдха, после кута, после биджа и накрая прарабд-
ха (вж. „Нектарът на предаността, стр. 6).

Биджа – желанието 

Шрила Рупа Госвами описа подробно първоначална-
та причина за страданието (папам). Сега описва и втора-
та причина за страданието, биджа – греховното желание.

Той цитира вишнудутите (ШБ 6.2.17), които обяс-
няват как множество процеси могат да неутрализират 
последиците от греховни дейности, но само преданото 
служене изкоренява греховното желание – самата при-
чина за греховна дейност.

Шрила Прабухпада доразвива обяснението като 
цитира Аджамила. Въпреки че строго се придържа към 
брахманските задължения, в сърцето на Аджамила оста-
ват греховни желания и го карат да се отдаде на гре-
ховен живот. По-късно най-простото предано служене 
– повтарянето на святото име „Нараяна“ – изкоренява 
всичките му злочестини, макар да е затънал в греховни 
дейности (вж. „Нектарът на предаността“, стр. 6).

Ведическите ритуали, например благотворителност-
та и аскетизмът, могат да неутрализират греховните по-
следици, но не могат да неутрализират греховното же-
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лание. Шрила Прабхупада дава два примера: (1) човек 
може да се излекува от венерическо заболяване след бо-
лезнено лечение, но понеже сексуалното желание остава 
в сърцето му, той отново ще бъде въвлечен в страдание; 
(2) слонът се изкъпва много внимателно в езерото, но 
щом се върне на брега, веднага се покрива с прах (вж. 
„Нектарът на предаността“, стр. 7).

Преданото служене може да изкорени дори грехов-
ното желание и затова е най-добрият метод за освобож-
дение от страданието.

Диаграма 5:  Как желанието възниква от 
 невежеството и какви са последиците

 Авидя
 невежество

Биджам
греховно желание

 Кутам Папам
 греховни наклонности греховни дейности

Апрарабдха
непроявени 
последици

 Прарабдха
 проявени последици

 
 Клеша
 страдание
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Основната причина за страданието се корени в ави-
дя – невежеството на човека по отношение на истинска-
та му същност като вечен слуга на Кришна. Поради това 
невежество човек действа като че ли той е наслаждава-
щият се и страда от съпътстващите последици. Шрила 
Прабхупада казва: „Докато човек не познае истинската 
си същност, той е обречен да постъпва погрешно и по 
този начин да затъва все по-дълбоко в материални за-
мърсявания“ („Нектарът на предаността“, стр. 8).

Изкореняването на невежеството е най-добрият на-
чин да се изкорени и страданието. Единствено предано-
то служене може да изкорени всяко невежество. Шрила 
Рупа Госвами удостоверява това с цитати от „Падма пу-
рана“ и „Шримад Бхагаватам“ (Четвърта песен).

Шрила Прабухпада обобщава цитата от „Падма Пу-
рана“: „Чистото предано служене в Кришна-съзнание е 
най-висшето просветление. То е като бушуващ горски 
пожар, който убива злотворните змии на желанията“ 
(„Нектарът на предаността“, стр. 8). В този цитат Шрила 
Прабхупада превежда санскритската дума авидям като 
„желание“. Авидям обикновено се превежда като неве-
жество. Съобразно с този смисъл Шрила Прабхупада 
пояс нява: „По същия начин огънят на Кришна-съзнание 
е толкова силен, че веднага унищожава змиите на неве-
жеството“ („Нектарът на предаността“, стр. 8).

Преданото служене премахва греховните последици, 
неутрализира греховните желания, противодейства на 
материалните наклонности и – което е най-важното – из-
коренява невежеството. Затова то е единственият и най-
ефективен начин за постигане на трайно освобождение от 
всички страдания. В стих 5.25.8 от „Шримад Бхагаватам“ 
откриваме фразата анади-калакарма-васанагратхитам 
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авидямаям хридая-грантхим. Анадикала означава „от 
незапомнени времена“, карма-васана озна чава „желание 
за плодоносни дейности“ и гратхитам озна чава „здраво 
вързан“. Авидямаям означава „съ стоящ се от илюзорна 
енергия“. Хридая-грантхим означава „възелът в сърце-
то“. В много стихове от „Шримад Бхагаватам“ присъства 
разсичането на стегнатия възел в сърцето, като последен 
удар за освобождение на душата; 1.2.21 и 11.20.30 са сред 
най-често цитираните. „Шримад Бхагаватам“ 5.25.8 по-
сочва, че този стегнат възел е вечното предразположение 
на обусловеното съзнание към вълните на васана. Стихът 
пояснява: слушането, мантруването, помненето на Божии-
те слава и великолепие са единственият процес, чрез който 
съзнанието се пречиства и спира нахлуването на васана.

В своя коментар към „Шримад Бхагаватам“ 4.29.69 
Шрила Прабхупада пише следното за това състояние на 
пречистен ум:

„... В „Брахма-самхита“ (5.54) се казва кармани нир-
дахати кинту ча бхакти-бхаджам. Когато човек е 
изцяло потопен в Кришна-съзнание, броят на мате-
риалните желания, натрупали се в ума му, рязко на-
малява. Всъщност тези желания не дават плод под 
формата на различни груби тела. Вместо това, по 
милостта на Бога, запасът от желания се проявява 
на умствено ниво. 
Никое живо същество не може да се освободи от 
кръговрата на раждането и смъртта, ако не се по-
свети на Кришна-съзнание. Затова в тази строфа 
ясно е казано (саттваика-ништхе): когато човек е 
изцяло потопен в Кришна-съзнание, той наведнъж 
се освобождава от всички минали и предстоящи же-
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лания. Тогава по милостта на Върховния Бог пред 
него едновременно се проявява всичко, запазено в 
ума му. По този повод Вишванатха Чакраварти Тха-
кура дава пример с майка Яшода, която видяла ця-
лото космическо проявление в устата на Бог Криш-
на. По милостта на Бог Кришна тя видяла в уста та 
Му всички вселени и планети. Така и човекът, по-
стигнал Кришна-съзнание, по милостта на Кришна, 
Върховната Божествена Личност, може да види на-
веднъж всичките си предходни желания и по този 
начин да приключи с всички прераждания. Такава 
възможност се дава само на предания, за да ускори 
неговото завръщане у дома, обратно при Бога“.
 
В този коментар Шрила Прабхупада обяснява, че 

чистият предан се освобождава от последиците на на-
трупаните материални желания чрез сънищата.

„Ето защо виждаме неща, с които никога не сме се 
сблъсквали в този живот. Това, което виждаме, е бъ-
дещо грубо тяло или нещо, вече изживяно и запа-
зено в хранилището на нашия ум. И тъй като една 
Кришна-осъзната личност не е принудена повече да 
се ражда, желанията, съхранени в ума, се сбъдват 
насън. Ето защо понякога сънуваме неща, които в 
този живот никога не сме изпитвали.“

„Кали-сантарана Упанишад“ 7 заявява:

ити шодаша-калася дживасяварана-винашанам
тата пракашате пара-брахма мегхапайе

рави рашми-мандаливети
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„По този начин Махамантрата от шестнадесет име-
на е унищожителят на обвивката на дживатма, съ-
ставена от шестнадесет части. Едва тогава Парам-
брахма Бог Шри Кришна засиява пред дживата, 
подобно лъчите на слънцето, които се показват, след 
като изчезне обвивката от облаци.“

В първата част от Харе Кришна Махамантра светите 
имена (Харе и Кришна) се изричат осем пъти. Във втора-
та част светите имена (Харе и Рама) се изричат осем пъти. 
Така Махамантрата е съставена от шестнадесет имена. 
Шестнадесетте пласта, покриващи душата, вече бяха 
обяснени; умът, заразен с васана, е главният сред тях. 
Мантруването на шестнадесетте свети имена освобожда-
ва съзнанието от всички тези обвивки. Чистото съзнание 
е огряно от лъчите на личностната форма на Бог Кришна.

Напълно е възможно и след като дълго време сме 
мантрували, васана отново да ни обезпокои. Причина 
за това са така наречените оскърбления (апарадха). Ци-
тираният по-долу стих 8.26 от „Чаитаня-чаритамрита“ 
Антя, показва, че дори преданият да е получил посвеще-
ние от истински духовен учител и дори да е приел сан-
няса, ако извърши ваишнава-апарадха (оскърбление на 
ваишнава), той отново ще стане жертва на васана.

еи йе шри-мадхавендра шрипада упекша карила
сеи апарадхе инхара ‘васана’ джанмила

„По този начин Рамачандра Пури бил изобличен 
от Махавендра Пури. Поради нанесеното от него 
 оскърбление материалното желание (васана) посте-
пенно го завладяло.“
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Със свой собствен живот

Шрила Прабхупада учеше, че е възможно фини съ-
щества да нахлуват в ума. Тази тема – под названия като 
„обладаване от бесове“ или „психична атака“ – обикнове-
но се отхвърля от специалистите по душевно здраве като 
суеверие. Това не е така. Нека се обърнем към обяснение-
то на Шрила Прабхупада от лекция върху „Бхагавад-ги-
та“, изнесена в Ахмедабад на 7 декември 1972 г.

„Тук Кришна е описан като Мадхусудана, убиеца на 
демона Мадху. Мадху-каитава-ари. Арджуна бил 
нападнат от демон, който го принудил да забрави 
своя дълг, защото прекалено силно го измъчвали те-
лесни взаимоотношения. Това е нашето положение. 
В този материален свят нашата привързаност към 
телесните взаимоотношения е толкова силна, сякаш 
сме обладани от духове. В поемата „Према-вивар-
та“ се казва: пишачи паиле йена матиччхана хая 
маяграс та дживера хая се бхава удая.“

Обърнете внимание, че Шрила Прабхупада описва 
състоянието на Арджуна като обсебване от демона на 
съмнението, защото умът му изпада под въздействието 
на телесните взаимоотношения. С други думи, негово-
то умствено състояние предлага възможност за такова 
нападение. В цитирания от Прабхупада стих пишачи 
паиле изпадналите под въздействието на мая, се срав-
няват с хора, обладани от духове. Какво представляват 
тези същества, които нахлуват в измъчения ум, за да 
черпят сила от него? Духове и демони, най-разнообраз-
ни по вид.
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В този контекст може да се спомене похотта. Стих 
3.40 от „Бхагавад-гита“ казва, че похотта нахлува в ума, 
интелигентността и сетивата. В коментара Шрила Праб-
хупада пише: 

„Врагът е заел различни стратегически позиции в 
тялото на обусловената душа. Господ Кришна загат-
ва кои са тези места, така че всеки, който иска да 
победи врага, да може да узнае къде да го търси. 
Умът е център на всички дейности на сетивата. Ко-
гато слушаме нещо за сетивните обекти, обикновено 
умът става източник на различните идеи за сетивно 
наслаждение и в резултат той и сетивата стават хра-
нилища на похотта“.

Началната точка на този процес е умът гуна-права-
ха, измъчван от материални желания. Да си представим 
ум в състояние на депресия. Понеже е тамасично явле-
ние, депресията играе ролята на домакин на тамасични 
същества, които задълбочават апатията, скръбта и само-
тата, типични за това състояние. Тези същества стават 
все по-силни, защото изсмукват мисловната енергия на 
ума-домакин и започват да управляват неговите дей-
ности. Те го обладават. Това се нарича лудост.

Завладели ума, такива фини същества започват да 
„управляват“ различни неблагоприятни умствени състоя-
ния (потиснатост, гняв и т.н.). Мисловната енергия, коя-
то тези същества проявяват, всъщност е нашата собстве-
на енергия. Те, така да се каже, „придобиват тяло“ от си-
лата на нашия ум. И макар да господстват над мислите 
и действията ни, входният им билет – неблагоприятното 
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умствено състояние – е наша лична отговорност. Това 
зависи от качеството на ума ни.

Мантруването на светите имена на Бога без оскър-
бление напълно пречиства ума. Когато умът е съвършено 
одухотворен, той става домакин на чисти духовни съще-
ства. Доял нитай-чаитаня боле нач ре амар ман – така 
започва една песен на Шрила Бхактивинода Тхакура: 
„Мантрувам светите имена „Доял Нитай Чаитаня“ – о, 
мой ум, моля те, танцувай!“ Пречистеният ум танцува с 
Бог Нитай и Бог Чаитаня!

