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ВЪВЕДЕНИЕ

Житейският ни опит е подчинен на условията, кои то ни 
налага природата. Житейският ни опит е подчинен на закони 
– природни и създадени от човека – които управляват взаимо-
действията ни с другите живи същества. И накрая, нашият 
житейски опит е подчинен на склонностите на ума и тялото ни. 
казано накратко, ние сме подчинени на материята. Материята 
оформя живота в тези три измерения на опита, на санскрит 
– адхидаивика, адхибхаутика и адхятмика*. В Западната фи-
лософия те се наричат макрокосмос, мезокосмос и микрокос-
мос. Макрокосмосът представлява огромната, всеобгръщаща 
вселена, природата. Мезокосмосът е „средната“ (мезо) вселена 
на нашите взаимоотношения с другите живи същества. Ми-
крокосмосът – това е личната вселена, която всеки отделен ин-
дивид познава вътре в себе си. Ведическите учения насочват 
вниманието и към едно трансцендентално измерение, където 
се пренася душата, освободена от властта на материята. 

До тези измерения на житейския опит достигаме чрез 
ценностна система. Житейският опит е просто поредица мо-
менти, в които трябва да правим избор по отношение на себе 
си и на света. когато правим избор, разчитаме на ценностната 
си система, изградена от пет измерения. първото от тях е се-
тивното измерение. В него е „школата на тежките удари“. ко-
гато бях малък, бръкнах в едно радио и ме удари ток. оттогава 
съм предпазлив, щом се наложи да боравя с електроуреди. тук 
е и така нареченият „въпрос на вкус“ – аз предпочитам ягодите 
пред касиса, например. Вкусът често се оказва по-важен от 
фактите. Факт е, че цигарите вредят на здравето и въпреки 
това, за милиони хора вкусът на тютюна е по-важен от факта, 
че пушенето може да предизвика ранна смърт. Над сетивното 
измерение – факти и вкус – стои измерението на интуитив-
ните ценности. Служейки на своите сетива, може да нараня 
някого. Неговото страдание тревожи съвестта ми. Въпреки по-
стигнатото сетивно удовлетворение, разбирам, че съм постъ-
пил лошо. В интуитивното измерение се раждат и идеи от рода 
на: „Мисля, че мога да се доверя на този човек“ или „това ми 
се струва неправилно“. Следва рационалното измерение. това 

* За улеснение на читателя всички санскритски думи и термини са 
поднесени на кирилица без диакритични знаци, в максимално бли-
зък до българското произношение вид. – Бел. прев.





и з м е р е н и я т а  н а  д о б р о т о  и  з л о т о

е измерението на решенията, плод на ценности, които сме въз-
приели от авторитети: родители, учители, свещени писания, 
правни, етични и морални кодекси. Разчитаме на логиката, за 
да съдим кое е правилно и кое – грешно и поправяме, ако е 
необходимо, своите сетивни и интуитивни усещания. Следва-
щото измерение е това на духовните (или идеалистичните) цен-
ности. Духът желае освобождение от злото, от греха, покварата 
и робуването на материализма. Сетивата, интуицията, даже 
законите на разума отстъпват пред повика да се победи злото, 
дори това да означава смъртна присъда. Хората със силен дух 
следват висши идеали: има толкова примери за храбри мъже и 
жени, станали мъченици за каузата на свободата. Най-накрая 
идва измерението на предаността. от любов и преданост към 
ближния човек може да пренебрегне ценностите на сетивата, 
интуицията и разума. В името на любовта човек може да пре-
небрегне дори тъй скъпия за духа идеал на свободата. 

преценяваме три вида опит чрез пет вида ценности. 
Думите „добро“ и „зло“ сочат какво всъщност представляват 
нашите преценки. В измерението на предаността, например, 
могат да съществуват множество възможни обекти на любов: 
мама, татко, семейното куче, съседското момиче, холивудска 
звезда или идол от поп музиката, В. И. ленин, богинята Атина, 
Църквата на Гениалния Месия Дж. Р. „Боб“ Добс и тъй ната-
тък. кои от тези възможни обекти на предаността са действи-
телно добри?

За мнозина този елементарен въпрос няма категоричен 
отговор. За тях сложното и изменчиво взаимодействие меж-
ду измеренията на опита и измеренията на ценностната сис-
тема представлява неразгадаемо тайнство. Хората използват 
думата „добро“ с лекота, но наложи ли се да заковат смисъла 
ѝ , често нямат какво да кажат или посягат към смътни общи 
понятия като „любов“, „истина“ и „красота“. 

В настоящата книга „доброто“ се определя като добро-
детел. Английската дума за добродетел „virtue“ идва от латин-
ската „virtus“, която се превежда като „сила“ и означава бла-
готворна, цялостна и чиста взаимовръзка със света, с други-
те живи същества и със себе си. призванието на всяко живо 
същество е да усъвършенства добродетелите си. Съвършената 
добродетел се изразява в победата на душата над силите на 
материята, които заплашват да я заблудят и да я накарат да се 
отъждествява с материалното тяло, с неговите любов и омра-
за. Съвършената добродетел въвежда победилата душа в из-
мерението на трансценденталния опит и привлича благодатта 
на върховно добродетелната Изначална личност. В следващия 
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цитат Бог Вишну възхвалява добродетелите на своя чист по-
клонник, цар притху.

„Скъпи мой царю, дълбоко съм пленен от възвишените 
ти качества и безупречно поведение и затова съм благо-
склонен към теб. поискай от Мен каквато желаеш благо-
словия. този, който не притежава възвишени качества и 
поведение, не може да постигне Моето благоволение само 
чрез жертвоприношения, строг аскетизъм или мистична 
йога. Но Аз винаги присъствам в сърцето на онзи, който 
остава уравновесен при всякакви обстоятелства.“ („Шри-
мад-Бхагаватам“, 4.20.16)

Злото, противопоставено на добродетелта, означава по-
рок. това е състояние на духовна слабост, в което душата, из-
паднала от благодатта на Бога, става роб на материята. отно-
шението на порочния човек към света, другите живи същества 
и себе си е нездраво и нечисто.

Фразата „измерения на доброто и злото“ е обобщена в тер-
мина „морална вселена“. С това искам да кажа, че не може да 
отделяме морала от обективната природа на света. Измерения-
та на опита и ценностите ни дават и измеренията на доброто и 
злото. тези измерения определят един космически морален ред 
така, както размерите – дължина, ширина и височина – опре-
делят формата и големината на стаята, в която се намирам. 

Човек често чува аргумента, че моралният ред е само лич-
но състояние на съзнанието, а не състояние на Вселената. Чо-
векът с пуританско съзнание, например, е убеден, че заболя-
ването СпИН е добро, понеже принуждава безнравствените да 
бъдат по-умерени. от друга страна, човекът с хуманистични 
възгледи е убеден, че СпИН-ът е голямо зло. Всъщност, продъл-
жава аргументът, СпИН-ът е хладнокръвно безразличен към 
всякакви понятия за добро и зло. по същия начин безразлична 
е и Вселената като цяло. В отговор трябва да се признае, че 
моята лична преценка за добро и зло предвид събитията, кои-
то се случват около мен, може да е погрешна, както и личната 
ми преценка за формата и големината на стаята може да е 
погрешна. Но това, че моята преценка може да е погрешна, не 
означава, че Вселената не притежава морално измерение – 
както не означава, че стаята няма форма и големина.

Доколкото човечеството съумява вярно да отчита факти-
те от битието върху една реална скàла от морални ценности, 
дотолкова ще е способно да разпознава моралната вселена 
като обективен факт. Днес учените се опитват да редуцират и 
вместят фактите от човешкото битие в една, неутрална откъм 
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ценности, проста система, за която се смята, че лежи в сърце-
вината на природната сложност. преди ХVІІ век обаче цивили-
зованите хора по цял свят свързвали явленията от макрокос-
моса, мезокосмоса и микрокосмоса с ценности, които започват 
от абсолютното добро на върха на скàлата и стигат до пълното 
зло на дъното. И по този начин, поддържайки, че съществу-
ва морално измерение на Вселената, науката на класическа и 
средновековна Европа се опитвала да обясни нещата, като им 
придавала определена морална стойност.1

от „падма пурана“ до нас достига ведическата скàла на 
вселенския морал:

„В цялата Вселена съществуват само два вида живи 
същес тва – божествените (девите) и демоничните (асу-
рите). Божествените са отдадени на Вишну, Върховната 
личност; демоничните Му се противопоставят.“

както ще стане ясно от следващия цитат, за едно лише-
но от високи морални качества човешко същество е много 
трудно да вижда девите, обитаващи висшите измерения на 
космоса. това означава, че добродетелта разширява човеш-
кото възприятие на Вселената. Порокът го стеснява. както 
отбелязах по-горе, цар притху е бил съвършено добродетелен 
по силата на чистата си отдаденост на Върховния Бог. Следо-
вателно той е имал пълно познание за моралното измерение 
на Вселената и необикновените същества, които я населяват 
– например, четиримата кумари, към които притху се обръ-
ща със следния стих:

„о, велики мъдреци, олицетворение на благостта, дори 
йогите мистици трудно могат да ви видят, защото вие 
рядко се показвате пред очите на другите. Не мога да си 
представя какви благочестиви дела трябва да съм извър-
шил, за да ме удостоите с милостивото си присъствие, без 
да съм положил никакви усилия за това.“ („Шримад-Бха-
гаватам“, 4.22.7)

Цар притху е пример за личност, изцяло отдадена на Виш-
ну. такава личност се нарича ваишнава. Санскритската дума 
„ваишнава“ означава „като Вишну“. оттук, подобно на Вишну, 
ваишнавите блестят със своята трансцендентална добродетел, 
която се нарича суддха-саттва (чиста доброта). Философия-
та Ваишнава е знанието, което води началото си от Вишну и 
представлява сатвическия дял от ведическите писания. Сат-
вическите текстове са незамърсени от раджас (страст) и та-
мас (невежество).





в ъ в е д е н и е

терминът „ведически“ е също толкова важен за разбира-
нето на настоящата книга, колкото и терминът „ваишнава“. 
„Ведически“ навлиза в английския от санскритската дума 
„веда“ (знание). Според някои учени ведически са само четири 
дяла от древната индийска литература: Самхита, Брахмана, 
Араняка и Упанишад. Самхита се състои от Ведите, извест-
ни като Риг, Сама, Яджур и Атхарва. тези текстове съдържат 
мантри за ритуални жертвоприношения, както и начини за 
обожание на различни божества. Брахмана е съставена от 
 текстове в проза за жертвоприношението. Араняка съдържа 
наставления за жреци, които са изпълнявали жертвоприно-
шения и после са се оттеглили от светския живот в покоя на 
горите. Упанишадите насочват вниманието към Брахман, 
върховната трансцендентност. И до тук, казват някои учени, 
се изчерпват текстовете, които могат да се нарекат ведиче-
ски. За разлика от тях, ваишнавите приемат и „Бхагавад-ги-
та“ и „Шримад-Бхагаватам“ за ведически. принадлежността 
им към ведическите писания намира и ведически доказател-
ства. В Чхандогя Упанишад 7.1.2. се заявява, че Итихасите 
(исторически хроники като „Махабхарата“, в която се съдържа 
„Бхагавад-гита“) и Пураните (древни разкази като „Шримад-
Бхагаватам“) представляват петата Веда (итихаса-пуранам 
панчамам веданам ведам). Ачариите (великите авторитети на 
ведическото знание) отдавна поддържат това разбиране. Във 
Ведартха-санграха 216, например, Рамануджачария заявява: 
итихаса-пуранайо ведопабримханайо, „Итихасите и Пурани-
те, чието предназначение е да разширят Ведите, въплъщават 
същата истина.“ Настоящата книга, „Измерения на доброто и 
злото“, приема за ведически всички така указани от ачариите 
писания.