Самскара (впечатления)

Когато се занимаваме с индивидуалната си психо-
логия, е много важно да разберем какво представляват 
самскара – „умствените впечатления“. Почти навсякъде 
в книгите, лекциите, писмата и разговорите на Шрила 
Прубхапада под тази дума се има предвид „ведически 
дейности с преобразуващ резултат“. Ведическата брач-
на церемония например се нарича виваха-самскара. Тук 
самскара носи и психологическия си смисъл, но той има 
преобразуващо въздействие. Церемонията оставя отпе-
чатък в умовете на брачната двойка и те разбират, че 
даденият от тях обет е един от най-важните в живота 
им; те трябва да спазват този тържествен обет в бъдни-
те години, в добри и лоши времена и т.н. Понякога се 
казва, че когато младоженците обиколят жертвения огън 
седем пъти, това се отпечатва в умовете им за седем жи-
вота напред.

Греховните събития и общуване също оставят от-
печатък в умовете ни за години, дори животи, напред. 
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Такива греховни самскара са силно свързани с васана 
(греховните желания) и кута (греховните наклонности). 
Шрила Прабхупада обръща внимание на този смисъл на 
самскара в разговор от 11 септември 1972 г. в Арлинг-
тън, щата Тексас. 

„Самскара може да се промени за секунда. Самска-
ра може да бъде много мощна. (Тук записът е нея-
сен.) Кришна те уверява, ахам твам сарва-папебхйо 
мокшайшами. Той ще ти даде закрила. Самскара 
означава, че си извършил греховни дейности и стра-
даш. Но Той те закриля. Сарвапапебхйо. Какво тога-
ва е значението на самскара? Можеш моментално 
да промениш своите самскара, като се отдадеш на 
Кришна. Защо толкова се безпокоиш за самскара? 
Той казва сарва-дхарман паритяджа мам екам ша-
ранам…, ахам твам сарва-папебхйо мокша… Сам-
скара, като следствие от греховна дейност – ето това 
е тревожното. Но Той ти дава закрила. Ма шуча, „не 
се тревожи“. Защо не приемете това? Не искате да 
промените своите самскара – тогава кой може да 
ви помогне? Това е друго. Не искате да се промени-
те. Иначе Кришна е готов да ви даде нужната по-
мощ. Как се променя тяхната самскара? От самото 
начало на живота си те са пристрастени към тези 
принципи: незаконен секс, месоядство, упойващи 
вещества, хазарт. Какво са променили в самскара? 
Абсолютно нищо. Тогава как е възможно?“

Гостът, към когото Шрила Прабхупада се обръща 
тук, отговаря, че според него в миналите си животи уче-
ниците на Прабхупада са били велики йоги. Той предпо-
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лага, че са имали мощни самскара, запечатани в ума им, 
които са ги довели до лотосовите нозе на Прабхупада; и 
обратното, този, който не е имал такива самскара, не е 
способен да приеме подслон при чист предан. Но Шрила 
Прабхупада пита госта защо самият той не е бил такъв 
йога. Гостът отговаря, че не знае. Прабхупада отвръща: 
„Защото не се отдаваш. Това е истината. Ако се отдадеш, 
ти също ще станеш велик йога“.

Дори след като човек са заеме с предано служене, 
той може да бъде под мощното влияние на дълготрайни 
отпечатъци от греховни деяния и общуване. Преди го-
дини един мой духовен брат ми сподели собствените си 
трудности с подобни самскара. Някои имена на велики 
личности от „Шримад Бхагаватам“ му напомняли непри-
стойни думи, които чувал и използвал в светския си жи-
вот. Чувстваше се обречен. Тези имена трябваше да му 
напомнят за чистите предани на Кришна, а вместо това 
му напомняха сквернословия.

Това е добър пример за въздействието на самска-
ра върху ума. „Във финото си тяло – пише Шрила Пра-
бхупада в коментара към стих 4.29.78 от „Шримад Бха-
гаватам“ – ние създаваме безброй планове за сетивни 
удоволствия. Тези планове се запечатват в ума ни като 
биджа – корена на плодоносните дейности.“ Дори еже-
дневните събития се запечатват завинаги. Когато си бил 
дете, един ден за първи път си изял портокал. Това пре-
живяване се е отпечатало в ума ти и впечатлението е 
останало завинаги в подсъзнанието. Това преживяване 
– с характерния цвят, форма, мирис, текстура и вкус на 
портокала – може по всяко време да се яви отново в съ-
знанието. Някой приятел ти казва, че отива до пазара и  
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ще донесе портокали. Пълното преживяване на „на-
сладата от портокала“ залива ума ти. Това е самскара.

Умът е натоварен със самскара от всички предишни 
раждания било като полубог, като демон, като животно, 
птица, насекомо, растение или риба. Но в конкретния мо-
мент само определени самскара, подходящи за този ни 
живот, упражняват съзнавано или несъзнавано влияние 
върху нас. Колкото по-силни емоции е предизвикало пър-
воначалното преживяване, толкова по-силно е влиянието 
на спотаените самскара. Самскара се контролират от Па-
раматма (матта смритир гянам апоханам ча). Самскара, 
които Тя позволява да оказват влияние върху настоящия 
ни живот, оформят нашата прарабдха-карма (последиците 
от миналите ни дейности, които са активни точно сега).

Преглед на основните типове  
обусловена личност

Ето какво казва Шрила Прабхупада за прарабдха-
карма:

„Ако се заразите от някаква болест, ще трябва да 
страдате. Не можете да избягате. По един или друг 
начин ще се разболеете. Не точно днес, не и утре, 
но все някой ден това ще се случи... Тогава стра-
дате, прарабдха. Това се нарича прарабдха-карма, 
зараза. Вие сте напълно подчинени на природата. 
Пракрите крияманани гунаи кармани сарвашаха. 
Гунаи. Пракрити ви принуждава да действате, за-
щото сте се заразили от някакъв вид гуна.“ (Лекция, 
изнесена в Калкута на 27 септември, 1974 г.) 
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Това обяснение по блестящ начин въвежда сравне-
нието с болест. Извършваме греховно действие (тоест 
всяко действие, което се записва като карма – и добро, и 
лошо), но последиците не се явяват веднага. Извършва-
нето на греховно действие е входът на кармичната зара-
за, прихваната от общуването на душата с проявления-
та на природата. Също както физическите симптоми на 
заразната болест (треска, температура, възпалено гърло 
и т.н.), последиците от прарабдха се проявяват след из-
вестен инкубационен период.

Аюрведа е ведическата медицина. Понеже е ведичес-
ка, тя разглежда самото тяло като заболяване на душата. 
Тялото възниква от три-гуна, трите проявления на при-
родата. Според Аюрведа единственото състояние на пъл-
но здраве е чистото проявление на доброто – състояние-
то на духовна освободеност. В този смисъл сравнение то 
на Шрила Прабхупада на тялото със зараза е повече от 
уместно. 

Едно от нещата, които Аюрведа изследва, е типоло-
гията на различните тела. Използвайки тази типология 
като еталон, ще разгледаме основните „модели“ човешко 
тяло, произвеждани от проявленията на ма те риал ната 
природа. Аюрведическата типология описва и основните 
психологически типове. 

Стих 3.26.32 от „Шримад Бхагаватам“ учи, че панча-
махабхута (петте груби елемента) възникват от звука, 
който вибрира, когато егоизмът в невежество се възбуди 
от сексуалната енергия на Върховната Божествена Лич-
ност. Аюрведа учи, че на фона на първичното невежество, 
трите проявления на ма те риал ната природа се стимули-
рат от сексуалната енергия, която вибрира между пуруша 
и пракрити. Еволюцията на махабхутите – от етер към 
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въздух към огън към вода към земя – е резултат от движе-
нието на тези проявления от добро към невежество.

От саттва-гуна възниква етерът. Когато саттва 
се трансформира в раджо-гуна, се поражда въздухът. 
Огънят се появява от раджо-гуна. Когато раджо-гуна се 
трансформира в тамо-гуна, се появява водата. Земята 
се появява от тамо-гуна.

Според Аюрведа човешкият организъм се определя 
от три доша. Всяка една доша е съчетание между два 
от петте елемента. От етера и въздуха се появява вата-
доша; огънят и водата се съчетават и оформят питта-
доша; съчетанието от вода и земя поражда капха-доша. 

Вата е суха, студена, лека, подвижна, фина, твърда, 
грапава, променлива и ясна. Тя се отъждествява с прана, 
жизнената сила на тялото. Като такава, вата упра влява 
всички движения и поддържа останалите две доши. Фи-
ното тяло функционира в етера; понеже вата е отчасти 
етерична, умствените функции се свързват именно с нея. 
На езика на западната физиология мозъкът и нервната 
система са до голяма степен еквивалентни на вата. 

Питта е гореща, лека, течна, фина, с неприятен 
мирис, мека и ясна. Тя поражда топлина, управлява тем-
пературата на тялото и ръководи химичните реакции. 
Западната концепция за метаболизма – физическите и 
химически процеси в тялото, които генерират енергия и 
поддържат живота – е сходна с питта.

Капха е студена, влажна, тежка, бавна, замъглена, 
статична, гладка, гъста и неясна. Тя поддържа субстан-
цията, тежината и цялостта на тялото. Западните екви-
валенти са структурите на скелета и тъканите, които при-
дават маса. Трите доши заедно са концентрирани в най-
важните системи, поддържащи тялото, особено сърцето.
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Обичайният превод на капха, питта и вата са 
„слуз, жлъчка и въздух“. Тази терминология е само меди-
цинска. Моят интерес към доша е във въздействието им 
върху обусловената личност. Затова представям доша 
като характеристики на трите проявления на ма те риал-
ната природа. 

От горното става ясно, че за да има живот в тяло-
то, трябва да функционират и трите доша. Но тъй като 
обикновено те не са балансирани, какъв тип е даден ин-
дивид може да се определи според най-силно проявената 
доша. Понеже моите есета са за психологията, тук няма 
да се разпростирам върху характеристиките на типове-
те вата, питта и капха. Ще кажа само, че съществува 
забележително съответствие с трите типа личности от 
соматична гледна точка, описани от американския пси-
холог Уилям Шелтън. Типът вата е като ектоморфния 
тип на Шелтън (слаб и нервен), типът питта е като мезо-
морфния тип (със средно телосложение, физически ак-
тивен) и типът капха е като ендоморфния тип (с тежко 
телосложение и флегматичен).

В Аюрведа от основните три се получават седем типа 
физиология. Седемте представляват сбор от две групи по 
три типа плюс още един уникален тип. Някои хора пред-
ставляват определено една доша. Това е едната група 
от три типа – чиста капха, чиста питта и чиста вата. 
Съществуват и хора, които принадлежат едновременно 
към две доши. Те образуват втората група: вата-питта, 
вата-капха и капха-питта. Уникалният вид е рядко 
срещаният човек, чиито доши са напълно балансирани.

Това са седемте типа тела. Тъй като поведението на 
дадена личност се влияе от нейните физически качества, 
би трябвало седемте телесни типа да проявяват и съот-
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ветните психологически оттенъци. Поведението отразя-
ва не само естеството на физическите ни дейности, но и 
естеството на нашата умствена нагласа. Състоянието на 
доша определя здравето ни, а всички знаят, че състоя-
нието на ума се влияе от здравето. Дори сънищата ни са 
свързани с нашите доши.

Отвъд телесната типология Аюрведа взима пред-
вид и различните психологически типове. Съществуват 
три типа умствена нагласа, всеки от които представлява 
дадено проявление на природата. И всеки има подраз-
деления. Подразделенията са определени по образеца 
на висшите същества, т.е. полубогове, демони и други 
свръхчовешки видове.

„Чарака-самхита“, основният аюрведически текст, 
определя седем типа умствена нагласа в саттва гуна: 
брахмана, риши, Индра, Яма, Кувера, Варуна и Гандхар-
ва. Съществуват шест раджас типа и три тамас типа. По 
този начин се получават общо седем вида тела и шестна-
десет вида ум.