Друг важен момент е, че ваишнавите отхвърлят теория-
та, поддържана от мнозина съвременни учени, според която 
Ведите са написани от „арийски нашественици“, завладели 
Индия около две хиляди години преди Христа. тук няма да се 
разпростирам по този въпрос, ще кажа само, че такава идея 
не среща подкрепа никъде във ведическите писания. Няколко 
неотдавнашни публикации, оспорващи теорията за арийско-
то нашествие, се споменават в бележките към предисловие-
то.2 тясно свързана с теорията за арийското нашествие е и 
системата за датиране на Ведическите писания. Ваишнави-
те отхвърлят и тази система. от самите писания научаваме, 
че Самхита, Брахмана, Араняка, Упанишадите, Пураните 
и Итихасите се предавали устно от поколение на поколение 
според древна традиция, която се простира милиони години 
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назад в миналото. преди пет хиляди години мъдрецът Вясаде-
ва е записал тези свещени книги на санскрит. 

Не претендирам, че самият аз съм чист ваишнава. Но съм 
ученик на един чист ваишнава – моя духовен учител, Негова 
Божествена Милост А. Ч. Бхактиведанта Свами прабхупада. 
Моят дълг е да представям философията, на която ме е научил 
той. казва се, че за да стане истински философ, човек тряб-
ва да се научи кога да спре да философства. Философията ни 
показва какви са логическите следствия от фундаменталните 
принципи. Но философията не може да ни покаже какви фун-
даментални принципи следват от логиката. принципите мо-
гат да бъдат установени само от авторитет, а не чрез умствени 
спекулации. при която и да е школа на мислене, развитието на 
логиката, което наричаме „философстване“, се подчинява на 
принципи, диктувани от някакъв авторитет. Авторитетът зад 
логиката на тази книга е Шрила прабхупада. 

„Да бъдеш философ не означава само да имаш задълбо-
чена мисъл – казва един мъдър човек от недалечното минало, 
– но дотолкова да обичаш мъдростта, че да живееш според 
нейните закони.“3 това означава, че философията трябва да се 
показва нагледно, а не просто да се мисли, чете или разговаря 
за нея. 

Умението да се стреля се проявява като се уцели мише-
ната; философската мъдрост се разкрива, като се живее спо-
ред предписанията на авторитет, когото човек почита. това 
ни връща на въпроса за морала. как се онагледява морала на 
ведическата мъдрост е обрисувано в „Чанакя шлока“ (10):

„Човек, който гледа на жената на другия като на своя 
майка, на притежанията на другия – като на шепа прах и 
се отнася към всички живи същества както към себе си, 
такъв човек е наистина учен.“ 

като ученик, морално обвързан с авторитета на моя ду-
ховен учител, за мен е очевидно от само себе си, че кришна е 
Бог и че Неговите учения са неоспорими. Но „очевидно от само 
себе си“ не означава „нещо непосредствено очевидно за всич-
ки“. В изданието на кеймбридж „Философски речник“ от 1996 
г. „самоочевидните твърдения“ се дефинират като твърдения, 
които се приемат за верни, когато човек вникне напълно в 
техния смисъл.4 За да вникне напълно в смисъла на филосо-
фията Ваишнава, съзнанието на човек трябва да бъде озарено 
от светлината на чистото добро. В тази светлина – светлината 
на Върховния Аз – твърденията на тази книга стават самооче-
видни. 
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тук представям философията Ваишнава в две части. 
първата е „Ведическият контекст“, втората – „Съвременният 
контекст“. Има хора, които казват: „Във ведическата култура, 
индуизма, се обожават множество други богове освен Вишну 
или кришна – например Шива, Дурга и Ганеша. освен това, 
ведическото заключение (Веданта) преминава изцяло отвъд 
култа към Бога и стига до философията за изначалното един-
ство на всички живи същества в един безименен, безформен 
Брахман. А пък вие, ваишнавите, казвате, че Ведите пропо-
вядват чистата отдаденост на кришна като крайна цел. това е 
сектантско.“ първата част отговаря на тези хора. Други казват: 
„На Запад имаме така наречения етико-емпиричен принцип. 
Според него е погрешно когато и да е, където и да е, който и да 
е да вярва на каквото и да било без да има достатъчни доказа-
телства. както науката, така и моралът на съвременния Запад 
са подчинени на този принцип. В този смисъл, научно говорей-
ки, е погрешно да се вярва в каквато и да било реалност отвъд 
физическия космос. погрешно е и, морално говорейки, да се 
вярва в каквото и да е добро отвъд физическото удоволствие и 
в каквото и да е зло отвъд физическата болка. Вие, ваишнави-
те, не поддържате този принцип. това е сектантско.“ Втората 
част на книгата им отговаря. 

И в двете части съм включил множество доказателства от 
не-ваишнавски академични източници. Не твърдя, че качест-
вено тези доказателства се равняват на знанието от ведиче-
ските източници. Но се надявам, че в тях ще намерите досто-
верно описание на упадъка на моралните ценности в нашата 
епоха. Ведическите доказателства, които цитирам, ни помагат 
да избегнем пълния морален колапс. 

позволете ми да приключа въведението с няколко думи 
за моя духовен учител и духовното братство, основано от него, 
Международното общество за кришна съзнание (ИСкоН). 
през 1965 г., на седемдесетгодишна възраст, Негова Божест-
вена Милост А. Ч. Бхактиведанта Свами прабхупада присти-
га в Съединените щати от Индия. Неговата скромна мисия е 
да присади на Запад корена на великото движение на Шри 
Чаитаня Махапрабху, Златния Аватар, роден в Бенгал преди 
500 години, за да възроди вечното учение за любовно служе-
не на Бог кришна. Движението на Шри Чаитаня се сравнява 
с голямо баняново дърво*. Едно баняново дърво може да се 
разрасне така, че да заприлича на цяла горичка. как? като 
пуска нови корени от клоните, които се развиват от основния 

* индийска смокиня – Бел. прев.
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ствол. тези нови корени заякват и израстват като нови ство-
лове, които подхранват развитието на нови клони, които на 
свой ред се спускат и превръщат в нови стволове. основният 
ствол е Шри Чаитаня Махапрабху. Шрила прабхупада пред-
ставлява мощен клон, израснал отвъд океана и пуснал корен 
в Ню Йорк. За кратко време този корен заяква и се превръща 
в нов ствол, който подхранва разпространението на клонове 
в други градове като Сан Франциско, лос Анжелис, Бостън, 
Монреал и Бъфало. Скоро се разпростират клонове и отвъд Ат-
лантическия океан, в лондон, Хамбург, Амстердам и париж. 
през 1971 г., годината, когато аз се присъединих към ИСкоН, 
Шрила прабхупада беше прехвърлил клон и в Москва. по това 
време храмове на Харе кришна вече процъфтяваха на всички 
континенти. 

Великото дърво на движението на Господ Чаитаня пред-
лага на човечеството възможност да култивира садачара. 
Думата садачара означава „чисто поведение“, живот, в кой-
то тяло, ум и слово са отдадени на Бога, живот, свободен от 
греховните навици да се води безразборен сексуален живот, 
да се  ползват упойващи вещества, да се играе хазарт и да се 
яде месо. тези греховни навици се наричат дурачара. Някога 
Бог Чаитаня отбелязал пред тхакура Харидаса5, че хората от 
настоящата епоха се занимават само с дурачара. В желанието 
си да го успо кои, Харидаса отвърнал: намабхаса хаите хая 
самсарера ксая, „Дори най-бледа светлинка от святото име на 
Бога може да изкорени всички последствия на греховния жи-
вот“. И докато светлината на светите имена Харе кришна, Харе 
кришна, кришна кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, 
Рама Рама, Харе Харе залива света, и най-падналите души 
може да прогледнат и да поемат по безгреховния път обратно 
към дома, обратно към Бога. това твърдение е самоочевидно 
в световната общност на последователите на Шрила прабху-
пада. На Запад има мнозина, потънали в дурачара, които са 
се променили и сега практикуват определено ниво на садача-
ра, което дори традиционните брахмански общности в Индия 
трудно постигат. през 1971 г. Шрила прабхупада пише:

„Нашият процес е съвсем прост и е практически проверен. 
Само с повтарянето на вибрациите на Харе кришна маха-
мантра всеки ден, човек напредва към нивото на садача-
ра или на добрите навици; и когато чрез предано служене 
той е в чисто съзнание, човекът се доближава до състояни-
ето на екстатична любов към кришна. трябва непрестанно 
да се молим на Бог Чаитаня просто да бъдем заети в лично 
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служене Нему, като повтаряме мантрата Харе кришна. 
това ще ни пречисти и ще ни даде силата, необходима, за 
да прелеем кришна съзнание и на другите.“

БЕЛЕжкИ къМ въвЕДЕНИЕТО:

1 И по този начин, поддържайки, че съществува морално изме-
рение на Вселената, науката на класическа и средновековна Евро-
па се опитвала да обясни нещата, като им придавала определена 
морална стойност. Сред древногръцките класически философи 
най-вече Аристотел (384 г. – 322 г. пр. Хр.) поставя основите на този 
високо уважаван от научните умове на Европа до края на Средно-
вековието западен вариант на моралната космология. В система-
та на Аристотел луната определя границата, разделяща висшите 
(надлунни) от нисшите (подлунни) сфери. Смятало се, че надлунната 
сфера е образувана от чиста материя и се населява от „вторични 
богове“ (полубогове), които се наслаждават на божествено, съвър-
шено, щастливо съществуване. подлунната сфера е образувана от 
нечиста материя и се населява от несъвършени органични съще-
ства като растения, животни и хора. 

Средновековният богослов тома Аквински (1225–1274) отсто-
ява като католическа догма голяма част от космологията на Аристо-
тел. Галилео Галилей (1564–1642) разчупва тази догма. След като с 
помощта на телескоп изчислява височината на планините по лун-
ната повърхност, той стига до заключението, че луната предста-
влява свят, подобен на земния. Но Аристотел учел, че луната не 
е като земята, че е образувана от небесна, райска материя. И тъй 
като Църквата приемала само наука и философия, които са ancilla 
ecclesiae (подчинени на Църквата) и ancilla Aristotelis (подчинени на 
Аристотел), през 1632 г. Галилео Галилей е заставен да се отрече от 
твърденията си. 