Друга сложна ведическа система за личностна ти-
пология откриваме в джйотиша (астрологията). Като се 
има предвид принципът вяшти-самашти, съвсем логич-
но е чрез определени знаци вселената да ни информира 
относно собствените ни умове. К. Г. Юнг пише:

„В случаи, когато е трудно да се постави психологи-
ческа диагноза, обикновено правя хороскоп, за да 
погледна от съвсем различна перспектива. Трябва 
да кажа, че често съм откривал как астрологиче-
ските данни осветляват определени моменти, кои-
то иначе не бих могъл да проумея. От такива опити 
съм си съставил мнението, че астрологията пред-
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ставлява особен интерес за психолога, тъй като тя 
съдържа един вид психологически опит, който на-
ричаме „проектиран“ – това означава, че откриваме 
психологическите факти такива, каквито са били в 
съзвездията. Признавам, че това е много любопи-
тен факт, който хвърля специфична светлина върху 
структурата на човешкия ум.“

Както ведическата, така и западната астрология 
изучават природата на определена личност чрез три 
основ ни фактора: зодиакален знак, дом и планета. Зо-
диакалният знак и домът се изчисляват от дванадесе-
тте разделения на Зодиака, а Зодиакът е пътят, по кой-
то Слънцето, Луната и планетите се движат през небето. 
Самите разделения са домовете. Във ведическата астро-
логия знакът се определя от позицията на Луната в Зо-
диака по време на раждането. Освен това в момента на 
раждане Слънцето, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, 
Сатурн, Раху и Кету се намират в различни домове. На 
базата на позициите на Слънцето и планетите се изчисля-
ват различни показатели, като се взимат предвид силите 
на тези небесни тела и взаимоотношенията между тях. 

Също както в Аюрведа, сложността при определя-
не на астрологическата типология се свежда до взаимо-
действието на трите проявления на ма те риал ната при-
рода. Дванадесетте дома се делят на четири категории, 
според господстващия елемент: земя, вода, огън и въз-
дух. Земята е свързана с тамо-гуна, водата – с тамо-
раджо-гуна, огънят – с раджо-гуна и въздухът – с ра-
джо-саттва-гуна. Телец (Вришабха), Дева (Каня) и Ко-
зирог (Макара) са земни знаци. Рак (Карката), Скорпион 
(Вришчика) и Риби (Матся) са водни знаци. Овен (Меша), 
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Лъв (Симха) и Стрелец (Дхану) са огнени знаци. Водолей 
(Кумбха), Близнаци (Митхуна) и Везни (Тула) са въздуш-
ни знаци. Всеки от трите знака, принадлежащи към да-
ден елемент, носи характеристиките на една гуна. На-
пример, макар че въздушните знаци Водолей, Близнаци 
и Везни се смятат за раджо-саттва, Водолей клони по-
вече към тамо-гуна, Близнаци – към раджо-гуна и Везни 
– към саттва-гуна.

Планетите също са индикатори на гуните. Великият 
ведически мъдрец Махарши Парашара Муни е автор на 
„Брихад парашара хора шастра“. В трета глава, стих 22, 
той пише:

джива-сурядая саттвам
будха-шукрау раджас татха

суря-путре дхара-путрау
тама пракритикау двиджа

„О, брахмана, небесните светила (Слънцето и Лу-
ната) и Юпитер са саттвически планети, Венера и 
Меркурий са раджас, а Марс и Сатурн са тамас“.

Раху и Кету не се споменават в този стих; но джйо-
тиша поставя Раху в раджо-гуна и Кету в тамо-гуна.

рамо ‘ватара суряса чандрася яду-наяка
нрисимхо бхуми-путрася буддха сома-сутася ча

вамано вибхудхеджяся бхаргаво бхаргавася ча
курмо бхаскара-путрася саимхике яся шукра

кетор минаватараш ча йе канйе те ‘пи кхетаджа
паратмамшо ’дхико йешу те сарве кхе-чарабхидха
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„Бог Рама се проявява като Слънцето, Бог Кришна 
– като Луната. Бог Нрисимхадева се проявява като 
Марс. Буддха се проявява като Меркурий, Вамана 
– като Юпитер, Парашурама – като Венера, Курма 
– като Сатурн, Вараха като Раху и Мина (Матся) – 
като Кету. Живите същества, в които се е вселила 
известна част от параматмамса, се наричат небес-
ни или божествени същества“.

Терминът параматмамса се обяснява в стих 2.2:

„Четиримата аватари Рама, Кришна, Нарасимха и 
Вараха са Върховната Душа в най-пълно проявление“.

Дживите, в които са вложени качествата на тези 
четири форми на Бога, се появяват в този свят като 
дева, риши и велики садху.

В стихове 2.3–4 Парашара Муни заявява:

„Джанардана, или Вишну, се въплъти като навагра-
ха (девет планети), за да въздаде на живите съще-
ства последиците от тяхната карма и дейности. Той 
прие благоприятната форма на граха, за да разруши 
силата на демоните, да увеличи силата на девите и 
да установи дхарма“.

Планетите са личности. Всяка има своите индиви-
дуал ни характеристики Слънцето (Суря) е царствено, мъ-
жествено, дисциплинирано, авторитарно, силно и ори-
гинално. Луната (Чандра) е царствена, женствена, при-
влекателна, вечно променяща се и деликатна. Юпитер 
(Гуру) е духовен, съветващ, дружелюбен, егоцентричен 
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и дисциплиниран. Раху е бунтар, импулсивен, избухлив 
и потаен. Меркурий (Буддха) е принц, забавен, хитър, 
интелигентен и чувствителен. Венера (Шукра) е роман-
тична, бавна, чувствена, с блага реч, дипломатична и 
манипулативна. Кету е мистичен, мечтателен, интуити-
вен и находчив. Сатурн (Шани) е мъдър, зъл, сервилен, 
трудолюбив, борбен и страдащ. Марс (Ангарака) е войн-
ствен, силен, недодялан, перфекционист, съмняващ се, 
отчужден и разграничаващ.

Между планетите и аюрведическите доши също има 
връзка. Слънцето е питта, Луната е капха, Юпитер е 
капха, Раху е вата, Меркурий е вата, Венера е капха, 
Кету е капха, Сатурн е вата и Марс е питта.

Освен Аюрведа и джйотиша съществуват множе-
ство други ведически типологични системи: варнашра-
ма-дхарма, разбира се, но също и натяшастра (която 
съдържа анализа на Бхарата Муни на емоционалните 
типве), кама-шастра (ведическата наука за сексуал-
ността) и други. Всички те могат да бъдат обяснени и 
разбрани чрез три-гунапракрити. 

Отдаване, марга и гуна

Типологиите, споменати дотук, принадлежат към 
прарабдха-карма. Според Шрила Прабхупада няма зна-
чение към коя типология принадлежиш – само по себе 
си това не е препятствие по пътя на духовния живот, 
– стига да се отдадеш напълно на Кришна. Отдаването 
е право на избор (свободна воля) – индивидуалната при-
вилегия на дживата.
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Шастрите открито заявяват, че дори след като е 
поела по пътя на бхакти, дживата може да не се отдаде 
напълно и веднага. Всъщност тя не се отдава напълно, 
ако не е дарена с трансцендентално познание за вър-
ховната позиция на Кришна. В коментара към „Шримад 
Бхагаватам“ 6.1.4–5 Шрила Прабухпада обяснява:

„В „Бхагавад-гита“ (10.8) Богът казва: ахам сарвася 
прабхаво, „всичко води началото си от Мен.“ Матта 
сарвам правартате, „Аз съм източникът на всички 
духовни и материални светове.“ Ити матва бхад-
жанте мам будха бхавасаманвита, „когато човек 
напълно разбере, че Аз създавам всичко със Свое-
то могъщество, той твърдо се установява в предано 
служене и изцяло се отдава в Моите лотосови нозе.“ 
За съжаление неинтелигентните хора не могат вед-
нага да разберат върховенството на Кришна. И все 
пак, ако общуват с предани и четат авторитетни 
книги, постепенно ще достигнат правилното разби-
ране, въпреки че това може да отнеме много, много 
животи.“

Има четири типа начинаещи предани, които, ма-
кар и поели по пътя на бхакти, не са се отдали напълно. 
Шрила Прабхупада обобщава в трета глава от „Нектарът 
на предаността“:

„Тези четири типа отдадени се описват в Седма гла-
ва на „Бхагавад-гита“ и всички те се приемат за бла-
гочестиви. Без благочестие никой не може да стигне 
до предано служене. В „Бхагавад-гита“ е обяснено, 
че само този, който продължително изпълнява бла-
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гочестиви дейности и чиито греховни последици в 
живота са напълно преустановени, може да се заеме 
с Кришна-съзнание. Другите не могат. Според сте-
пента на благочестивите им дейности, начинаещите 
се класифицират в четири типа – нещастните, стра-
дащите от безпаричие, любознателните и мъдрите“.

Подобен начин да се разбере кой е напълно отдаден 
се посочва в „Бхакти-расамрита-синдху“ 1.1.11; Шрила 
Рупа Госвами пише: гяна-кармадй-анавритам. По опре-
делението, дадено от Шрила Прабухпада в лекция вър-
ху „Бхагавад-гита“ от 10 декември 1972 г., анавритам 
означава „недокоснат“. Тоест чистият преданоотдаден 
е недокоснат от марга (ведическите пътища) на гяна и 
карма. Оттук следва, че преданият начинаещ не преста-
ва да е в контакт с тези пътища. Гяна и карма наистина 
са благочестиви пътища, а благочестието е необходимо, 
за да се заеме човек с предано служене. Но отдаде ли се 
изцяло на Кришна, той изоставя и гяна, и карма.

В разговор с един журналист, проведен на 24 юли 
1973 г. в Лондон, Шрила Прабхупада обяснява, че ду-
шата, страдаща от упорита пристрастеност към плодо-
носни дейности или умствени спекулации, ще следва пъ-
тищата на карма-мишра*-бхакти и гяна-мишра-бхакти. 
В коментара си към „Шримад Бхагаватам“ 10.10.20–22 
Шрила Прабхупада казва следното за тези два пътя:

„Чрез карма-мишра-бхакти човек се издига до не-
бесното царство; чрез гяна-мишра-бхакти той е спо-
собен да се слее със сиянието на Брахман, а чрез йо-

* Мишра – смесен (санскрит). – Бел. прев.





в е д а н т а – п с и х о л о г и я

га-мишра-бхакти може да осъзнае всемогъщество-
то на Върховната Божествена Личност. Но чистата 
бхакти не зависи от карма, гяна и йога, защото тя 
се състои само от любовни взаимоотношения“.

Обобщението на всичко това срещаме в коментара 
към стих 7.17 от „Бхагавад-гита“:

„Когато нещастните, безпаричните, любознателните 
и мъдрите се освободят от всички материални же-
лания и напълно разберат, че материалното възна-
граждение няма нищо общо с духовното израстване, 
те стават чисти предани. Докато не се постигне това 
пречистено състояние, те остават заразени с плодо-
носни дейности, стремеж към светско знание и т.н. 
Така че човек трябва да премине отвъд всичко това, 
преди да достигне стадия на чисто предано служене“.

Два типа начинаещи предани (страдащите от мате-
риални нещастия и нуждаещите се от пари) са очевидно 
в контакт с карма. Може още да се отбележи, че пре-
даните, склонни към практични действия, общуващи с 
околните формално и външно и търсещи механистич-
но решение на проблемите, са свързани с карма-мар-
га. Другите два типа (любознателните и тези, които са 
привлечени от философското разбиране на Абсолютната 
Истина) са ориентирани към гяна. С гяна-марга са свър-
зани и преданите, които предпочитат познавателния ум 
пред волевия и емоционалния, държат се дистанцирано 
към околните и търсят теоретично решение на проблемите.

Мишра-бхакти, предано служене в контакт с карма 
и гяна, се ръководи от проявленията на ма те риал ната 
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природа. Преданите, които извършват такова служене, 
показват типичните поведенчески модели, описани в 
Трета песен на „Шримад Бхагаватам“, двадесет и девета 
глава. В коментара си към стих 10 от тази глава Шрила 
Прабхупада обобщава:

„Преданото служене в гуните на невежеството, 
страстта и доброто се разделя на 81 категории. Има 
различни форми на предано служене: слушане, по-
втаряне, помнене, обожание, молитва, отдаване на 
всичко и т.н. Всяка от тези форми се разделя на три 
категории в зависимост от гуната, в която се на-
мира. Има слушане в гуната на страстта, в гуната 
на невежеството и в гуната на доброто. По същия 
начин има повтаряне в гуната на страстта, на неве-
жеството и на доброто и т.н. Три, умножено по девет, 
прави двадесет и седем, а двадесет и седем, отново 
умножено по три, прави осемдесет и едно. Трябва 
да се издигнеш над всички тези категории смесено, 
материалистично служене, за да достигнеш чистото 
предано служене, описано в следващите строфи“.

В Трета песен от „Шримад Бхагаватам“, тридесет и 
втора глава, Бог Капиладева очертава пътя за напредък 
на такива мишра-бхакти. Пътят се определя от гледна 
точка на ашрама-дхарма. Шрила Прабухпада обобща-
ва този път в коментара си към „Шримад Бхагаватам“ 
3.32.34–36:

„... В обществото има четири подразделения: брах-
мачаря, грихастха, ванапрастха и санняса. Дълг на 
грихастха (семейните) е да извършват жертвопри-
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ношения, да раздават милостиня и да изпълняват 
предписаните си задължения. Отреченията, изуча-
ването на писанията и философските търсения са 
отредени за ванапрастха – тези, които са се отте-
глили от светския живот. Изучаването на Ведите 
под ръководството на духовен учител е предназна-
чено за брахмачаря, учениците. Атмендрия-джая, 
контролът върху ума и обуздаването на сетивата са 
отредени за санняса. Тези дейности са предписани 
за различните хора, така че да се издигнат до ниво-
то на себепознание, а от там и до Кришна-съзнание, 
преданото служене“.

Напредвайки през четирите подразделения, преда-
ният се ангажира с предписани задължения, които посте-
пенно пречистват съзнанието му от нещастие, безпари-
чие, любознателни спекулации и привързаност към раз-
мишления върху философски проблеми. Тези задължения 
съставляват стадия вявахара на Кришна-съзнание, който 
Нарада Муни препоръчва в своите бхакти-сутри (62):

на тад-сиддхау лока-вявахаро хеях кинту пхала-тягах

„Дори след като постигне предано служене, човек не 
бива да изоставя отговорностите си; по-скоро той 
трябва да отдава плодовете на труда си. И дока-
то продължава да се стреми към стадия на чиста 
преданост, той несъмнено трябва да продължава с 
предписаните му задължения“.

Ще завършим тази глава с обобщението от комента-
ра към стих 3.32.37 от „Шримад Бхагаватам“:
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„Процесът на бхакти-йога, преданото служене, е 
като пълноводна река, която се влива в морето на 
Абсолютната Истина, а всички останали процеси, за 
които говорихме, са притоци на тази река. Сега Бог 
Капила обобщава значението на процеса на преда-
ното служене. Както казахме и преди, бхакти-йога 
се дели на четири категории – три в гуните на ма-
те риал ната природа и една трансцендентална ка-
тегория, отвъд всички материални гуни. Преданото 
служене, примесено с гуните на ма те риал ната при-
рода, е средство за материално съществуване, дока-
то преданото служене, незамърсено от желания за 
плодоносни дейности и опити за емпирични фило-
софски търсения, е чисто и трансцендентално“.

Кришна обяснява този принцип в „Бхагавад-ги-
та“  (7.28):

йешам тв анта-гатам папам
джананам пуня-карманам
те двандва-моха-нирмукта

бхаджанте мам дридха-врата

„Личности, които са действали благочестиво както в 
предишните, така и в този си живот и последиците 
от греховните им дейности са напълно унищожени, 
са освободени от двойственостите на илюзията и с 
твърда решителност се заемат да служат на Мен“.

За да постигнеш значителен напредък, трябва да се 
отдадеш в Кришна-съзнание с неотклонна решителност. 
Това е трудно, понеже складираните непроявени после-
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дици непрестанно пораждат у нас греховни желания и 
ни отклоняват от бхакти. Но чрез благочестие действия 
(контрол над сетивата) човек избягва греховните дей-
ности и така не увеличава греховните си наклонности. 
По този начин натрупаните грехове постепенно изчезват 
и можем да се ангажираме в предано служене без откло-
нения (дридха-врата).





ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 

СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ
прояВленията на модерността

В предходните глави бяха разгледани теми, тради-
ционно осветлявани от знанието на Веданта. В настоя-
щото есе този факел на вечната мъдрост ще продължи 
да гори. Сега обаче ще трябва да отклоним пламъка от 
класическите формули за обяснение и да го насочим към 
тъмните ъгли на модерните представи за мислене, чув-
ства и воля.

Не може да се отрече, че всички, които четат тези 
редове, са в една или друга степен повлияни от модер-
ността. Бих дръзнал да кажа, че повечето от нас са дъл-
боко обусловени от нея. Онези, чиято цел е съзнанието 
за Бога, трябва да приемат факта, че модерността в ми-
словния живот създава страховити препятствия пред 
духовния напредък.

В писането на това есе бях подпомогнат от една 
статия, публикувана в списание „Хуманитас“, том Х, 
бр. 2, 1997 г. (© National Humanities Institute, Вашинг-
тон, САЩ). Автор на статията е професор Клейс Г. Рин 
от Американския католически университет. Заглавието 
гласи: „Модерността произхожда от въображението: жи-
вотът като мечтание и кошмар“.

Между ценностните системи на модерния свят и 
традиционната култура на Индия зее дълбока пропаст, 
по-дълбока дори от полемиката между теизъм и атеизъм. 
В коментара си към „Шри Чаитаня-чаритамрита“ Ади-
лила 7.119, Шрила Прабхупада пише:
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„По думите на Чарвака Муни човек трябва да проси, 
да взима назаем и да краде пари, за да си купува 
гхи и да се наслаждава на живота (ринам критва 
гхритам пибет). Виждате как дори най-великият 
атеист на Индия препоръчва да се яде гхи, а не месо. 
Кой би могъл да си представи човешки същества да 
ядат месо като тигри и кучета! Но хората са така 
деградирали, че са заприличали на животни и това 
вече не е човешка цивилизация“.

Чарвака Муни е древноиндийски атеист-материа-
лист. Въпреки че не е съгласен с голяма част от ведиче-
ската философия, той съветва хората изцяло да се от-
дадат на сетивно наслаждение в контекста на ведиче-
ската култура. Чарвака Муни не си измисля някаква 
„нова“ култура (което е основното занимание на модер-
ността) с трескавото, невежествено въображение от Ка-
ли-юга, култура, отстояваща двете нисши проявления на 
природата – страст и невежество.

Модерността като маниакална депресия
 
Аретей Кападокийски, лекар от ІІ в. от н.  е., опис-

ва състояние, което днес ни е известно като маниакал-
но-депресивно душевно разстройство. Емил Крепелин 
(1856–1926), немски психиатър, дава модерното опреде-
ление на маниакалната депресия, валидно и днес.

В основата на маниакалната депресия стоят проти-
воположни състояния на силно въодушевление и дълбо-
ко униние. Пациентът може да се люшка между двете 
състояния или да бъде обзет от тях едновременно. Въз-
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можно е едното състояние да е по-изразено. Когато съ-
стоянията са крайни, заболяването се нарича двуполюс-
но разстройство, а когато не са толкова крайни – цикло-
тимия.

Не е трудно да се предвиди какъв би бил ведичес-
кият анализ на маниакално-депресивното разстройство. 
В речника думата „мания“ се дефинира като „прекомер-
но интензивен ентусиазъм, интерес или желание“. Това 
безспорно е раджо-гуна. Депресията се определя като 
„състояние на тъга или униние; намалена активност или 
сила; намалена физиологическа жизненост“. Това без-
спорно е тамо-гуна.

Когато товарният кораб „Джаладута“ пуска котва в 
бостънското пристанище на 18 септември 1965 г., Шрила 
Прабхупада написва „Боро крипа койле Кришна“ (Мар-
ките Бхагавата-дхарма). В стих 3 от тази поема четем:

раджас тамо гуне ера сабай аччхана

„Хората тук са покрити от проявленията на страстта 
и невежеството“.

Проф. Рин изтъква следното относно модерния тип 
личност:

„От една страна, модерният човек използва въобра-
жението си до крайна степен с цел да избегне труд-
ната и болезнена задача да поеме морална отговор-
ност. Той непрестанно мечтае за някакво щастие, 
различно, много лесно постижимо; мечтае за живот, 
в който да се удовлетворяват всички потиснати же-
лания. Докато угажда на въображението си, той е 
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опиянен, вдъхновен. Но също толкова често тъмната 
страна на живота се оказва единствено съществува-
ща за него и надеждата за щастие изчезва. Измъч-
ват го огорчение и песимизъм“.

Рин отбелязва, че, от една страна, модерният човек 
има крещящо напомпана представа за положението си в 
света. От друга, той изпада в дълбоко отчаяние, щом не 
получи общественото положение и съответното уважение, 
което си представя, че светът му дължи. Затова, заключа-
ва Рин, модерният човек е маниакално-депресиран.

„Маниакално-депресивният темперамент се пораж-
да от само себе си; с това не искам да отрека, че 
той понякога преминава в душевно заболяване. За 
да разберем как се формира този темперамент, ще 
ни бъде от полза да запитаме: кой е циникът? Той 
е този, който се надсмива над живота и подозира 
оста налите в най-гнусни мотиви. Той е обезвере-
ният, твърде често разочарован мечтател, личност, 
стаила дълбока злоба срещу останалите хора и живо-
та като цяло, защото най-съкровените ѝ  копнежи са 
сразени. Изкуственото въодушевление, породено от 
романтично въображение, неизбежно води до мрач-
но негодувание.“
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Депресията – здравен проблем  
в световен мащаб

Преди тридесет години (на 8 януари 1973 г.) спи-
сание „Нюзуик“ публикува заглавна статия за депресия-
та. Тази статия обявява депресията за водещо душевно 
заболяване в Америка, достигнало епидемично разпро-
странение и твърде често завършващо със самоубий-
ство. Днес депресията е призната за водещо душевно 
заболяване в света.

Рин признава, че използва термина маниакална де-
пресия „в знак на протест срещу психологизма, който 
свежда отделния индивид до производно на сили извън 
неговия контрол“. Както ще видим по-нататък, оправда-
ването на личните слабости със сили, действащи извън 
контрола на човека, е ключов симптом на модерността, 
който проф. Рин в известен смисъл осмива чрез наиме-
нованието „маниакална депресия“.

При всички случаи широкоразпространената депре-
сия е ясен знак, че има нещо гнило в мисловния живот 
на днешния свят. Сред някои психиатрични кръгове се 
говори за две фази на депресията: явна и скрита. При 
явната депресия, разбира се, се проявяват всички очак-
вани симптоми на меланхолията. Но скритата депресия 
е маскирана. Тя се състои в това, как човек си представя 
себе си и какво прави, за да прикрива систематично 
депресивното си състояние дори от самия себе си. Чес-
то маската, с която се покрива депресията, е мълчалива 
покорност, непреодолим импулс за усилена работа, емо-
ционална суровост, отстраненост от света и/или зави-
симост от алкохол или други упойващи средства. Депре-
сията може да бъде маскирана със стръв да се постигне 
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успех, да се надминат другите, да се удовлетвори дадена 
авторитетна личност или с възторжена надежда за един 
по-добър свят, с краен идеализъм или с религиозен енту-
сиазъм – всичко това носи нюансите на манията. Подоб-
но на манията, скритата депресия е симптоматична за 
проявлението на страстта.