той свежда небесното „съвършенство“ до основни елементи и 
проста механика, което сега се отбелязва като раждането на едно 
модерно научно кредо: редукционизма. както Брайън Апълярд 
обяснява в своята книга „как да разбираме настоящето – науката 
и душата на модерния човек“ (Bryan Appleyard, Understanding the 
Present – Science and the Soul of Modern Man, 1992), стр. 259, съвре-
менната наука е стигнала до заключението, че „не можем да търсим 
стойности в света. Можем да описваме природата, но само обектив-
но и без да налагаме представите си за добро и зло.“ В моралната 
вселена обаче, принципите на физиката отстъпват и играят само 
поддържаща роля в един план, който едновременно обема и преми-
нава отвъд земното, и който води правилно мислещата душа от зло 
към добро и от несъвършенство към съвършенство. 
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2 Няколко неотдавнашни публикации, които оспорват теория-
та за арийското нашествие, се споменават в бележките към въ-
ведението. Радж Ченгаппа, „Загадката на Инд“ (The Indus Riddle), 
India Today (26-ти януари, 1998), стр. 78-85; пармеш Чудхури, 
„Арийците: един модерен мит“ (The Aryans: A Modern Myth) (1993); 
клаус клостермайер, „оспорване на теорията за арийското нашест-
вие и преразглеждане на древната история на Индия“ (Questioning 
the Aryan Invasion Theory and Revising Ancient Indian History) ISKCON 
Communications Journal (юни, 1998), стр. 5-16; Шрикант Г. талагери, 
„Ведическата история и Арийците“ (Vedic History and the Aryans), 
The Astrological Magazine (февруари, 1998), стр. 231-235.
3 „Да бъдеш философ не означава само да имаш задълбочена 
мисъл – казва един мъдър човек от недалечното минало,– но до-
толкова да обичаш мъдростта, че да живееш според нейните нор-
ми.“ Хенри Дейвид торо, „Уолдън“, „Икономика“, 1854 г.
4 В изданието на Кеймбридж „Философски речник“ (Cam bridge 
Dictionary of Philosophy) от 1996 г. „самоочевидните твърдения“ се 
дефинират като твърдения, които се приемат за верни, когато 
човек вникне напълно в техния смисъл. стр. 382.
5 Някога Бог Чаитаня отбелязал пред Тхакура Харидаса: този 
разговор е включен в „Шри Чаитаня-чаритамрита“, „Антя-лила“, 
трета глава.
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Съставен от четири глави, този раздел пред-
ставлява преглед на следните основни въпро-
си: Бог, духовните души, материята, трите 
проявления на материалната природа, про-
блемът за доброто и злото, карма, времето, 
свободната воля, как душата попада в мате-
риалната вселена, грехът, благочестивостта, 
чистата преданост, действията, които носят 
резултати, знанието за морала, първична и 
вторична религия.







първа ГЛава

НАЙ-пРЕкРАСНИят от ВСИЧкИ  
ВЪЗМоЖНИ СВЕтоВЕ?

В „Бхагавад-гита“ 15.7 Шри кришна, Върховната Божест-
вена личност, заявява, че всички духовни души, дори онези, 
които се борят с материалното съзнание и сетива, са вечни 
частици, откъснати от Неговата транцсендентална Същност. 
освен това, в стих 15.16 той говори за два вида души – онези, 
които са паднали в материалния свят, и онези, които са осво-
бодени в духовния свят. 

„Има две категории същества: едните грешат, а другите 
са непогрешими. В материалния свят всяко живо съще-
ство греши, а в духовния свят всяко живо същество е без-
грешно.“

В стих 13.22 той казва, че падналите души се движат 
през повтарящи се раждания и смърти. В своя стремеж да се 
наслаждава на материята в нейните три проявления1 (три-
гуна), душата преминава от тяло в тяло. тези проявления са 
добро, страст и невежество; подобно на пътища, които уж во-
дят до желаните цели, тези три проявления подлъгват изгубе-
ното в материалното битие живо същество чрез собственото 
му желание. Доброто и злото се появяват, когато душата се 
отдаде на тези пътища. Двойката противоположности добро и 
зло изковава съдбата на всички живи същества раждане след 
раждане. 

„В материалната природа живото същество следва пъти-
щата на живота, като се наслаждава на трите проявления 
на природата. това се дължи на свързването му с тази 
материална природа. така то се среща с доброто и злото в 
различните видове съществуване.“

Според проявлението, в което се опитват да се наслажда-
ват на материята, падналите живи същества оформят бъдеща-
та си съдба. В „Бхагавад-гита“ 14.18 се обяснява този процес.

„тези, които са установени в гуната на доброто, посте-
пенно се издигат до по-висшите планети; тези, които са в 
гуната на страстта, живеят на земните планети; а тези, 
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които са в отвратителната гуна на невежеството, слизат в 
адските светове.“

така раят, земята и адът представляват спирки, през кои-
то преминават душите по веригата от повтарящи се ражда-
не и смърт. Нито една от тези спирки не е постоянна. пътят 
на едното проявление, в края на краищата, се присъединява 
към пътищата на другите две; така „доброто“ в рая отвежда 
до „злото“ в ада. Цялата вселена е подчинена на времето и съ-
ществуването ѝ  неизменно ще бъде прекратено. от началото 
до края на космическото проявление повечето души се извър-
тат из три-лока (трите дяла на райски, земни и адски светове) 
хиляди пъти. 

така нареченият „проблем със злото“ отдавна гнети за-
падното, юдео-християнско, богословие. понякога се казва, че 
Изтокът е облекчен от този проблем чрез някои силни стра-
ни на ведическата философия. В специален брой на списание 
„тайм“2 един изтъкнат учен обяснява:

„Защо един добър Бог ще позволява злото в света? този 
проблем, създаден от самия човек, израснал в юдео-хрис-
тиянската традиция, по силата на собствената му вяра, 
преследва западната мисъл от хилядолетия. Безспорно 
той представлява вторичен продукт от етическия моно-
теизъм – „трилема“, създадена от трите неоспорими ка-
чества на един всезнаещ, всемогъщ и всеблаг Бог... И чак 
през ХVІІІ век отговор на този неприятен, труден проблем 
дава лайбниц – теодикията, от гръцките думи theos (Бог) и 
dike (справедливост)... Не навсякъде по света този въпрос 
тормози еднакво хората. Източните религии предоставят 
правдоподобни богословски обяснения на божественото 
наказание и възмездие чрез понятието карма (натрупва-
нето на дългове от предишни животи) и действието на 
кали и други разрушителни божества.“

Атеистите приемат, че злото е неоправдано. Според тях 
това изключва възможността да съществува един съвършен 
Бог (в смисъл на всемъдър, всемогъщ и всеблаг). теистите при-
емат, че злото е оправдано. те твърдят, че нито Бог е създал 
злото по своя прищявка, нито пък е безсилен да го спре. В за-
щита на теодикията – справедливостта на Бога – трябва да се 
намери логично обяснение как точно злото влиза в Божия план 
за всеобщото окончателно добро. тук философията Ваишнава 
дава своя принос в три положения. първото е, че злото пред-
ставлява следствие от човешкото желание по отношение на 
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материалната природа. Второто е, че материалната природа 
има два аспекта: единият ни оковава (и така поражда злото), 
другият ни освобождава (и така слага край на злото). трето-
то е, че средството, чрез което сме оковани, е собственото ни 
желание. Изпаднали в плен на желанието, ние се стремим към 
материални обекти, за които сме убедени, че представляват 
добро. И избягваме други обекти, от които се боим, защото ги 
смятаме за зло. Ала през цялото това време душата е трансцен-
дентна спрямо материята. Светлината на трансценденталното 
знание разкрива, че двойствеността на доброто и злото е илю-
зия, породена от сляпото желание.

както би трябвало да става ясно от стих 13.22 на „Бхага-
вад-гита“, грешащите души се срещат с доброто и злото не по 
прищявка на Бога или на някакво друго божество. Доброто и 
злото придобиват форма като последствия от нашите дейст-
вия (карма) при опитите ни да се наслаждаваме на материя-
та. В „Бхагавад-гита“ 9.10 се заявява, че материята, на която 
се стремим да се наслаждаваме, е пракрити на Бог кришна, 
Неговата женска творческа енергия. Цялата Вселена попада 
в заблудата на нейните проявления, се казва в стих 7.13. За-
ети с опитите си да намерят удовлетворение в добро, страст и 
невежество, падналите души са изгубили съзнание за истин-
ския обект на желанието, Бога, който е отвъд проявленията 
като неиз черпаемия източник и на дух, и на материя. падна-
лите души се стремят към обектите на своите желания в ми-
крокосмоса, мезокосмоса и макрокосмоса, а те представляват 
само външни проявления на гуните. Ценностите, чрез които 
съдят за обектите на своите желания – сетивни, интуитивни, 
ра ционални, идеалистични и ценностите на предаността – също 
са проникнати от трите проявления на материалната природа. 

Стих 15.2 от „Бхагавад-гита“ казва, че проявленията под-
хранват нашата материална идентичност – кармичното тяло 
– така, както водата подхранва дървото. Друг полезен пример, 
който ще разработя в следващите няколко абзаца, е, че прояв-
ленията захранват движението на тялото и насочват това не-
гово движение от начало до край, също както електрическите 
релси зареждат с ток и направляват движението на метрото от 
началото до края на пътуването. 

В най-простия си смисъл думата карма означава дейст-
вията, работата на дадено човешко същество. А фразата „чо-
вешко същество“ е само едно материално определение. Човеш-
кото тяло е машина, която работи според както е направена 
от природата, се казва в „Бхагавад-гита“ 18.61. от тук следва, 
че не душата върши работата, а трите проявления. Душата 
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е омотана в кармата (действията) на проявленията чисто и 
просто от желание да им се наслаждава. проявленията из-
вършват кармата, а душата „поема“ тази карма по желание. 
Аз „поемам“ на едно пътуване с метрото от желание да стигна 
до центъра на града. Системата на метрото извършва цялата 
работа (карма), но аз се отъждествявам с тази работа: „отивам 
в центъра“. Всъщност влакът отива в центъра, аз само си седя 
на седалката. 

За да видим логиката в „закона на кармата“, трябва да 
разберем термините прарабдха, апрарабдха и криямана. Пра-
рабдха-карма е резултатът, който сега преживяваме от дейст-
вия и работа, извършени в предишни животи. той се проявява 
в сегашното ни положение във вселената (макрокосмоса), сред 
останалите живи същества (мезокосмоса) и в настоящото ни 
тяло и ум (микрокосмоса). Ако положението, което заемаме, е 
благоприятно, значи се радваме на резултатите от благочес-
тиви действия в миналото. Ако е смесено – отчасти добро и 
отчасти лошо – това е резултат от минали действия, извърш-
вани в страст. Ако е изцяло неблагоприятно, значи страдаме 
от минали действия, извършвани в невежество. Апрарабдха-
карма представлява един вид фонд от потенциални, все още 
непроявени резултати. този безграничен фонд от семенца на 
кармата дава безкрайно много плодове (бъдещи тела).

поставени в положението, което сме си създали чрез пре-
дишните си действия, ние действаме във всеки един момент и 
така създаваме нови и нови резултати, които непрестанно се 
добавят към фонда на апрарабдха-карма. Действията, които 
извършваме сега, се наричат криямана-карма. от друга стра-
на, тези действия всъщност не се извършват от нас – извърш-
ват се от трите проявления, както се потвърждава от „Бхага-
вад-гита“ 3.27. отъждествявайки се с тези действия, ние се 
заблуждаваме и затова, по силата на същото това отъждествя-
ване, сме принудени да приемаме неговите резултати, които 
ще се появят с течение на времето. 

В човешката форма на живот душата действително има 
властта да избира какви дейности да „предприеме“. това е 
изборът между духовни и материални дейности. Избирайки 
материята, душата губи властта да прави избор и се оказва 
овързана и завлечена от проявленията (освен „проявление“ или 
„качество“, думата „гуна“ означава и „въже“). Да се изберат ду-
ховни дейности означава да се избере служенето на Бога, кой-
то е Ачюта, Върховната Непогрешима личност (на санскрит 
„ачюта“ означава „непогрешим“). Свързването с Бог Ачюта 
освобождава душата от въжетата на материята. отговорът, 
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който ваишнавите дават по повод спора между философите 
на „свободната воля“ и философите „детерминисти“ е, че ду-
шата се радва на свободна воля при подчинение на Бога. Но 
свободната воля има по-специален смисъл. тя не означава сво-
бода да правиш каквото си искаш. тя означава воля, освободе-
на от контрола на материята. Човекът, който не се подчинява 
на Бога, става пленник на трите проявления на материалната 
природа, които определят неговата съдба за неизброими пре-
раждания напред. 

„при избора на добрата или лошата си съдба живото съ-
щество по природа разполага със мъничка независимост, 
но когато забрави своя върховен господар, Божествената 
личност, то се отдава на проявленията на материалната 
природа. под тяхно влияние то се отъждествява с тялото 
и в интерес на това тяло се привързва към разнообразни 
дейности. понякога е под влияние на невежеството, по-
някога – на страстта, а понякога – на доброто. така жи-
вото същество придобива различни тела според проявле-
нията на материалната природа.“ („Шримад-Бхагаватам“ 
4.29.26-27)

Сравнихме душата, приела тяло, с пътник в метрото. 
Всяко кармично тяло, дори това на обитател на рая, трябва, в 
опре делен момент от житейския си път, да мине по маршрут, 
съставен от трите проявления. пътуването започва от марш-
рута на страстта (раждане в резултат на единението на два-
та пола). преминава през маршрута на доброто (съзряване) и 
приключва по маршрута на невежеството (болести, старост, 
смърт). Със своите проявления Пракрити – богинята-майка на 
материално въплътените души – износва, отглежда и поглъща 
собствените си деца. тя е могъщата кали, описана в „Шримад-
Бхагаватам“ 3.6.2 (кала-сангям тада девим бибхраччхактим 
урукрама). Хората често казват, че „ръката на Бога“ неумоли-
мо ги е водила към успех или провал, но в действителност това 
е ръката на кали. А що се отнася до примера с метрото, кали е 
тази, която ръководи системата на железниците: маршрутите 
и часовете на заминаване и пристигане. За да се движат влако-
вете, тя черпи електричество от кала (божеството на времето), 
което се поражда от Бог кришна така, както електричеството 
се поражда от електроцентралата. Без да има електроцентрала 
метрото не би могло да върви; и все пак, не можем да търсим 
отговорност от електроцентралата за конкретните маршрути и 
часове на движение. 
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„Със своята изумителна върховна енергия – времето – Вър-
ховната Божествена личност предизвиква взаимодейст-
вието на трите проявления на материалната природа и 
така се проявяват най-разнообразни енергии. Изглежда, 
че той действа, но не той е деятелят. Че той убива, но не 
той е убиецът. Всичко се случва само чрез Неговата изу-
мителна енергия.“ („Шримад-Бхагаватам“ 4.11.18) 

теодикията или „опитът да се проумее отношението на 
Бог към една страдаща вселена“3 си остава трудно разрешим 
проблем, докато не признаем, че е чиста лудост духовната 
душа да търси щастие в материалния свят. 

„Дори да е много учен и мъдър, човек е луд, ако не раз бира, 
че усилията да се наслаждават сетивата са празно губене 
на време. Забравил собствения си интерес, той се опитва 
да бъде щастлив в материалния свят, като съсредоточава 
вниманието си около дома, в чиято основа стои сексуал-
ната връзка и който му причинява какви ли не материал-
ни страдания. така той не е с нищо по-добър от глупаво 
животно.“ („Шримад-Бхагаватам“ 5.5.7)

Често срещан факт е, че ако сетивното наслаждение при-
влича силно даден човек, той е изложен на риска да се захване 
с престъпни дейности като проституция и кражба, за което 
държавата налага наказание в затвор. За всички, привлече-
ни от мая – заблудата, че духовната душа е способна да се 
наслаждава на материята – целият материален свят предста-
влява затвор. Раздават се награди и се отсъждат наказания 
според доброто или лошото поведение на затворниците. по 
този начин те биват подготвяни за волното общество на осво-
бодените души. така „доброто“ и „злото“, в нашия опит, не са 
окончателни. отвъд тях ни зове освобождението. кой прите-
жава необходимите качества, за да бъде освободен? Душите, 
придобили знание, които вече не се чувстват нито привлечени 
от материята, нито разочаровани от нея. това безстрастие е 
естествена, автоматична характеристика на кришна съзна-
ние. кришна съзнание се развива чрез общуване със садху (от-
дадени на кришна) и шастра (ведическите писания). когато 
Пракрити е удовлетворена, защото някой затворник е постиг-
нал кришна съзнание, тя го освобождава от мая.

„Ако обусловената душа придобие кришна съзнание по 
милостта на свети личности, проповядващи предписа-
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нията на свещените книги и осъзнае кришна, тя се 
 освобождава от ноктите на мая, а мая се отказва от нея.“ 
(„Шри Чаитаня Чаритамрта“, Мадхя, 20.120)

Душите, освободени от повтарящи се раждане и смърт, 
преминават към обществото на Бог кришна в духовния свят. 
от там повторно падение няма.

„След като великите души Ме достигнат, те никога повече 
не се връщат в този временен, изпълнен със страдания 
свят, защото са постигнали най-висше съвършенство.“ 
(„Бхагавад-гита“ 8.15)

Философът, измислил термина „теодикия“, Г. В. лайбниц 
(1646–1716), формулирал проблема със злото като принадле-
жащ изцяло на този свят, на сферата на материалната приро-
да – свят, който нарекъл „най-прекрасния от всички възможни 
светове“.4 Според философията Ваишнава, само една духовно 
невежа душа приема двойствеността на живота в този свят 
като най-прекрасния от всички възможни светове. „Бхагавад-
гита“ 2.57 заявява, че когато човек е твърдо установен в съ-
вършено съзнание за действително най-прекрасното същест-
вуване – духовното съществуване – доброто и злото на мате-
риалния свят не го докосват. В тази връзка „Сарвагя сукта“, 
цитирана от Джива Госвами5 в неговата „Бхагавад Сандарбха“ 
ни учи:

„Върховният Бог е изпълнен с вечност, знание и блажен-
ство. той е вечно в духовния свят, обгърнат от Своите бо-
жествени енергии – хладини (екстатичната сила) и самвит 
(всезнаещата сила). В материалния свят индиви дуалната 
душа (джива) преживява множество страдания, покрита 
от собственото си невежество.“

проумеем ли, че кармичното въплъщение представлява 
състояние на падение и невежество на душата, става ясно кол-
ко лесно живите същества, които изглеждат добри, могат да 
бъдат обзети от злото. колкото и добри да се опитват да бъдат, 
това, че са привлечени от непостоянното щастие и че нямат 
желание да се освободят от оковите на живота, въплътен в ма-
териално тяло, със сигурност ще ги доведе до среща със злото. 
Стих 14.10 от „Бхагавад-гита“ предупреждава, че материално-
то добро далеч не е стабилно положение. Чрез импулсивната си 
привързаност към сетивно наслаждение душата по свое жела-
ние се придвижва от добро към страст и невежество. 
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В Четвърта песен на „Шримад-Бхагаватам“ срещаме без-
погрешна илюстрация на горното в образа на Дакша, който 
обитавал рая. В обществото на полубоговете Дакша засенчвал 
всички – тъй богато надарен бил той със саттвически качест-
ва. За съжаление, се почувствал много могъщ, което е симптом 
на страстта. тази негова страст се превърнала в невежество, 
което го подтикнало да прояви високомерие и неуважение към 
великия Бог Шива. И невежеството, чрез разярения демон Ви-
рабхадра, който отмъстил за обидата, нанесена на Шива, дове-
ло до падението на Дакша. 

обратното на това, от „Бхагавад-гита“ 5.21 научаваме, 
че освободените души се наслаждават на вътрешно духовно 
щастие, много по-висше от мимолетните психо-сетивни пре-
живявания, предлагани от гуните на материалната природа. 
Душата, която се наслаждава на висшата си духовна природа, 
дори все още в материалното тяло, се нарича дживан-мукта. 
Дживан-мукта използва тялото само в служене на Бога. Удо-
волствията в добро, страст и невежество не могат да привле-
кат такава душа, защото тя получава пълно щастие от личното 
общуване с Бога.

„Независимо от обстоятелствата, ако човек отдаде всички 
свои действия, ума и словото си, за да служи предано на 
Бога, той трябва да се смята за напълно освободена лич-
ност.“ („Бхакти-расамрита-синдху“ 1.2.187)

„Независимо от обстоятелствата“ означава, че един джи-
ван-мукта е установен в любовно служене на Бога, независимо 
дали в рая или в ада (положението адхидаивика), независимо 
дали другите живи същества са благосклонно настроени или не 
(положението адхибхаутика) и независимо дали тялото и умът 
му са в добро състояние или не (положението адхятмика).6 
тези три положения са продукт на трите гуни на природата; 
дживан-мукта знае: „аз съм трансцендентен спрямо тях“.

Сетивата на един дживан-мукта действат единствено 
в името на кришна. той интуитивно се откъсва от всякакви 
привлекателни или отблъскващи преживявания, които Вселе-
ната предлага. Заради удоволствието на Бога и заради това, че 
обикновените хора трябва да бъдат изведени на пътя обратно 
към Него, всички действия на дживан-мукта са подчинени на 
законите, изложени в писанията. той непрестанно се старае да 
бъде свободен от егоистични материални желания, за да може 
с предаността си да удовлетвори върховно чистия Бог. Непре-
станно мислейки за кришна в сърцето си, дживан-мукта се 
наслаждава на нектара на блаженството.
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така сетивните, интуитивните, рационалните, духовните 
и религиозните ценности на освободената душа са вечно съ-
средоточени върху кришна. Ако желае да научи повече, чита-
телят може да се обърне към „Шримад-Бхагаватам“ 9.4.18-27, 
където се описват превъзходните качества на Махараджа Ам-
бариша. обратно на Дакша, цар Амбариша продължил да же-
лае доброто дори на своя съперник, йогинът Дурваса. Макар 
завистливият Дурваса да се опитал да убие Амбариша с про-
клятие, царят останал невредим, защото го закриляла обичта 
на Върховния Бог. огненият диск Сударшана, личното оръжие 
на Вишну, преследвал йогина из Вселената в продължение на 
цяла година. Най-накрая Богът съобщил на Дурваса, че ако 
Амбариша не му прости обидата, той никога не ще се отърве от 
Неговия огнен диск. когато Дурваса смирено се завърнал при 
царя, молейки прошка, Амбариша го посрещнал като приятел 
и го уверил, че ни най-малко не се е засегнал от неговото по-
ведение. Единственото, за което се тревожел, докато Дурваса 
бягал от Сударшана, било да не би да му се случи нещо страш-
но. Със своето благородно поведение, освободеният Амбариша 
останал недокоснат от влиянието на трите гуни.

БЕЛЕжкИ къМ пъРвА гЛАвА:

1 В своя стремеж да се наслаждава на материята в нейните 
три проявления (три-гуна), душата се премества от тяло в тяло: 
Шри кришна обобщава доминиращите характеристики на всяко 
проявление в Четиринадесета глава на „Гита“. 