Модерната ценностна система  
и ниската самооценка

Повечето психолози и психиатри ни казват, че де-
пресията (под различните названия – явна, скрита и 
маниакална) представлява нарушение при самооцен-
ката. Здравата самооценка е един вид себереализация, 
защото предполага, че отвъд дарбите и ограниченията 
на човека, съществува сърцевина от осъзната неизменна 
личност на стойност, стойност, която не е с нищо по-ви-
сока или по-ниска от тази в сърцевината на останали-
те човешки същества. Известно е, че самооценката се 
създава още в детството, въз основа на „безусловно по-
ложителния поглед“ на родителите към техните деца. С 
други думи, когато родителите показват, че в същината 
си тяхната обич е неизменна, дори децата им да се пред-
ставят посредствено, децата попиват това родителско 
отношение. То се превръща в семето на собствената им 
самооценка. Но когато децата доловят, че обичта на ро-
дителите зависи от това, дали се справят добре в учили-
ще например, те развиват проблема „ниска самооценка“ 
още от ранна детска възраст. Дори деца, поощрявани от 
своите родители, могат да имат проблеми при срещата си 
с обществото извън семейния кръг. Модерното общество 
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далеч не укрепва усещането на човека за вътрешнопри-
съща стойност. То измерва стойността на индивида по 
скàла от външни атрибути: богатство, красота, общест-
вено положение, слава. Човек, който отхвърля вътреш-
ното си усещане за собствена стойност, за да постигне 
стандартите, установени от модерното общество, страда 
от скрита депресия. В действителност той е депресиран, 
но не го разбира, защото се е впуснал в преследване на 
фалшиви цели. Може да се очаква, че в някакъв момент 
тази депресия ще премине в явна фаза. Това се случва, 
когато животът безответно погълне изнурителните уси-
лия на човека да бъде нещо, което не е. 

Предмодерният човек

Преди да пристъпи към дисекция на модерната лич-
ност, проф. Рин говори за предмодерния човек. Тук той 
очертава два раздела – християнски и класически (вто-
рият включва личности, които приемат ценностите на 
Древна Гръция и Римската империя). Предмодерният 
тип съществува сред нас и днес, поне частично. Всъщ-
ност всеки индивид е смесица от двата типа, предмоде-
рен и модерен.

„Старите класически и християнски възгледи са дъл-
боко вкоренени; дори днес те не са изчезнали напъл-
но. Не бихме могли да посочим конкретни индивиди 
от съвременния свят с напълно завършени черти на 
новата морално-мечтателна инерция. Всички хора 
съдържат и новото, и старото. Неврозата в съвре-
менното общество е до голяма степен вътрешно-
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присъща на разглежданата културна динамика, но 
допълнителната тревога и обърканост се дължат на 
това, че в отделните индивиди се крие не само тази 
динамика, но и други тенденции на личността, с 
които тя е несъвместима.“

Знаменателен е фактът, че предмодерният евро-
пеец, описан от проф. Рин, е много подобен на човека 
от класическата ведическа култура. Неговият светоглед 
е религиозен. Той съзнава положението на човечество-
то като падение. Предмодерният човек вярва, че може 
да се въздигне чрез морално-интелектуални усилия 
или божия милост, но приема, че винаги ще подлежи 
на известни ограничения. Човечеството не е Бог. За-
това предмодерният човек смята самокритичността за 
добродетел. За него страданието не се явява неочаква-
но; той не роптае срещу него като нещо незаслужено. 
Благосъстоянието и щастието не се приемат като нещо 
дължимо, а са повод за благодарност към Бога. Предмо-
дерният човек ясно осъзнава собствените си слабости, 
защото измерва себе си по високоморални стандарти 
далеч от представата за собственото аз като наслажда-
ващ се. Етиката на Аристотел и Цицерон е аскетична; 
Христовата проповед на планината идва от духовния 
свят. Предмодерният човек приема, че неговите морал-
ни недостатъци са само негови; той и само той носи 
отговорността за подобряване на характера си. На жи-
тейските проблеми се гледа като на последици от мо-
рален провал. За да решава проблемите, той трябва да 
се напрегне докрай и да усъвършенства характера си; 
и дори да постигне напредък, ще останат множество 
несъвършенства, изискващи още повече усилия. Хрис-
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тиянското общество е изтъкано върху представата, че 
проблемите на ближния са и наши проблеми.

Противопоставяйки модерния на предмодерния чо-
век, проф. Рин пише:

„Неговото поведение е твърде различно от това на 
предмодерния човек. Детайлно преценявайки въз-
можностите в заобикалящия ни свят, модерната 
личност храни големи очаквания. Франсиз Бейкън 
е само един от първите, повярвали в безкрайния 
прогрес. Според него с изчезването на старите суе-
верия и при цялостно прилагане методите на експе-
рименталната наука значително ще се подобри чо-
вешкото съществуване. Просвещението разширява 
тези очаквания. Надеждата за нов, по-добър свят не 
се свързва обезателно с вяра в науката и разума. 
Основният стремеж, различим в самата научност, е 
към една базисна трансформация на човешкото съ-
ществуване, към свобода, широта и задълбоченост, 
които да направят живота безкрайно по-удовлетво-
ряващ. Русо е рàнен, знаменит пример за човек, убе-
ден, че в основата на класическата и християнска-
та цивилизация лежи дълбоко погрешно схващане, 
а потисничеството, възникнало в резултат на това 
схващане, може да се прекрати и човечеството да 
постигне ново, по-висше съществуване“.

Една от ключовите разлики между предмодерните и 
модерните становища става очебийна в представата за 
правата на човека.
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„Модерният човек не приема добрия живот като не-
заслужен дар. Той е по-склонен да гледа на него като 
на свое право. Човешките същества – така се твър-
ди – имат права. „Естествените права на човека“, 
провъзгласени от теоретици като Лок и Русо, в на-
шия век са разработени и конкретизирани от ООН. 
За това, че си дават труд да се родят, човешките 
същества имат право на храна, дом, здравни грижи 
и т.н. Задължения, съответстващи на тези права, не 
се споменават.“

„Въпреки че изисква правàта си, модерният човек 
не поставя конкретни изисквания към собствената 
си личност. Той не е склонен да вижда каквито и да 
било грешки в себе си. С насърчителния лозунг: „Аз 
съм добър и ти си добър“, Русо провъзгласява изна-
чалната доброта на човека още през ХVІІІ в. и от-
хвърля учението за първородния грях като оскърбле-
ние на човешката природа. Вина за многобройните, 
дълбоки разочарования носи не някакъв недостатък 
или извратеност в самия човек, а потисническите, 
изкривени обществени институции и договори. Ле-
карството, твърди Русо, е човечеството да отхвърли 
веригите, оковаващи неговата доброта.“

Светът не е достатъчен

Животът в материалния свят си остава един и същ и 
за модерните, и за предмодерните хора.

При всичките си права и очаквания модерният чо-
век трябва да живее в съществуващия исторически свят 
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и този свят упорито си остава мястото, което винаги е 
бил: смесица от възходи и падения, изпълнена с несъ-
вършенства. Трудността за днешния човек, предвид 
големите му надежди, е, че той все така ще преживява 
типичните за човешкия живот разочарования, ще из-
страдва отредените му несправедливости, икономиче-
ски трудности и болести. Близките му ще умрат. В об-
ществото ще се вихрят алчност, нетолерантност, жесто-
кост и престъпления. Ще има войни и други болезнени 
обществени катаклизми. Животът в голямата си част ще 
бъде просто скучен.

Разбирайки, че материалният свят изобщо не се ин-
тересува от самопровъзгласената му важност на родено 
от Новата епоха дете, модерният човек остава дълбоко 
разочарован. Поетът Стивън Крейн (1871–1900) пише: 
„Човекът се обърнал към Всемира: „Аз съществувам, гос-
подине!“ – „Радвам се – отвърнал му Всемирът, – но този 
факт със нищо не ме задължава“.

 Със стремеж към удовлетворяващ живот и даже 
щастие, модерният човек напразно очаква светът да 
спази обещанието си. А ежедневието му представлява 
най-вече съчетание от бледи оттенъци на сивото. Тъй 
като действителното състояние далеч не отговаря на на-
деждите му, човекът скоро започва да се чувства грубо 
изигран, измамен относно дължимото. В гърдите му се 
надига озлобление. Всяко следващо разочарование под-
силва усещането за предателство. И така идва моментът, 
когато обществото – даже човешкото съществуване по 
принцип – му изглежда несправедливо и потискащо, ся-
каш манипулирано от някакви зловещи сили. Русо пред-
лага ранен образец на модерното усещане за разочаро-
вание и поражение. Към края на живота си той пише: 
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„Създаден бях, за да живея, а умирам без да съм живял“. 
Русо скърби за това, че трябва да върне на своя създател 
куп „неосъществени добри намерения“.

Русо и мечтата за един създаден наново свят

Швейцарско-френският философ Жан-Жак Русо 
(1712–1778) е основателят на Романтизма. Романтизмът 
е реакция на така наречения проект на Просвещението 
– френската школа на рационализма от ХVІІ и ХVІІІ век. 
Рационализъм ще рече всяка доктрина, която учи, че 
човешкият интелект превъзхожда всички останали фак-
тори. Френските философи на Просвещението – Дидро, 
Д’Аламбер, Ламетри, Кондияк, Хелвеций, Холбах, Тюрго, 
Кондорсе и др. – пропагандират „разумното общество“. 
Но човешкият апетит към наука, абстракция и безлично-
стен разум има своите граници. Покълналото сред обще-
ството неудовлетворение от стерилния интелектуализъм 
разцъфва като бунтарски протест, наричан днес Роман-
тизъм. Романтиците преоткриват изкуството, мистерии-
те и ирационалното. Преоткриват и емоциите. Всъщност 
те издигат емоцията до положение, което в историята на 
мисълта тя никога не е имала. 

Русо изрича потоци празни думи в полза на пропи-
тите от емоция добродетели: състрадание, дружелюб-
ност, обич и доброта, но самият той по характер е недис-
циплиниран и потресаващо лишен от искреност, чисто-
та и честност. Неговите съвременници, които отначало 
споделят посланията му, бързо се разочароват, след като 
опознават тъмната страна на неговата личност. За Хюм 
и Волтер Русо е чудовище. Дидро го нарича „измамник, 
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суетен като Сатаната, неблагодарник, жесток, лицеме-
рен и изпълнен със злоба“. Една дама в интимни отноше-
ния с Русо, го определя накратко като „интересен луд“.

Пол Джонсън пише за Русо в „Интелектуалците“ 
(1988), първа глава: „Той е прототипът на характерна-
та за модерната епоха фигура на Сърдития млад човек“. 
Русо събира в едно три очевидни качества на модерния 
Прометей: 1) отстояване на правото изцяло да се отхвър-
ли съществуващия ред; 2) увереност в способността на-
пълно да го преобразува според собствените си принци-
пи; 3) вяра, че това може да се постигне чрез полити-
чески процеси, и не на последно място 4) възхвала на 
огромната роля, която инстинктът, интуицията и импул-
сът играят в човешкото поведение. Възторгът на Русо 
от собственото му въображение е очевиден в следните 
откъси от писмо, което пише на петдесет и пет годишна 
възраст:

„Обичам да мечтая, като оставя ума си да се рее сво-
бодно, без да се обвързвам с какъвто и да е субект; 
... този живот на леност и съзерцание... все повече 
ми се услажда; безкрайно, непрестанно да се скитам 
сам сред дърветата и скалите около жилището ми, 
да се унасям в мисли или по-скоро да съм колкото си 
искам безотговорен... и най-сетне безгранично да се 
отдавам на фантазиите си... това, господине, за мен 
е най-висше удоволствие... “ 

„Ако искаме да разберем какви възгледи са започна-
ли да заместват класическата и християнската цивили-
зация на Запад – пише проф. Рин, – добре е да изучаваме 
Русо.“
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„Той е убеден, че е прозрял по-дълбоко в човешката 
природа от който и да е предишен наблюдател и че 
е открил тайната на щастието. Но светът – такъв, 
какъвто е, – остава враждебно настроен, както към 
тази истина, така и лично към него като неин вести-
тел. В своите по-късни автобиографични текстове 
Русо изразява дълбокото си огорчение от това, че е 
бил онеправдан от живота, а обществото го е „от-
хвърлило“ – при все че е (по собственото му описа-
ние) „най-общителният и обичлив сред хората“. Към 
него не са се отнесли подобаващо за човек с такова 
дълбоко проникновение и добронамереност, дори 
напротив – превърнали са го в обект на жестоко 
преследване. Русо довежда до параноична крайност 
неудовлетворението от живота, станало хронично за 
съвременния свят.“

Русо става пророк на несподеленото мечтание и без-
полезните копнежи, които никога не се осъществяват 
чрез съответната работа. Той не вижда необходимост да 
се работи, убеден, че заслужава всичко онова, за което 
копнее.

„Поставяйки началото на мощна тенденция в запад-
ната култура, Русо придава по-голямо значение на 
живота, живян във въображението, отколкото на 
действителния живот. „Въздържам се да действам“  
– пише Русо. Той вкусва истинския живот в своето 
пасторално бленуване. Мечтателното бягство на мо-
дерния човек от конкретните практически отговор-
ности „тук и сега“, от задължението да дадеш най-
доброто от себе си и да се грижиш за семейството 
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и ближния, приема различни форми в зависимост 
от личността на мечтателя. Това, което е общо и 
неизменно, е копнежът за триумфално удовлетво-
рение, както и темата за необходимостта от фунда-
ментална промяна, за да стане възможно щастие-
то: „Животът би бил много по-добър, само да може-
ше...“, „Само да можех да започна отначало, тогава 
истинският живот най-сетне ще се появи“.

Русо не признава никакви задължения към общест-
вото, а изисква обществото да изпълнява всичките си 
задължения към него. По същия начин той не признава 
каквито и да било задължения към историята. Изразено 
на модерен език: „Историята представлява само „негова-
та лична история“.* Така наречените факти от миналото 
са по-маловажни от възможностите на бъдещето. „Исти-
ната“ на тези факти ни обвързва с авторитети, социал-
ни системи и културни традиции, от които трябва да се 
освободим, за да осъществим мечтите си. Наше е пра-
вото да захвърлим историческите факти и истини като 
ненужни отпадъци.

„Представата на Русо за ново общество се основава 
на едно въображаемо минало на човечеството, когато 
животът е бил истински „естествен“. Тази представа 
няма много сходни черти с това, което е известно от 
историята на човечеството. Знаменателно е, че ав-
торът на влиятелното произведение „Размисли вър-
ху произхода на неравенството“ съобщава на свои-
те читатели в един от уводните абзаци, че неговите 

* На английски: „History is just ‘his story’“ – непреводима игра 
на думи. – Бел. прев.
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„изследвания“ на миналото „не бива да се приемат 
като историческа истина, а само като хипотетични 
и условни разсъждения“. Сякаш за да признае, че 
реалното минало на човечеството не подкрепя не-
говите предположения относно човешката природа, 
той пише: „Затова нека започнем, отстранявайки 
всички факти, защото те нямат отношение към въ-
проса“. Читателите са приканени да променят гле-
дището си за човека и обществото в светлината на 
един строеж на миналото, изграден от собственото 
въображение на Русо, строеж необременен от изис-
кванията за историческа правдоподобност. Не бива 
да се позволява на неудобните факти от човешкия 
опит да възпрепятстват омайващите възможности.”

Русо свободно съгражда описание на света около 
себе си, опирайки се на вътрешното си неудовлетворе-
ние, и е убеден, че има правото да наложи своето лично 
гледище навсякъде.

„Всички произведения на Русо са пропити с дълбо-
кото му отчуждение от същестуващото общество. 
Още в първата беседа той напада „долната, измам-
на еднаквост“, която осъжда човека на „постоянна 
принуда“. Навсякъде обществото потиска естестве-
ното. „Учтивостта поставя изисквания, благоприли-
чието дава заповеди – непрекъснато; непрекъснато 
се следват установени обичаи, никога собствената 
вътрешна светлина на човека“. Подобни коментари 
са неотделима част от вездесъщата автобиографич-
на тема на Русо, по думите от „Размишления на са-
мотния мечтател“: „Никога не съм бил действително 
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подходящ за обществения живот, който е изпълнен 
с тягостни задължения“. Щастието е възможно само 
ако индивидът е свободен от ограничения. Русо 
опис ва кратък период на щастие, изпитано на мла-
дини: „Бях съвършено свободен, даже повече от сво-
боден, понеже се подчинявах единствено на своите 
емоции и правех само това, което исках.“ С радост 
си спомня как „тогава бях себе си, напълно себе си, 
без примеси, без ограничения и можех да кажа, че 
живея истински“. Понеже да бъдеш „без примеси“ и 
„свободен от всякакви ограничения“ е напълно из-
ключено в познатия ни действен свят. Русо изграж-
да най-острия възможен контраст между щастието 
и сега съществуващото“.

Идеалното общество на Русо е това на благородния 
дивак, предцивилизационния човек от собственото му 
въображение.

„Новото общество, за което мечтае Русо, няма да се 
оформи в резултат на трудна и продължителна мо-
рална борба и самодисциплина от страна на граж-
даните. Тази представа принадлежи на една древна 
и напълно погрешна концепция за човешката същ-
ност. Политическият ред, който Русо провижда, ще 
произтече спонтанно от истинската природа на чо-
века, веднага щом обществото се прочисти от тра-
диционните структури и се изгради на базата на ра-
венството. Тогава освободената, „невъзпирана“ чо-
вешка природа ще оформи обществото така, както 
някога Природата се е сформирала в щастливото си, 
но примитивно, състояние. Хората ще придо бият 





в е д а н т а – п с и х о л о г и я

обща цел, „обща воля“. Истинското народно упра-
вление е несъвместимо с конституционализма. Като 
спонтанна сила на природата, общата воля ще се 
прояви само в пълна, лишена от всякакви задръжки 
свобода.“

Модерността като мечтание и кошмар

„Интересен луд“. След като прочете за Русо и негови-
те идеи, човек се удивлява как такъв умопобъркан човек 
е имал такова силно влияние. Но в действителност ин-
фантилният дуализъм от фантазия и неудовлетворение, 
на който Русо дава израз преди близо три века, изниква 
отново и отново в нашия модерен свят. Описанието, кое-
то Рин прави на съветския комунизъм в светлината на 
наследството на Русо, е твърде поучително.

„В нашия век комунизмът е вдъхновява последова-
телите си с мечтата за едно безкласово, бездържавно 
общество, в което човешките същества, в условия на 
пълна свобода, най-сетне ще развият целия си по-
тенциал. Робията на тягостния, механичен, рутинен 
труд ще бъде отхвърлена. Но това прекрасно, светло 
бъдеще е в остър контраст с мрачното, потискащо 
настояще: непрестанно утежняваща се експлоата-
ция, алчност, жестока конкуренция, мизерия и от-
чуждение. Капиталистическото общество е толкова 
отвратително, че революцията е неизбежна. Според 
марксизма конспиратори срещу освобождението са 
собствениците на средствата за производство, бур-
жоазията. Излишно е да се споменава, че осъщест-





с ъ в р е м е н н и я т  с в я т  –  п р о я в л е н и я т а  н а  м о д е р н о с т т а

вяването на една мечта изисква страдание. Нещо 
толкова велико не може да се появи без родилни 
мъки. Комунистите се обръщат безпощадно срещу 
своите опоненти. „Ако искаш да направиш омлет, 
ще трябва да счупиш няколко яйца“ – казва Ленин. 
Параноята, която е съществена част от маниакал-
но-депресивната динамика, води до откриването на 
врагове не само сред капиталистите. Сталин започ-
ва да вижда „врагове на народа“ навсякъде, дори в 
редовете на комунистическата партия. Неуморната 
бдителност срещу контрареволюцията изпраща ми-
лиони в ГУЛАГ. Типично за маниакално-депресив-
ните идеологически движения, вдъхновяващата ви-
зия е състрадателна грижа на потиснатия, угнетен 
човек, но действителната практика е невероятно 
безчовечна.“

В книгата „Провалилият се Бог“ Артур Кьостлер 
опис ва собственото си занимание с комунизма през 30-
те години и го сравнява с пристрастеност.

Пристрастеността към съветския мит е мощна и 
трудно лечима като всяка друга. След като прекараш 
един „изгубен уикенд“* в Утопия, изкушението да из пиеш 
още само една капка, макар разредена и предлагана под 
различен етикет, е много силно.

Кьостлер нарича различните етикети „мир, демо-
крация, прогрес или каквото си пожелаете“. Речникът 
на хора, прекланящи се пред отмъстителната богиня на 
Социалната реформа, е изпълнен с думи и фрази, които 

* „Изгубен уикенд“ – препратка към прочутия филм от 1945 г. 
„Изгубеният уикенд“ (The Lost Weekend) на режисьора Били 
Уайлдър за отчаян писател-алкохолик. – Бел. прев.
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ни връщат в славните дни на революционния комуни-
зъм: „овластяване“ и „лишаване от власт“, „шовинизъм“, 
„политически коректно“ и т.н. (Избрах произволно тези 
четири термина; аз лично съм чувал да ги употребяват 
предани от ИСКОН, някои от тях – членове на управи-
телния съвет.) Човекът, който използва такъв език, не е 
обезателно комунист; най-вероятно той просто повтаря 
като папагал това, което Рин нарича „рекламни утвърж-
дения на човешките „права““. Но такива приказки не се 
борят срещу истинската причина за страданието.

„Западният човек не е научил почти нищо от мно-
жеството факти; не е научил почти нищо от големи-
те, причинени от самия него катастрофи на нашия 
век, включително двете световни войни и изтребле-
нието на милиони човешки същества – катастрофи, 
съществено свързани с обсъжданата тук морално-
мечтателна наклонност. За да попречи на такива 
катастрофи в бъдеще, западният човек прибягва 
до рекламни утвърждения на човешките „права“ и 
кампании от рода на „никога вече“, докато дълбоки-
те причини за безчовечността и страданието оста-
ват неизследвани. Неспособността да се изправиш 
пред неудобните факти е поразително доказателство 
за морално-мечтателното бягство в Западния свят. 
Този тип темперамент остава силно привлекателен 
за нашето общество. Мнозина продължават да при-
дават морално превъзходство на хора с амбициозни 
и мнимо прекрасни визии за подобряване на човеш-
кото съществуване.“
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Какво всъщност има предвид Рин под „морално-
мечтателен“? Следващите няколко изречения, подбрани 
от неговата статия, ни показват смисъла.

„Това, което най-дълбоко оформя типично модерния 
човек и ръководи дори стриктно философските му 
усилия, е новият начин, по който мечтае за света.“

„Ако проучим мечтателната основа на теоретически-
те формулировки, това ще ни помогне да вникнем 
в техния смисъл. В настоящия контекст от особен 
интерес е фактът, че личният характер придава на 
човешките същества конкретни интуитивни при-
страстия. Трансформацията на мечтанието, която 
ще изследваме тук, е силно свързана с трансформа-
цията на моралния живот, затова можем да назовем 
въпросната динамика морално-мечтателна.“

Калпана 

С други думи, морално-мечтателната тенденция тър-
си морални стойности – тоест характера на личността – в 
сферата на въображението. Спомняте си, че предмодер-
ният човек отчита моралния процес, който преминава 
през живота му – тъй като в миналото си е имал морални 
падения, в настоящето има проблеми. Например човек 
който истински разбира закона на карма, ще възприеме 
трудностите, пред които е изправен сега, като прараб-
дха, напълно оформен резултат от греховни дейности в 
миналото. „Човек е архитект на собствената си съдба“ – 
често казва Шрила Прабхупада.
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За предмодерния европееец човешките дейности се 
измерват чрез обективни морални стандарти, на които 
учат писанията и древните мъдреци. По същия начин 
последователят на ведическата култура знае, че грехов-
ните дейности представляват отклонения от моралните 
стандарти, установени от шастра, садху и гуру. Лечение-
то на сегашното ни страдание, дължащо се на грехов-
ни дейности в миналото, се крие в строго придържане 
към шастра, садху и гуру. Шастра-чакшуша, окото 
на шастра, ни дава интелектуално зрение за анализ на 
проблемите и намиране на решения. Когато познавател-
ният ум работи според това зрение, се получава вивека, 
разграничителна способност. Шрипад Рамануджачария 
заявява, че вивека е една от великите благословии на 
бхакти-йога за познавателния ум. Модерният човек оба-
че е по-склонен да се води по „нови идеи“, излюпени от 
въображението.