В текст 6 се говори за проявлението на доброто:
„то е по-чисто от останалите две; то просветлява; то освобож-
дава от греховните последствия; то дава на човека усещане за 
щастие и знание.“
текст 7 говори за проявлението на страстта:
„то се ражда от безграничните желания и копнежи; то обвърз-
ва живото същество с материални действия, които носят ре-
зултати.“
текст 8 казва следното за проявлението на невежеството:
„то е мрак; то представлява заблудите на всички живи съще-
ства; то води до лудост, леност и сън, които оковават душата.“
В „Шримад-Бхагаватам“ 11.6.9 се изреждат следните стреме-

жи, типични за проявлението на доброто:
видя – обикновено преклонение; шрута – слушане и подчине-
ние на предписанията на Ведите; адхяя – изучаване на раз-
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лични ведически писания; дана – благотворителност; тапа – 
аскетизъм и покаяние; крия – ритуални дейности.
В „Шримад-Бхагаватам“ 11.5.9 се изреждат следните стреме-

жи, типични за проявлението на страстта:
шрия – голямо богатство; вибхути – особени способности; аб-
хиджана – аристократично наследство; видя – образование; 
тяга – отречение; рупа – физическа красота; бала – сила; кар-
ма – успешно изпълняване на ведически ритуали.
В „Шримад-Бхагаватам“ 11.5.11 се изреждат следните стреме-

жи, типични за хората, подобни на животни (т.е., онези в проявле-
нието на невежеството):

вявая – пълно отдаване на половия нагон; амиса – ядене на 
месо; мадя-сева – приемане на упойващи вещества.

2 В специален брой на списание „Тайм“ един изтъкнат учен 
обяснява: Даниъл Дж. Бурстин, почетен библиотекар на Щатския 
конгрес, в специалния зимен брой на „тайм“ (Daniel J. Boorstin, 
1997/98), 21.
3 Теодикията или „опитът да се проумее отношението на Бог 
към една страдаща вселена“: Джефри Бъртън Ръсел, „принцът на 
мрака“ (Jeffrey Burton Russell, The Prince of Darkness, 1988) стр. 7. 
4 ...който нарекъл „най-прекрасния от всички възможни свето-
ве“ – в „теодикия“, книга І, стр. 8.
5 ...цитирана от Джива Госвами: Шрила Джива Госвами се 
 появява през 1533 г. в Бенгал като син на Шри Валлабха Анупама. 
Негови чичовци са Шри Санатана Госвами и Шри Рупа Госвами. 
когато Бог Чаитаня Махабрабху посещава Рамакели, той приема 
Рупа и Санатана за свои ученици и благославя съвсем малкия тога-
ва Шри Джива да стане велик авторитет сред ваишнавите от Гауда 
(Бенгал). Джива Госвами живее 85 години и до днес се тачи като 
най-изтъкнатия философ на движението на Бог Чаитаня.
6 „Независимо от обстоятелствата“ означава, че един дживан-
мукта е установен в любовно служене на Бога независимо дали в 
рая или в ада (положението адхидаивика), независимо дали други-
те живи същества са благосклонно настроени или не (положение-
то адхибхаутика) и независимо дали тялото и умът му са в добро 
състояние или не (положението адхятмика): 

„преданите, заети единствено със служене на Върховната Бо-
жествена личност, Нараяна, никога не се боят от каквото и да 
било положение в живота. За тях райските планети, освобож-
дението и адските планети не се различават, защото такива 
отдадени желаят единствено да служат на Бога.“ („Шримад-
Бхагаватам“ 6.17.28)





втора ГЛава

пАДЕНИЕто НА ДУШАтА  
от НЕЗАпоМНЕНИ ВРЕМЕНА

„Човешките същества извършват добра и лоша карма; те 
преживяват последствията на собствените си действия. 
как може да се твърди, че Господ е отговорен?“ („Махаб-
харата“ 3.181.5)

този стих обобщава предишната глава. Дали сега вече 
проблемът с теодикията е решен? Не съвсем. Ако приемем, че 
по закона на карма една паднала душа трябва да страда и 
да се наслаждава в различни животински и растителни видо-
ве, все пак си остава най-малкото едно съмнение, което силно 
тормози западните учени: в кой момент започва злото на кар-
мичното въплъщение?1 „Веданта сутра“ отговаря, че кармата 
е анади (безначална).2 В отговор на това един учен изказва 
следното мнение: „Да се твърди, че кармата е безначална, 
съвсем не ни удовлетворява.“3 Според него, ако Веданта учи, 
че злото, произтичащо от кармичната обвързаност е изнача-
лен факт, то тогава това учение представлява просто препъни 
камък пред едно по-задълбочено изследване на онова, което 
стои зад злото. „Веданта сутра“ обаче не приема, че безначал-
ната карма, е окончателен факт – онова „защо“, което обуславя 
положението на падналата душа. по тази логика можем да ка-
жем, че душата е обвързана, защото е обвързана. 

Наистина, във философията Веданта, кармата, също 
като минаващото време, не се проследява до определен момент 
на възникване, преди който не е имало нито карма, нито вре-
ме. Именно затова Веданта нарича кармата и времето анади, 
безначални. И все пак, това, че тези фактори са постоянни не 
означава, че са окончателни. „Кармата няма начало“ – това 
не е отговор на належащия въпрос: защо дадена душа се кла-
сифицира като грешна?4 Или, с други думи, защо една душа е 
податлива на обвързващото действие на кармата и времето, 
а друга – не е? На този въпрос може да се отговори само отвъд 
кармата и времето – на духовната платформа, където се ко-
рени вечната същност на душата. В своята „Двадаша Стотра“ 
Мадхвачария, великият ваишнава-ведантист,5 посочва, че 
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кар мата, невежеството, времето, проявленията на природата 
и т.н. не са вечни, защото не са живи същества. Следователно, 
те зависят от нещо друго.6

Според Шрила Баладева Видябхушана това „нещо друго“ 
e вътрешната духовна енергия на кришна7, известна под наз-
ванията ачинтя-пракрити (невъобразима природа) и сварупа-
шакти (енергията на Самия Бог). Именно тук сме изправени 
пред крайния, вечен факт от философията Ваишнава: отвъд 
външната, материалната пракрити, която възприемаме със 
сетивата си, съществува трансцендентална пракрити. Анали-
зираме ли нещата до край, ще стигнем до извода, че всъщност 
съществува само една пракрити, която е Божествената при-
рода на Върховната личност на Бога. Но тя бива възприемана 
по различни начини, според нивото на съзнание на възпри-
емащия. Материалистите я боготворят като богинята кали. 
Нейната истинска, изначална форма е такава, каквато я въз-
приема Върховната Душа, Бог кришна: като Шримати Радха-
рани, чиято любов към кришна е толкова необятна, че Самият 
той се удивлява на нейното тайнство.

В своя коментар към Веданта, Баладева пише, че една от 
функциите на тази трансцендентална пракрити е да разгра-
ничи душите, които искрено обичат Бог от тези, които не Го 
обичат истински. Чрез пракрити божествената субстанция на 
личностната форма на Бога се разкрива на искрените. пред 
неискрените обаче се разкрива само сянка или отражение (аб-
хаса) на Бог (премна гочаре ‘пи пратяктвам на хияте тася 
сварупа-шакти-вриттитват према нихинешу твабхасвару-
пенаива вякти).8 

Баладева изтъква, че вътрешната енергия покрива души-
те, лишени от према (любовта към Бог) с две покривала: сва-
рупа-аварика (неразпознаване на вечните форми на Господ и 
Неговите частици, духовните души) и гуна-аварика (омотаване 
в трите проявления на природата).9 освободената душа нико-
га не е покрита от сварупа-аварика и гуна-аварика. И въпреки 
това, тя е в пълно съзнание за материалния свят и действител-
но живее в него. В действителност, тя живее във всички свето-
ве – и материални, и духовни. освободената душа обаче никога 
не изпада в заблуда по силата на своето видя (духовно знание): 
видяя тат-тад-авритти парикшаян муктас тад-анубхавамс 
тиштхатити на кинчид унам. окованите души преживяват 
разнообразни удоволствия и страдания в различни тела.10 Но 
изначалната форма на всяка една душа, освободена или обу-
словена, остава непроменена в същността си (сварупа самйе).
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Шрила Бхактивинода тхакура потвърждава,11 че изна-
чалната духовна форма на въплътената душа е скрита под две 
покривала. Едното се състои от фините елементи ум, интели-
гентност и фалшиво его. Другото се състои от грубите елементи 
земя, вода, огън, въздух и етер.

„както Бог има Своята Сварупа Виграха (трансценден-
тална форма), така и дживата (душата) има своето веч-
но чид-деха (духовно тяло). това духовно тяло се проявя-
ва в Царството на Бога, Ваикунтха-дхама. Но когато е 
обвързано в материалния свят, тялото се скрива под две 
покривала. първото е известно като линга, финото тяло. 
„първото покривало, скриващо чид-деха на живото съ-
щество е финото тяло. Второто покривало е физическото 
тяло.“ („Шри Чаитаня-шикшамритам“, част 5, глава 3)

И така, твърдението на Баладева Видябхушана бе цити-
рано в смисъл, че духовната природа разделя душите, лишени 
от кришна-према (любов към кришна), от душите, благослове-
ни с нея. Но защо една душа обича Бога, а друга – не? Бхакти-
винода тхакура изяснява този въпрос в „према прадипа“. па-
дението на душата под двойното телесно покривало се дължи 
на това, че тя измества привързаността си от висшия обект на 
любовта – Бог кришна – към нещо низше. казано накратко, 
падението на дживата представлява избор на самата душа. 

„Душата винаги изпитва любов или привързаност. Сле-
дователно обусловената душа, изпаднала от присъщата 
си позиция, развива любов или привързаност към друг, 
низш обект. Затова себеудовлетворението изчезва и се 
появява материалното сетивно наслаждение.“

как да си представим една душа, която се привързва към 
нещо низше и така попада в материалния свят, като съще-
временно не загубва своята форма във Ваикунтха? Ето един 
подходящ пример. представете си момиченце на една или две 
годинки, сгушено в прегръдката на майка си. В ясната лятна 
нощ майката изнася дъщеричката си на балкона, за да погледа 
пълната луна. Детето протяга ръчички към луната и започва да 
хленчи раздразнено. Майката ѝ  шепне успокояващо: „Мънин-
ка моя, искаш ли да подържиш луната в ръка? Не плачи, ще 
ти помогна.“ тя измъква едно огледалце от джоба си, слага го в 
разтворената длан на момиченцето и насочва китката ѝ  така, 
че в него се улавя отражението на луната. Илюзията е пълна: 
сега детето държи луната в ръка. ококорило очички като ома-
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гьосано, момиченцето забравя и себе си, и майка си – дотолко-
ва е омаяно от „луната“, която държи в пръстчетата си.

както детето всъщност не напуска обятията на майка си, 
така и душата никога не напуска присъщата си позиция на 
частица от кришна. Но душата може да забрави тази си по-
зиция, когато желанието ѝ  я притегля към илюзията, както 
момиченцето забравя и себе си, и майка си. този пример ни 
показва, че забравящата душа е незряла и че (от гледна точ-
ка на читкала или духовното време) нейният престой в мате-
риалния свят е просто миг на невнимание.

Щом дживата пропада в материалния свят чрез конкрет-
но действие по свой избор, защо тогава се казва, че нейната 
карма (действията с цел сетивно наслаждение) е анади, безна-
чална? Не би ли било по-добре, ако кармата започне да се бе-
лежи от момента на падението? тхакура дава отговора отново 
в „Шри Чаитаня-шикшамритам“ 5.3.