Въображението е функция на ума, до която едва сме 
се докоснали на страниците на това есе. Във втора част 
на втора глава бяха обяснени манасо-вритти (единаде-
сетте материални занимания на ума). Едно от тях е аб-
химана-вритти – фалшиво отъждествяване (аханкара) 
и погрешно схващане (в „Шримад Бхагаватам“ 5.1.15 
Шрила Прабхупада превежда абхимана като „погрешно 
схващане“). Пример за погрешно схващане е философия-
та Маявада; Шрила Прабхупада често я определя като 
произхождаща от концепция за фалшивото его, а не от 
чисто духовна концепция. В „Шри Чаитаня-чаритамри-
та“ Мадхя 6.134 се казва, че да се тълкуват шастрите по 
модела на Маявада е гауна-вритти. Можем да приемем 
тази вритти (функция на ума) като качество на абхима-
на-вритти. По същия начин в „Мадхя“ 6.134 се използва 
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терминът гаунартха калпана, за да се означат погреш-
ните схващания на Маявада. Думата калпана означава 
„въображение“. Следователно калпана е прием лив поз-
навателен метод за маявадите – философите, последо-
ватели на мая.

„Садхаканам хитартхая брахмано рупа-калпана“. 
Философите-маявади казват калпана, „можеш да си 
представяш всякаква форма“. (Лекция върху „Бха-
гавад-гита“, Бомбай, 9 април, 1974 г.)

Като функция на абхимана-вритти (заниманието 
на ума с фалшивото его) маявадите си представят, че са 
Бог, и откриват някакъв въображаем смисъл в писания-
та. Традиционната Маявада в Индия поне се ограничава 
от саттвическа дисциплина, докато западните спекула-
тивни мислители в крайната си греховност яростно раз-
пространяват идеологиите на нирвишеша и шунявади по 
най-зловредни начини.

Вдъхновени от Русо, модерните мечтатели пани-
чески бягат от смиреното признание на предмодерния 
човек, че неговите поблеми се дължат на собствените 
му морални падения. Бягат към една фантазия, в която 
самите те са новите богове – дръзки и невинни. Бивай-
ки богове, те имат моралното право да създадат света 
наново, както си пожелаят. Но тяхното мечтание е за-
плашено от кошмарната конспирация на традициона-
листите, които желаят да наложат на света архаичното 
сеуверие, че моралът се определя от един Върховен Бог, 
а не от множество новоизлюпени от яйцето на спекула-
циите, богове.

Отново проф. Рин:





в е д а н т а – п с и х о л о г и я

„В своята сърцевина морално-мечтателната дина-
мика представлява бунт срещу всичко, което се из-
пречва пред съкровените ни желания. Тя е израз на 
огромно себеугаждане. Ние не желаем да обузда-
ваме желанията си, а въображението ни помага да 
оправд аем това, че живеем, както си искаме. Въоб-
ражението ни помага да омаловажаваме и избягва-
ме вечно натякващата, обременителна морална съ-
вест, която поставя под въпрос желанията ни.“

Модерната морално-мечтателна философия, подоб-
но на индийската философия Маявада, се стреми 1) да 
отрече реалностите на човешкото положение в матери-
алния свят и 2) да издигне всеки обикновен човек до по-
зицията на Бог.

„Освен моралната съвест, основно препятствие пред 
сбъдването на съкровените ни мечти е самата исто-
рически съществуваща действителност. Модерната 
динамика представлява съзнателно избягване на 
това препятствие. Тя се опитва да отмени истин-
ските условия на човешкото съществуване, вклю-
чително необходимостта да приемем основните си 
задължения като човешки същества. Главна отго-
ворност на индивида е да не натрапва представи-
те и съжденията си на другите. Копнежът за осво-
бождение, разгледан тук, е желание за безгранично 
себеугаждане. Под маската на красиви фрази за 
един по-добър свят мнозина се опитват да отхвър-
лят всякакви външни и вътрешни спирачки. Някои 
дори не се самозаблуждават относно най-скритите 
си мотиви, а откровено превръщат своите благород-





с ъ в р е м е н н и я т  с в я т  –  п р о я в л е н и я т а  н а  м о д е р н о с т т а

но звучащи схеми в крещящ, циничен стремеж към 
власт. В краен вид мечтателят желае целият свят да 
обслужва неговите желания“.

Самооценката отблизо

Сега ще се върнем на основната причина за различ-
ните видове депресии (маниакална, явна и скрита). Фра-
зата „ниска самооценка“ се използва широко в наше вре-
ме. Която и книга да изберете на тема депресия, със си-
гурност ще прочетете, че ниската самооценка се опре деля 
като една от основните, ако не и основната, причина.

В това есе бих искал да разгледам накратко два 
компонента на истинската самооценка. Под компо-
нент имам предвид просто „за истинска самооценка са 
необходими тези две неща в живота ти“. Те не са един-
ствените компоненти на самооценката, но са основни. 
Единият е знание за себе си като духовна душа. И този 
компонент съвсем открито се признава в много от съвре-
менните книги за депресията.

Немският католически монах Анселм Грюн е автор 
на книгата „Изграждане на самооценка“ (издание на 
Crossroad, 2000 г.). В първа глава се казва, че хората 
имат необходимост да се свържат със „своето духовно 
аз“, което Грюн определя като „собственото аз, оцелява-
що след всички външни рани и разруха, защото идва от 
Божията ръка“.

В беседите върху „Бхагавата-дхарма“, изнесени в 
Ню Вриндавана през септември 1972 г., Шрила Прабху-
пада казва: 
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„„Бхагавата-дхарма“ означава, че трябва да преми-
нем отвъд грубото и финото тяло; да стигнем до ду-
ховното тяло. Това е строго научно. И щом стигнем 
до духовното, мукта санга, освободени от грубото 
и финото, достигаме истинското си тяло. Тогава ще 
изпитаме истинско щастие и независимост. Зато-
ва този процес на Кришна-съзнание е най-висша-
та благословия за човешкото общество – защото се 
опит ва да доведе човешкото същество до платфор-
мата на духовното тяло. Като се премине отвъд гру-
бото и финото материално тяло.“

Вторият компонент също се радва на широко при-
знание – хората се нуждаят от стойностни житейски 
цели в дългосрочен и краткосрочен план. В книгата „Как 
да победим депресията“ Тим Ла Хай пише:

„Очевидно човешките същества са създания, дви-
жени от своите цели; без цели ние спираме да се 
борим. Така са създадени умовете ни. Но когато до-
пуснем някакъв проект да се превърне в основната 
ни цел, след постигането ѝ  неизбежно преживяваме 
разочарование. По тази причина имаме необходи-
мост от дългосрочни и краткосрочни цели, като пе-
риодично ги преоценяваме и видоизменяме. Хората 
с ясно съзнание за поставени цели рядко изпадат в 
депресия“. 

„Обзета от самосъжаление, моя позната се оплаква-
ше: „Нямам какво да очаквам“. Очевидно тя пре-
карваше прекалено много време в мисли за себе си. 
Един свят, изпълнен с толкова унили, претоварени с 
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проблеми хора, е ярко свидетелство за това, че твър-
де много индивиди нямат стойностни цели.“ 

В беседите, изнесени в Ню Вриндавана, Шрила Пра-
бхупада обяснява как бхагавата-дхарма съчетава и два-
та компонента на самооценката (осъзнаване на себе си  
като духовна душа и изпълнение на задълженията) за 
удовлетворението на Кришна. 

„Ако желаем успех в живота, спокойствие на ума и 
удовлетворение, трябва да се стремим да напред-
ваме в преданото служене на Бога. Този стремеж 
всъщност представлява живот според дхарма. Оба-
че, ако човек изпълнява задълженията си, но не ста-
ва Кришна осъзнат, тогава целият този стремеж е 
напразен. „Задълженията (дхарма), независимо как-
ви, са напълно безполезен труд, ако не пробуждат у 
човека влечение към посланието на Божествената 
Личност.““ (ШБ 1.2.8)

На 26 юли 1975 г. в Лагуна Бийч Шрила Прабхупада 
казва следното за манталитета на хипарите:

„В Америка момчетата са синове на богаташи и зато-
ва мнозина от тях не работят. Получават лесни пари 
и не работят. И понеже нямат истинска работа, ста-
ват хипита. Произвеждат независимост. „Оставен 
без работа, умът става работилница на дявола.“ Тази 
психология важи еднакво навсякъде и за всички.“
 
Често определят Русо като архетипния хипар. Баща 

му бил часовникар, който ухажвал и накрая се оженил за 
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жена от висшето общество. Синът попил аристократич-
ните претенции на баща си. Като възрастен Русо често 
живеел от средствата на високопоставени поклоннички, 
които го издържали в замяна на сексуални услуги. Така 
през по-голямата част от живота си той нямал „истинска 
работа“ и можел да се посвети на своето любимо зани-
мание: да мечтае. В духовно отношение той проповяд-
вал взаимоотношение с Бога в природата и презирал 
както християнските морални наставления, така и тези 
на гражданския закон. В „дяволската работилница“ на 
своето въображение Русо изработил философия на лич-
ностна независимост. Леността и самовглъбението на 
Русо, неговата „арогантност на самоук“ и оскърблението 
му от нежеланието на другите да се влюбят в неговите 
идеи така, както е бил влюбен самият той, са белези на 
ниската му самооценка.

От книгата на Анселм Грюн научаваме, че някои от 
ключовите показатели за ниска самооценка са: изкуст-
вена грандомания, която е просто суетен опит да се при-
крие вътрешното чувство за малоценност; арогантност; 
хронично неудовлетворение, изразено като монотонен 
хленч заради несправедливостта на живота. Психиатъ-
рът Терънс Риъл, автор на „Не искам да говоря за това“ 
(издание на Fireside, 1998 г.), казва, че хората често „се 
лекуват“ от депресия чрез яростна илюзия за собствена 
мощ. „Те се чувстват упълномощени да търсят изгубено-
то си усещане за лична стойност, потъпквайки правата 
на друго човешко същество.“ Ясно е, че само въображе-
нието стои в основата на такива отчаяни действия, ком-
пенсиращи ниската самооценка. Подобни компенсации 
са силно очевидни в живота на Жан-Жак Русо.
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Загубата на себеуважение, тоест „ниската самооцен-
ка“ – това е процесът на „обуславяне“, обяснен във втора 
глава. Кой е обусловен? Този, който формира усещане за 
идентичност, по-нисша от чиста духовна душа и който 
приема житейски стойности по-нисши от чисто Кришна-
съзнание. Такъв човек се надява, че въобра жаемият му 
образ ще роди по-пълноценна личност. Но това е просто 
самоизмама. Като свежда погледа си от духа към мате-
рията, той сам се срива в разочарованието.

Заключение:  
Пристрастяване към въображението

Както споменах по-горе в това есе, в опита си да 
запълни своето изпразнено от Кришна-съзнание сър-
це, човек е склонен към най-различни пристрастява-
ния. Пристрастяването тип „Русо“ към политическото 
преустрой ство на света е само едно от тях. Някои пси-
хиатри делят множеството пристрастявания, които при-
критите депре сирани развиват, на два типа: поглъщане 
и издигане.