„С навлизането си в материалното време обвързаната 
джива подлежи на минало, бъдеще и настояще. като слуга 
на трикала (тройното време) тя преживява удоволствия 
и страдания. Материалното време произхожда от духов-
ното време (читкала). И тъй като читкала няма начало, 
произходът на кармата на дживата, или нейното извръ-
щане от Бога, предхожда материалното време. Затова за 
кармата се казва, че е безначална. Следователно прецен-
ката за материалното време е, че коренът на кармата се 
намира отвъд това време. И затова се казва, че кармата 
е анади.“

В „према прадипа“ Шрила Бхактивинода тхакура убе-
дително обяснява, че изначалната форма на падналата душа 
като обитател на духовния свят, си остава непокътната, дори 
докато тя се намира в материалното съществуване. Нейното 
усещане за идентичност обаче е трансформирано от мате-
риалния ум.

„Макар и обусловено от материалната природа, живото 
същество не е откъснато от собствената си форма във 
 Ваикунтха. поради общуването със заразената мате-
риална атмосфера, духовната идентичност на обуслове-
ното живо същество се трансформира в ума. И въпреки 
това, живото същество не е отделено от присъщата си 
природа.“ 

какво означава духовната идентичност на обусловеното 
живо същество да се трансформира в ума? В „Шри Чаитаня 
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Чаритамрита“, Мадхя 20.108, се заявява, че душата е кришне-
ра татастха-шакти: „маргинална енергия на Бог кришна“. 
Думата татастха (маргинален) показва, че душата балансира 
на границата на избора между кришна съзнание и мая, мате-
риалното съзнание. Ако душата избере мая, тогава правото на 
избор – основен компонент на индивидуалната идентичност 
– е отстъпено на материалния ум. С други думи, душата се 
втрещява при контакта с илюзорната енергия и се превръща в 
деактивиран, пасивен наблюдател; умът, тази фина материал-
на „леща“, през която душата наблюдава грубото тяло и сетив-
ните обекти, приема и отхвърля (санкалпа-викалпа).12 когато 
прави избор, умът разчита на буддхи (интелекта) – наличност-
та от рационално и интуитивно знание, което се предоставя 
от Свръхдушата (параматма). Свръхдушата е експанзията на 
кришна, която живее в сърцето заедно с душата. предоста-
вяйки буддхи, Господ съдейства на безпомощната душа да из-
пълни желанията си.

Да предположим, че съм много жаден, а вода под ръка 
няма. обаче аз все пак намирам бутилка с течност, която из-
глежда много привлекателна за сетивата ми. Умът ми понечва 
да я приеме: „Да, пийни.“ И както повдигам бутилката към 
устата си, виждам етикет на нея. Смисълът на знаците (бук-
ви и числа) на етикета не е очевиден за сетивата ми; за да 
ги разбера, имам нужда от рационален интелект. от буддхи 
умът ми получава разбирането, че етикетът предупреждава: 
тази бутилка съдържа отрова. Умът ми моментално отхвърля 
мисълта да пия от нея.

по-горе споменах, че умът и интелектът са два аспекта 
на лингадеха или финото тяло. третият аспект е аханкара или 
фалшивото его. това е погрешното (т.е. материалното) усещане 
за идентичност, която душата трябва да приеме, за да придо-
бие самоувереност и да се опита да контролира и да се наслаж-
дава на материята. Буддхи става пригоден за ума в съответ-
ствие с фалшивото его. Да предположим, че притежавам егото 
на възрастен мъж. пригодният за мен буддхи ще е различен от 
пригодния за душата, чието аханкара се отъждествява с тяло-
то на малко дете, куче, котка или червей. 

В живота си всички многократно сме се изправяли пред 
един „микрокосмичен“ морален конфликт, който бушува дъл-
боко в нас. Изглежда като че ли буддхи и аханкара теглят ума 
в противоположни посоки. Да речем, че се разхождам в някой 
парк. В тревата намирам натъпкан с пари портфейл. Аханкара 
нахлува в ума ми с чувството за собственост: „Вземи тоя порт-
фейл, сега е твой.“ Буддхи, от друга страна, предупреждава 
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ума ми да не докосвам портфейла, защото може да си имам не-
приятности със закона. познаването на закона, също както и 
знанието относно етикета на бутилката, идва от ра ционалната 
страна на буддхи. Съществува и интуитивна страна. Ако не се 
вслушам в разума и прибера портфейла в джоба си, интуитив-
ната страна на буддхи ще се задейства с чувството на вина. 

Според едно традиционно вярване, всяко живо същество 
си има два ангела: добрият на едното рамо и лошият на дру-
гото. Добрият ангел нашепва на ума благоприлични мисли. 
лошият ангел, разбира се, нашепва неблагопристойни мисли. 
това е обобщението на личната ни морална борба. Необходи-
мо е да знаем обаче, че тази борба протича в мрака на не-
вежеството относно трансценденталния морал. Философията 
Ваишнава хвърля светлина върху механизмите на ума, буддхи 
и аханкара и ние виждаме, че извън ограничените ни човеш-
ки представи за правилно и погрешно съществува по-висша 
ценностна система. 

Дали ще се измъкна с портфейла или ще го оставя в тре-
вата – и в двата случая аз съм под въздействието на фалши-
вото его. Мой ли е портфейлът, че да го прибера в джоба си? 
Не. Мой ли е портфейлът, че да го оставя в тревата? Не. той 
принадлежи на друг. Следователно, трябва да го пазя времен-
но, докато не намеря неговия собственик. по подобен начин, 
моето материално тяло принадлежи на кришна. той го е пре-
доставил на моите грижи. Нямам правото нито да се наслаж-
давам на това тяло, нито да го отричам. Единственият ми дълг 
е да служа на този, който е дал това тяло и който ще го отнеме. 
Да се наслаждаваш на тялото или да го пренебрегваш означа-
ва, че буддхи и аханкара са се наговорили да хванат ума ти в 
капана на егоизма. 

Метафората с двата ангела е прекалено опростена. по-
уместна е поговорката: „Животът на най-добрите от нас пре-
мина в избора между зло и зло.“ У някои хора буддхи застава 
на страната на аморалното аханкара. такива хора не намират 
нищо лошо в престъпното поведение. техният буддхи е дово-
лен да измисля противозаконни и неморални начини да за-
доволява егоизма им. обществото смята тези хора за „лоши“, 
защото те действат според изкривени регулиращи принципи: 
„правото е на страната на по-силния“, „твоето страдание е мое 
удоволствие“, „Моето си е мое, твоето и то е мое.“ У други хора 
аханкара застава на страната на моралистичния буддхи. Ува-
жавайки себе си като почтени граждани, спазващи закона, те 
се гордеят, че никога не са извършили престъпление. обще-
ството смята такива хора за „добри“. 
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В крайна сметка обаче всяка душа, която избира мая 
вместо кришна и в следствие на това преотстъпва своята 
идентичност на ума, интелекта и фалшивото его, изпада в зло. 
„Шримад Бхагаватам“ 11.20.26 предлага действителния регу-
лиращ принцип на душата – принципът да остане неизменно в 
трансцендентална позиция. 

„твърдо се заявява, че неотклонното придържане на 
транс ценденталистите към съответните им духовни пози-
ции – това е истинското благочестие, а грехът възниква, 
когато един трансценденталист занемарява своя дълг. 
този, който приема такъв стандарт за благочестие и гре-
ховност, като искрено желае да се откаже от всякакви 
минали връзки със сетивно наслаждение, е способен да 
подтисне материалните дейности, които по природа са 
нечисти.“

Све све ‘дхикаре (собствената позиция) е изначалната 
идентичност на духовната душа като приближен на Върхов-
ната Божествена личност в духовния свят. Всяко отклонение 
от тази идентичност е състояние на падение. как е възможно 
една душа, намираща се в естествената си позиция близо до 
Бога, да се отклони? отговорът е: като наруши естествената 
си позиция. тя прави това, когато приеме себе си за равна 
на Бога във всяко отношение. В стих 3.2.20 от своя комен-
тар „Говинда-бхашия“ към „Веданта сутра“ Шрила Баладева 
Видябхушана изтъква вечната разлика между Бог и Неговите 
частици.

„Върховната Душа е най-великата. тя е независима и веч-
но неограничена, въпреки че приема материални качест-
ва [например, в Своята сришти-карта, забавлението да 
създава, поддържа и унищожава материални вселени]. 
Индивидуалните духовни души обаче са много мънички. 
като приемат материални качества, те си налагат тежки 
ограничения.“

Душите, които приемат материални качества с фалшива-
та вяра, че, подобно на кришна, са господари на материята, 
Господ нарича грешни. Безгрешните души, изпълнени с любов 
към Бога, никога не са ограничени от материални качества, 
дори да навлязат в материалното творение, защото идването 
им в материалния свят става по волята на кришна.

Макар че разликата между освободеното и обусловеното 
състояние е огромна, душите и в двете състояния имат обща, 
вечно неизменна черта: всяка душа притежава индивидуал-
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на идентичност. тази индивидуалност е очевидна както във 
висшите, така и в нисшите форми на живот, обусловен или 
освободен. Баладева доразвива този въпрос в „прамея-ратна-
вали“ 5.1.

„И в обусловеното, и в освободеното си състояние дживи-
те са разположени на висши и нисши нива. Въпреки че 
всички живи същества са еднакво съзнателни и притежа-
ват знание в границите на способностите си, те разкри-
ват изначалната духовна природа в различни степени. 
Доколко е разкрита тази изначална природа се определя 
от тяхната чистота и отдаденост на Върховния Бог.“

В „Шри Чаитаня-шикшамритам“ 5.3 Шрила Бхактивино-
да тхакура очертава пет степени на човешки живот. те от-
белязват прехода от обусловено към освободено състояние, 
като кулминацията е чиста преданост. В тези степени става 
очевидна ваишнавската концепция за морално развитие. Най-
нисшата е нитисуня-дживана или живот, лишен от морал. Ке-
вала-наитика дживана е следващата степен – това е морален 
живот, но нищо повече. третата степен е сешвара наитика 
дживана – морален живот, съчетан с вяра в Бога. по-висша от 
тази е садхана-бхакта дживана – живот, ръководен от преда-
ност на Бога. петата и най-висша степен е бхава-бхакта джи-
вана – живот в екстатична преданост на кришна. пътищата, 
по които могат да се достигнат най-висшите две степени са 
посочени от Шри Чаитаня Махабрабху в „Шри Чаитаня-чари-
тамрита“, Антя, 4.70-71:

„Сред пътищата на садхана-бхакти или регулирана пре-
даност, деветте предписани метода са най-добри, защото 
тези процеси притежават огромна мощ и чрез тях човек 
може да се отдаде на кришна и да изпита екстатична лю-
бов към Него. [Деветте предписани метода са: да се слуша 
за кришна, да се повтаря Неговото свято име, да се пом-
ни кришна, да се служи в Неговите лотосови нозе, да се 
обожава Формата Му, да се отправят молитви към Него, 
да се изпълнява мисия в Негово име, човек да стане Негов 
приятел и да Му отдаде всичко.]
от деветте процеса на преданото служене най-важният 
е винаги да се повтаря святото име на Бога. Ако човек 
прави това, като избягва оскърбления, може много лесно 
да постигне най-ценната любов към Бога.“

Грешната душа си възвръща безгреховността чрез бхакти 
(отдаденост на кришна). кулминацията при деветте метода на 
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бхакти е постоянното повтаряне на святото име – Харе криш-
на, Харе кришна, кришна кришна, Харе Харе/ Харе Рама, 
Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе – което възнаграждава с най-
скъпоценното съкровище за душата: кришна према, чиста лю-
бов към кришна.