В трета глава от „Не искам да говоря за това“ Терънс 
Риъл определя тези два вида пристрастяване: 

„При поглъщането обичайните граници около собст-
веното аз се омекотяват, дори се размиват, и така 
пораждат усещане за безграничност и изобилие. В 
психоанализата това преживяване се нарича „океан 
от блаженство“. Омекотяването на границите около 
собственото аз е в сърцевината на интоксикация с 
наркотични вещества като алкохол, морфин и херо-
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ин. Разнообразните форми на разгул – ядене, харче-
не на пари, секс – дават същото усещане за безгра-
ничност. Подобен екстаз може да се постигне и в 
пристрастяването към любовта, при което обектът 
на любовните чувства се усеща като божествено съ-
щество и така сливането от този човек носи възторг.
При издигането усещането на човека за мощ се раз-
дува така, че той се чувства върховно надарен, спе-
циален, несравним, дори божествен.“

Риъл обяснява, че интоксикацията е общо простран-
ство за скрито депресираните и маниакално депресира-
ните, в което те проявяват съответните им симптоми.

„Най-чистата форма на този тип интоксикация е ма-
нията. Издигащата интоксикация при прикритата 
депресия се различава от манията предимно в това, 
че манията не изисква външен обект, за да задви-
жи грандоманската защита срещу срама. Докато 
скрито депресираният човек трябва да консумира 
или направи нещо, за да промени състоянието на 
самооценката си, болният от маниакална депресия 
се мята напред-назад между мощта в маниакалната 
фаза и срама в депресивната фаза, според мнимите 
капризи на болестта. Маниакалната депресия пред-
ставлява просто краен вариант на издигане при 
скрита депресия – и двете очакват раздутата само-
оценка да отблъсне депресията.“

Като примери за пристрастяване към издигане-
то Риъл посочва хазарта, пристрастяването към секса, 
сексуалната злоупотреба с деца, побоя над съпругата и 
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политическите мъчения. Да обобщим разликата между 
по глъщане и издигане: първото води до съединение с 
обекта на пристрастяване, а второто – до пристрастява-
не към господство, контрол и експлоатация.

Забележително е, че тези две всеобхващащи катего-
рии на пристрастяване показват толкова силно сходство 
с манталитета на карми и гяни. Кармите желаят изди-
гане, гяните – поглъщане. Не забравяйте обаче, че кар-
ма и гяна са благочестиви, ведически житейски пътища, 
докато съвременните пристрастявания към издигане и 
сливане са греховни.

Приемайки аргумента на проф. Рин, че модерността 
е маниакално-депресивна, трябва да разгледаме пробле-
ма с пристрастяването, който играе голяма роля в депре-
сивното поведение.

Из уеб сайта за пристрастяването на Стантън Пийл*:

„... Не бива повече да разглеждаме пристрастяване-
то единствено в посока наркотици. Тревожи ни по-
широкият въпрос, защо някои хора изолират житей-
ския си опит чрез утешително, но изкуствено и все-
поглъщащо отношение с нещо външно за тях. Сам 
по себе си изборът на обект е без значение за този 
всеобщ процес – да станеш зависим. Всяко нещо, 
което хората опитват, за да освободят съзнанието 
си, може да се превърне в пристрастяване и да се 
използва неправилно.
Нашият анализ на пристрастяването започва с ни-
ското самомнение на пристрастения и липсата на 

* Стантън Пийл (Stanton Peele), роден 1946 г., е изтъкнат пси-Стантън Пийл (Stanton Peele), роден 1946 г., е изтъкнат пси-Stanton Peele), роден 1946 г., е изтъкнат пси- Peele), роден 1946 г., е изтъкнат пси-Peele), роден 1946 г., е изтъкнат пси-), роден 1946 г., е изтъкнат пси-
холог, психотерапевт и автор, който работи в областта на 
различните зависимости и пристрастявания. – Бел. прев.
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истинско участие в живота; по-нататък изследваме 
как това неразположение задълбава по низходяща 
спирала, която е в центъра на психологията на при-
страстяването. Човекът, станал пристрастèн, не се 
е научил да осъществява неща, които оценява като 
стойностни; не е научен дори просто да се радва на 
живота. Чувствайки се неспособен да се ангажира 
със смислена според него самия дейност, той естест-
вено се отвръща от всякакви възможности да го сто-
ри. Липсата на уважение към себе си поражда този 
песимизъм. Друга последица от ниската самооцен-
ка на пристрастения е убеждението му, че не може 
да бъде сам, че за да оцелее, има необходимост от 
външна подкрепа. Така животът му приема форма-
та на поредица зависимости – одобрявани от обще-
ството (семейство, училище и работа) или неодобря-
вани от обществото (наркотици, затвори и клиники 
за душевноболни).
За такова освобождение на съзнанието цената е па-
радоксална. Обръщайки гръб на своя свят заради 
обекта на пристрастяване, който цени все по-висо-
ко поради сигурните, предсказуеми резултати, при-
страстеният губи способност да се справя със света. 
Колкото по-силно се отдава на наркотика или пре-
живяването, носещо удовлетворение, способност та 
му да преодолява тревогата и несигурността, довели 
го до пристрастяване по начало, намалява все по-
вече и повече. Когато, като реакция на своята тре-
вожност, човекът извършва нещо, което не уважава 
(да речем, напие се или преяде), отвращението му от 
себе си само усилва тревогата. В резултат – понеже 
вече е изправен пред още по-безрадостна обективна 
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ситуация – той още по-силно се нуждае от успокое-
нието, което му предлага пристрастеността. Това е 
неумолимият цикъл. В края на краищата пристра-
стеният изпада в тотална зависимост от своята при-
страстеност и без нея не може да получи никакво 
удовлетворение от живота, затова и нищо друго не го 
интересува. Той изоставя всякаква надежда да упра-
влява съществуването си; забравата е единствената 
цел, която е способен предано да преследва.“ 

Горното обяснение на пристрастеността е много по-
лезно. Но мисля, че не напипва основния проблем. Спо-
ред него пристрастеността е прекалена зависимост от 
нещо във външния свят. Откъсите от книгите на Пра-
бхупада, представени в тази поредица от есета, водят 
до заключението, че пристрастяването започва в ума. 
Казано накратко, преди умът да се свърже с нещо от-
вън, пристрастеността представлява духовно нездрава 
зависимост от въображението или умствена спекулация. 

„Тези живи същества – казва Кришна, – са нераз-
делни частици от Мен. Но понеже са глупави негод-
ници, за да бъдат щастливи, те си измислят разни 
неща.“ Мана-шаштханиндрияни. И според настрой-
ката на своя ум получават различни тела, индрия-
ни... И така, индрияни. Мана-шаштханиндрияни. 
Най-напред с финия ум създаваме индрия. Ако жи-
веем като кучета и прасета, съответната настрой-
ка на ума ще ни даде подобни сетива, тяло на куче 
или прасе. И вкусът ни се променя според вкуса 
на кучето или прасето. По същия начин, можем да 
променим вкуса си според телата на полубогове. 
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Но въпросът с вкуса или наслаждението си остава. 
Хранене, спане, секс и самозащита.“ (Лекция върху 
„Бхагавад-гита“, 20 юни 1976 г., Торонто)

„Изработваме си разни планове чрез умствени спе-
кулации. От това трябва да се откажем. Яда пра-
джахати каман сарван. Трябва да се откажем от 
всякакви умствени буламачи и спекулации. Това е 
науката. Това е началото на нашия духовен живот: 
„Няма да използвам ума си за мои дейности. Ще ча-
кам наставления от висшия авторитет, от Върхов-
ното съзнание. И тогава ще действам.“ (Лекция вър-
ху „Бхагавад-гита“, 27 април 1966, Ню Йорк)

Вече казахме – най-правилно по мое мнение, – че 
всички пристрастености се задвижват от желанието да 
се живее в свой собствен свят. Това желание най-напред 
се подхранва от въображението. Според стих 5.12.10 от 
„Шримад Бхагаватам“ въображението е материалът, оф-
ормящ възприеманите от човека характеристики на ма-
те риал ната вселена. 

евам кришам стхулам анур брихад яд
асач ча садж дживам адживам анят

дравя-свабхавашая-кала-карма-
намнаджаявехи критам двитям

„Тъй като тази вселена няма реално, изначално съ-
ществуване, характеристиките на нещата в нея – 
късо, различно, грубо, тънко, малко, голямо, резул-
тат, причина, признаци на живот и вещества – са 
въображаеми. Те са гърнета, направени от една и 
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съща субстанция, земя, но имат различни названия. 
Разликите се определят от субстанцията, природата, 
предразположението, времето и дейността. Трябва 
да знаеш, че всички те са просто механични прояв-
ления, създадени от ма те риал ната природа.“

Ако желанието да се живее в свой собствен свят 
движи пристрастяването, а изначалната форма на при-
страстяване е зависимостта на душата от въображение-
то (за да си изфабрикува въпросния „собствен свят“), то 
„да прегърнеш“ ма те риал ната вселена е „върховното бла-
женство“, към което се стреми душата, поемайки дози 
въображение.

„Подобно щастие е като прегръдка с млада жена на-
сън; за известно време има някакво удоволствие, но 
всъщност основният принцип е фалшив. Умствени-
те буламачи за щастие и нещастие в този материа-
лен свят се сравняват със сънища заради фалша им. 
Хрумването, че можеш да постигнеш щастие чрез 
материалните сетива е фалшиво и лишено от сми-
съл.“ (ШБ 7.2.48, коментар)

„Затова трябва да достигнем платформата на душа-
та. Това е духовното образование. И то има много 
стадии. За някои крайната спирка е умът. Мислят 
си, че това е окончателното. Философия, поезия, 
въображение, ум... Виждаме, че повечето западни 
философи са заседнали на платформата на ума. И 
толкоз. Мислят си, че това е окончателното. Изуча-
вал съм Сократ. Той достига нивото на душата. Ина-
че всички западни философи са на платформата на 
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ума. А ние трябва да отидем по-далеч и по-далеч. Съ-
нуването, мечтанието – това са функции на финото 
тяло, а именно ум, интелигентност и фалшиво его. 
Вие не сте финото тяло. Така че, без знание за това 
как действат материалните неща, покриващи душа-
та... За тях връхна точка са заниманията с ума, с 
дейностите на ума, с мисленето, чувстването и воля-
та, с психология или да напишат някакви книги за 
някаква философия на умствени спекулации. Мис-
лят си, че това е върхът. Не, не е върхът. Трябва да 
достигнете по-далеч от интелектуалната платформа, 
от егоизма – да достигнете душата.“ (Лекция върху 
„Шримад Бхагаватам“ 28 май 1976 г., Хонолулу)

В началото в Ню Йорк Шрила Прабхупада често ци-
тираше един стих от Шекспир:

„Лунатикът, влюбеният и поетът
са изтъкани от въображение“.*

Когато обвитият в собственото си въображение ум 
се устреми към телесно сетивно наслаждение или към 
по-фини, но все така недуховни умствени спекулации – 
това е лунатизъм. Дори духовните спекулации са произ-
водни на същия пристрастяващ процес на измислица и 
самозаблуда. 

* „Сън в лятна нощ“, V действие, 1 сцена. Според българския 
превод на Валери Петров: „Да, тези луди, влюбени, поети 
/ са цели от приумици излети“ (Шекспир, Комедии, т. I, С. 
1997 г.). – Бел. прев.
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„Много ви благодаря за високата оценка на наше-
то Движение за Кришна-съзнание. Като се изключи 
Движението за Кришна-съзнание, всеки друг опит 
за духовна реализация – от рода на наркотици, пус-
тота, имперсонализъм, физическите упражнения на 
хатха йога и т.н., – всички те са нещо като безсъз-
нание под въздействието на някакво супер упой-
ващо вещество. Шрила Рупа Госвами дава много 
хубав пример в това отношение. Той казва, че обу-
словената душа остава заспала, в безсъзнание, също 
като човек, ухапан от отровна змия. В Индия има 
змиеукро тители и лечители, които лекуват ухапани-
те със специални диви билки. При лечението билка-
та се поднася близо до ноздрите на пациента, за да я 
помирише. Така той идва в съзнание и получава об-
лекчение от ухапването. В нашия обусловен живот 
ни хапят множество змии на мая и ние изпадаме 
все по-дълбоко в безсъзнание, без никаква надежда 
за вечен живот. Кришна-съзнание е единствената 
билка срещу ухапването от змия на мая.“ (Писмо до 
Карл Ланг, 69-07-12)
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