тук могат да възникнат някои въпроси, останали без от-
говор до сега. След като душата е изпаднала от своята транс-
цендентална връзка с кришна и сега трябва отново да възста-
нови тази връзка, това не означава ли просто затваряне на 
един кръг? какво би предпазило душата от това да се върти в 
този кръг отново и отново – да напуска кришна и да се връща 
пак при Него – и така безкрай? това не би ли било едно вечно 
колело на неудовлетвореност, колело, което задвижва други, 
по-малки колела: повтарящото се сътворение, поддържане и 
унищожение на Вселената, повтарящи се раждане и смърт?

отговор на тези съмнения откриваме в следната молит-
ва на ведическите брахмани към Върховния Бог по време на 
жертвоприношението, изпълнено в древността от цар Набхи.

„Всички житейски стремежи и богатства се увеличават 
в теб – пряко, изобилно, непрестанно и безгранично. ти 
си безгранично блаженство и самото съществуване. Що 
се отнася до нас, о, Боже, ние винаги се стремим към ма-
териално наслаждение. ти нямаш нужда от тези жертво-
приношения, те са предназначени за нас, за да можем 
да получим твоята благословия. Жертвоприношенията се 
изпълняват заради техните плодове – ти не се нуждаеш от 
тях.“ („Шримад Бхагаватам“ 5.3.8)

кришна е не просто цел в живота, нито дори най-висша-
та цел в живота. Да се твърди това би означавало, че има 
и други цели освен Него; дори да са по-нисши, другите цели 
все пак биха могли да предложат желани резултати, които да 
ни липсват, когато постигнем пряко общуване с кришна. На-
пример, повечето хора ще се съгласят, че да постигнеш важен 
пост в правителствената структура е по-висша житейска цел, 
отколкото да си останеш в стария чифлик на село, където си 
роден. И все пак, дори един министър изпитва носталгия към 
родния дом и има нужда от време на време да посети скром-
ното място, откъдето е тръгнал. този пример може да се от-
несе към процеса на развитие на любовта към Бога: дори да 
постигна трансценденталната обител на кришна, възможно е 
животът в материалния свят да ми липсва. Но брахманите из-
ключват този аргумент напълно. те казват, че всички житей-
ски цели, независимо какво ни привлича, са установени във 
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вечното лоно на кришна. той е единственият истински обект 
на нашето желание.

Брахманите казват още, че безграничното блаженство на 
кришна непрестанно се разширява. така, завръщането на ду-
шата при кришна не е като изкачването на високо планинско 
плато със стръмни склонове. След изнурително катерене на-
горе човек достига някаква пуста, равна земя и не му остава 
нищо друго, освен да се поразходи насам-натам по платото, да 
огледа света в низината и да се върне обратно надолу. Завръ-
щането при кришна не е нищо подобно.

Брахманите признават, че техният интерес е бил отделèн 
от този на Господ. тяхното ведическо жертвоприношение не 
би увеличило Неговото щастие. по-скоро, те искат да получат 
щастие от Бога. те се занимават с така наречените „плодонос-
ни дейности“, чрез които се наслаждават сетивата на извърш-
ващия ги. плодоносната работа води до бъдещи раждания в 
материални тела. преданото служене представлява работа, 
на която се наслаждават трансценденталните сетива на Бога. 
тази работа води до вечна, любовна връзка с Шри кришна. 
Ведическите брахмани се представят пред Господ като вещи 
в ритуалните жертвоприношения, но невежи по отношение на 
чистата преданост. тук трябва да се отбележи, че лично Вър-
ховният Господ стои пред тези брахмани на арената за жерт-
воприношения на Махараджа Набхи. те са имали щастието да 
Го видят действително. Но съжаляват, че не знаят за какво да 
Го помолят, освен за материални благословии. те не са способ-
ни да се възползват от Неговата близост по трансцендентален 
начин. това означава, че да „познаваш“ Бог и дори да Го „ви-
диш“ не е обезателно същото като да Го обичаш.

Има и една друга молитва – с нея полубоговете се молят на 
Господ, когато той лично се появява, за да благослови техните 
усилия да победят демона Вритрасура. те възхваляват чистите 
предани на Господа, защото единствено те знаят тайната как 
да обичат кришна; с тази обич вкусват безграничното, вечно 
нарастващо блаженство на общуването с Него.

„Затова, о, унищожителю на демона Мадху, непрестанно 
трансцендентално блаженство се лее в сърцата на онези, 
веднъж вкусили капчица от нектарния океан на твоята 
слава. такива възвишени предани забравят мъничкия 
проблясък на материално щастие, породено от мате-
риалните сетива зрение и слух. освободени от всички 
желания, те са истински приятели на всички живи съще-
ства. поднасяйки ти своите сърца, в трансцендентално 
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блаженство, те знаят как да постигнат истинската цел на 
живота. о, Господи, ти си душата и скъпия приятел на 
такива преданоотдадени, които никога нямат нужда да 
се връщат в този материален свят. как биха могли да се 
откажат от преданото служене на теб?“ („Шримад Бхага-
ватам“ 6.9.39)

понякога хората питат защо преданите се съсредоточават 
само върху кришна? Дали не пренебрегват хората от този свят? 
този стих дава отговор на въпроса им. Хората от този свят се 
стремят към щастие, но никога няма да го намерят в мате рията. 
Затова преданите на кришна са техни истински приятели – за-
щото само те знаят къде може да се намери истинското щастие. 
Само чрез кришна-према човек се освобождава от смъртта; а 
кришна-према се получава само чрез божествената милост на 
онези преданоотдадени, които пият от нектарния океан на чис-
тото кришна съзнание. 

БЕЛЕжкИ къМ вТОРА гЛАвА:

1 Ако приемем, че по закона на карма една паднала душа тряб-
ва да страда и да се наслаждава в различни животински и расти-
телни видове, все пак си остава най-малкото едно съмнение, което 
силно тормози западните учени: в кой момент започва злото на 
кармичното въплъщение?: На страница 237 от книгата, озаглавена 
„Измеренията на карма“ под редакцията на С. С. Рама Рао паппу 
(edited by S. S. Rama Rao Pappu, The Dimensions of Karma, 1987), 
професор А. л. Хърман задава въпроса дали законът на карма кон-
тролира Бог или Бог контролира закона на карма. Ако първото е 
вярно, тогава как Бог може да бъде всемогъщ? А ако второто е вяр-
но, тогава не носи ли Бог отговорността за страданието? от гледна 
точка на падението на душата във веригата от раждане и смърт, 
въпросите на Хърман могат да се оформят по следния начин: дали 
кармата задължава Бог да остави някои души, да ги пусне надолу 
от трансцендентния свят в самсара, колелото на раждане и смърт? 
тогава как така той ще бъде тяхното всемогъщо спасение и под-
слон? Или пък Бог пуска души в самсара по Свой собствен избор? 
Ако е така, не е ли той отговорен за тяхното страдание? 
2 „Веданта сутра“ отговаря, че кармата е анади (безначална). 
както се заявява във „Веданта-сутра“ 2.1.35, на кармавибхагад ити 
чен нанадитват: „[Би могло да се спори, че карма] не може [да 
е причина за страданието, тъй като в началото на сътворението] 
кармите [на дживите] са били неразличими [от Върховния, изна-
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чалния източник на сътворението]. това е неправилно, защото кар-
мата няма начало.“ 
3 В отговор на това един учен изказва следното мнение: „Че 
кармата няма начало съвсем не ни удовлетворява“: трой орган в 
„Измеренията на кармата“ (Troy Organ, The Dimensions of the Karma, 
1987, под редакцията на Ш. Ш. Рама Рао Паппу), стр. 333.
4 „Кармата няма начало“ – това не е отговор на належащия 
въпрос: защо дадена душа се класифицира като грешна?: Сутрата, 
която ни казва, че кармата е безначална (2.1.35) е от раздел сутри, 
озаглавен „Ваишамянаиргхриня-адхикаранам“. този раздел оборва 
представата, че Върховният е жесток или несправедлив. той не е 
отговорен за мъките и удоволствията на живите същества; отго-
ворни са техните добри и лоши дела от предишни животи. Разделът 
„Ваишамянаиргхриня“ ни казва, че кармата достига до настоящето 
от едно безначално време, още преди създаването на тази вселена, 
от вселени, които вече не съществуват. Но в този раздел не се казва 
защо някои души стават кшара (грешни) в определен момент. 
5 Мадхвачаря, великият ваишнава-ведантист: Шрипад Мад-
хвачария се появил през 1238 г. близо до Удупи (карнатака) като 
син на Мадхягеха Бхатта и неговата съпруга Ведавати, които го 
нарекли Васудева. той приел отречение, санняси, на дванайсет-
годишна възраст и получил името пурнапрагя. през седемдесет и 
деветте години, които прекарал на Земята, той мощно защитавал 
Ваишнава Веданта от Адваита Веданта на Шанкарачаря.
6 ...кармата, невежеството, времето, проявленията на мате-
риалната природа и т.н. не са вечни: оригиналният текст на сан-
скрит от „Двадаша Стотра“ гласи: на ча кармавимамала кала гуна 
прабхрити исамачит танутад хи ята.
7 Според Шрила Баладева Видябхушана това „нещо друго“ e 
вътрешната духовна енергия на Кришна: Баладева Видябхушана 
написва „Говинда Бхашя“, коментар върху Веданта сутра в тради-
цията на Гаудия Ваишнава през ХVІІІ век. В този коментар към 
стих 3.2.37 от „Веданта сутра“ откриваме следните две пояснения:

„Удовлетворен от обожанието на Своите предани, Върховната 
Божествена личност разкрива личностната Си форма по ми-
лостта на невъобразимана Си енергия.“
„понеже, отвръщайки на любовта на Своите отдадени, Бог ста-
ва лично видим за тях, това не означава, че той не прониква 
навсякъде чрез безличностния Си аспект. Неговата вътрешна 
енергия прави и двете възможни. На онези, които не Го оби-
чат, той представя само Своята отразена форма (абхасарупа). 
В „Бхагавад гита“ 7.25 той казва: „Никога не се проявявам 
пред глупавите и неинтелигентните. За тях Аз оставам покрит 
от Моята вътрешна енергия.“
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В своя коментар към „Шримад Бхагаватам“ 3.9.11 Шрила 
праб хупада изразява същата мисъл.

„тази привързаност към определена форма на Бога се нари-
ча сварупа-сиддхи. Бог се появява в лотосовото сърце на пре-
дания във вечната форма, която той пожелава и така Богът 
никога не се отделя от него, както се потвърждава от предиш-
ния стих. Ала Бог не Се разкрива пред случайния, неистински 
поклонник. това се потвърждава и в „Бхагавад гита“ (7.25): 
нахам пракаша сарвася йога-мая-самаврита.“
В лекцията върху „Шримад Бхагаватам“, изнесена на 16-ти 

декември, 1974 г. в Бомбай, Шрила прабхупада прави следното за-
ключение относно начина на мислене на душите, чиято отдаденост 
на кришна е само привидна, а не истинска: „нахам пракаша сарва-
ся йога-мая-самаврита. те си мислят, че „кришна и ние сме едно и 
също“. Но нещата не стоят така.“ 
8 Чрез пракрити Божествената субстанция на личностната 
форма на Бога се разкрива на искрените. Пред неискрените обаче 
се разкрива само сянка или отражение (абхаса) на Бог: тук може да 
се зададе въпроса какво представлява отразената форма на Бога, 
проявяваща се чрез вътрешната енергия пред душите, чиято отда-
деност не е истинска? В увода си към „Шри Чаитаня чаритамри-
та“, Ади лила, глава 5, Шрила прабхупада пише, че Господ „обръща 
Своя поглед към материалната енергия и чрез отражение на Свое-
то трансцендентално тяло той се слива с материалните елементи.“ 
това отражение е кала, Времето, което води началото си от погледа 
на пуруша (Върховната Душа). кала бива прието в прадхана (утро-
бата на материалната природа) и така кара съставните елементи 
на прадхана да се сливат в пленителните качества на космическото 
творение. 

В своя коментар към „Шримад Бхагаватам“ 10.87.38, написан 
между 1350 г. и 1450 г., Шрила Шридхара Свами отправя молитва 
към Върховния Бог:

„погледът, който отправяш към Своята съпруга включва вре-
мето, материалните склонности на живите същества и прочие. 
този поглед танцува по нейното лице и така събужда множе-
ството сътворени същества, които се раждат в проявленията 
на добро, страст и невежество. о, Господи Нрихари, твоята 
Мая, стъпила върху главата ми, ме притиска тъй силно, че ми 
причинява огромно страдание. Сега съм дошъл при теб, тър-
сейки подслон. Моля те, накарай я да престане.“
В „Шримад Бхагаватам“ 8.17.27 Брахма казва, че Господ 

привлича всичко във Вселената чрез действието на кала-стотра, 
вълните на времето. Също както кришна е центърът на внимание 
в духовния свят, Неговото отражение като кала представлява съ-
щият притегателен център за материалния свят. „Всяко взаимоот-
ношение, което откриваме тук,“ пише Шрила прабхупада в „Раджа 
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видя“, Глава 8, „е просто изопачено отражение на взаимоотношение, 
което имаме с Върховния Бог. Всяко нещо, което откриваме в този 
материален свят, е родено от Абсолютната Истина, само че тук то е 
отразено изкривено във времето.“ Абхаса-рупа на Бога отразява в 
съзнанието на дживите цялата гама от житейски преживявания, а 
не само възприеманото чрез зрението като огледално отражение. 
9 Баладева изтъква, че вътрешната енергия покрива душите, 
лишени от према (любовта към Бога) с две покривала: В своя ко-
ментар „Говинда бхашя“ към „Веданта сутра“ 4.4.19 той пише след-
ното:

„Има шест вида трансформации (викара), през които живи-
те същества преминават в материалното съществуване [раж-
дане, израстване, развитие, възпроизвеждане, остаряване и 
смърт]. Всичко, което е трансцендентно спрямо викара се на-
рича викара-аварти. Господ, Неговата обител и всички, които 
споделят божествените качества на Господ са викара-аварти. 
освободената душа познава всички царства (викара и вика-
ра-аварти) и знае всичко за Бога, източникът на тези цар-
ства. И освободената душа, и окованата душа обитават едни 
и същи царства, но освободената душа не е покрита. „катха 
Упанишад“ 2.2.1 обяснява: „Има град с единадесет порти [чо-
вешкото тяло], който принадлежи на неродения, Върховния с 
чистото сърце. онзи, който медитира върху Него, никога не 
ще се оплаче от този град. освободен от онова, което покрива 
формата на Господ, той е свободен от покривалото на мате-
риалната природа.“ така освободената душа не е в плен на 
сварупа-аварика (невежество, което покрива духовната фор-
ма) и гуна-аварика (съзнание, покрито от трите проявления). 

10 Окованите души преживяват разнообразни удоволствия и 
страдания в различни тела: В своя коментар към „Веданта сутра“ 
2.3.49, „Говинда бхашия“, Баладева пише:

„Въплътените души нямат еднакви преживявания. Защо? Ма-
кар че по своята същност духовните им форми са еднакви, кар-
мичните им съдби се различават. тези съдби са безначални.“

11 Шрила Бхактивинода Тхакура потвърждава: през 1838 г. 
Бхактивинода тхакура се ражда в района на Надия, Бенгал. Не-
говата мисията в този живот е да възроди чистата философия и 
мисията на Бог Чаитаня и да положи принципите на съвременна-
та институционална форма на движението Харе кришна. На тези 
принципи Негова Божествена Милост А. Ч. Бхактиведанта Свами 
прабхупада основава Международното общество за кришна съзна-
ние (ИСкоН) през 1966 г.
12 С други думи, душата се втрещява при контакта с илюзор-
ната енергия и се превръща в деактивиран, пасивен наблюдател; 
умът, тази фина материална „леща“, през която душата наблю-
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дава грубото тяло и сетивните обекти, приема и отхвърля (сан-
калпа-викалпа): 

„Човек, който знае, че трите проявления – добро, страст и неве-
жество – не са качества на душата, а качества на материална-
та природа, и който знае, че чистата душа е само наблюдател 
на действията и реакциите на тези проявления, трябва да се 
смята за освободена личност. тези качества не го обвързват.“ 
(„Шримад Бхагаватам“ 6.12.15)
„Върховната Божествена личност каза: Скъпи мой Уддхава, 
човекът, лишен от интелигентност, погрешно се отъждествява 
с материалното тяло и ум и когато такова погрешно знание 
възникне в съзнанието, материалната страст – причина за ог-
ромни страдания – пропива ума, който по природа е установен 
в доброто. тогава заразеният от страстта ум потъва в правене 
на многобройни планове за материален напредък. така, по-
стоянно мислейки за проявленията на материалната природа, 
глупавият човек се измъчва от непоносими мате риални жела-
ния.“ („Шримад Бхагаватам“ 11.13.9-10)





трЕта ГЛава

В ИМЕто НА ДоБРото

Видяхме, че когато душите се отвръщат от кришна, те 
се изправят пред доброто и злото: двойка противоположности, 
обхващащи целия материален опит. И все пак, би било непра-
вилно да заключим, че саттва-гуна, проявлението на доброто, 
не е по-ценно от раджо-гуна и тамо-гуна, носещи качества, 
типични за злото. „от проявлението на доброто се развива ис-
тинско знание“ – казва Бог кришна в „Бхагавад-гита“ 14.17 – 
„от проявлението на страстта се развива алчност, а от проявле-
нието на невежеството се развиват глупост, лудост и заблуда.“

Истинско знание – какво представлява то? И как възник-
ва от проявлението на доброто? Ето как кришна обяснява това 
на Уддхава.1

„когато умиротвореното съзнание на човека, подсилено 
от проявлението на доброто, се установи в личността на 
Бога, той постига религиозност, знание, непривързаност 
и богатство.“ („Шримад Бхагаватам“ 11.19.25) 

Знанието (гяна) е един от четирите плода, които се съ-
бират при култивирането на доброто. останалите са дхарма 
(религиозност), ваирагя (отречение) и аишваря (богатство). В 
стих 27 кришна формулира религиозността като принципи на 
вярата, които водят до предано служене на Бога. Знание озна-
чава да се осъзнае всепроникващото присъствие на кришна. 
отречението е пълната липса на интерес към обектите за ма-
териално сетивно наслаждение. Богатство, това са осемте съ-
вършенства на йога.2 кришна казва, че за да събере всички 
плодове на доброто, човек трябва да установи съзнанието си 
в Него. И продължава с думите, че онзи, който установява съ-
знанието си върху материални неща, събира доста по-различ-
ни плодове.

„когато съзнанието е установено върху материалното 
тяло, дома и други подобни обекти на сетивно наслаж-
дение, човек прекарва живота си в преследване на мате-
риални обекти с помощта на сетивата. така, под мощното 
въздействие на проявлението на страстта, съзнанието се 
отдава на непостоянни неща и възникват липса на рели-
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гиозност, невежество, привързаност и нещастие.“ („Шри-
мад Бхагаватам“ 11.19.26)

когато не мисли за кришна, умът изпада от доброто в 
страстта. Четирите плода на това проявление са адхарма (лип-
сата на религиозност), тама (невежество), рага (материална 
привързаност) и даридрям (бедност).3 Стихове, с които кришна 
се обръща към Уддхава, ни учат, че култивирането на доброто 
носи плодовете на кришна съзнание. „култивиране“ и „преми-
наване през“ доброто не са едно и също нещо. Човек, който 
просто преминава през доброто с ум, насочен към удоволствия 
за тялото, няма да получи нищо благоприятно. 

Господ капиладева, инкарнация на Бога и велик авто-
ритет във ведическото знание, казва, че когато съзнанието 
е твърдо установено в кришна, то постига изключително ви-
соко ниво на добро, определено като ят тат саттва-гунам 
сваччхам шантам бхагавата падам: „онова състояние на яс-
нота (сваччхам) и покой (шантам), в което се разбира Бога“ 
(„Шримад Бхагаватам“ 3.26.21). капиладева нарича това бо-
жествено състояние на ума васудева. Васудева е едно от име-
ната на Вишну, Свръхдушата и означава „този, който живее 
във всичко“. Умът, който не е обвит в облака на невежеството 
и страстта, грее с чистото, непокварено добро на Самия Шри 
Вишну. през неопетнения обектив на чистия ум се възприе-
ма пряко присъствието на Бога в сърцето и във всички неща 
извън него. Вижда се как трансценденталното измерение на 
Неговата божествена природа обхваща микрокосмическите, 
мезокосмическите и макрокосмическите измерения на мате-
риалната природа. тогава се осъзнава, че четирите плода на 
доброто не могат да се открият в лоното на нищо материално, 
а само и единствено в Него. В стих 7.14 от „Бхагавад-гита“ се 
казва, че съзнанието васудева се постига рядко. След като е 
посветил множество животи на култивирането на ведическо 
знание, съсредоточеният в себе си мъдрец може най-накрая да 
 осъзнае, че кришна е всичко.

В „Шримад Бхагаватам“ 7.13.48 се казва, че Свръхдуша-
та дава интелект (буддхи) според способността за разбиране. 
На онези, чиято способност е ограничена до телесните зани-
мания, Господ дава материалистичен буддхи. Свръхдушата 
благославя трансценденталиста с чист буддхи, който повдига 
психо-сетивното було, покрило усмихнатата, четириръка фор-
ма на Васудева – тази форма е седнала на лотосовия трон в 
сърцето. Мъдрецът, който осъзнава Вишну в сърцето си, нико-
га не може да бъде заблуден. когато настъпи смъртта на тяло-
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то, ученият мъдрец, постигнал доброто васудева, остава с ясно 
съзнание за Бога, отвъд раждането и смъртта.

Васудева-саттва премахва мрака от фалшивото его (ахан-
кара), характерен за проявлението на невежеството, което из-
вращава обикновения буддхи и привързва душата към мате-
рията. освободеният от фалшивото его ум знае, че Шри Виш-
ну, Свръхдушата, е като ярък огън, а индивидуалните души са 
като искриците в този огън. както научаваме от „Шримад Бха-
гаватам“ 2.5.24, мракът на фалшивото его придава форма на 
един вид егоцентрично добро, наречено ваикарика, а също и 
саттвика-аханкара.4 В „Шримад Бхагаватам“ 10.88.3 се каз-
ва, че това светско добро е свързано с Бог Шива (съществуват 
и раджаса- и тамаса-аханкара, като Шива управлява и три-
те вида фалшиво его). той представлява аспект на кала (вре-
мето), обединен с черната богиня кали, която наелектризира 
трите проявления на природата. В гъстия мрак на фалшивото 
его доброто на Шива изглежда светло, също както искрицата 
изглежда светла в тъмната нощ. Но също както една искрица 
не може да разсее нощния мрак, така и ваикарика-саттва, 
доброто на Шива, не разсейва невежеството на телесното раз-
биране. Съвсем встрани от това, доброто на Вишну се издига 
като слънцето и разкрива непокварената, трансцендентална 
идентичност на всички души във взаимоотношението им с 
Върховната Душа. това е зрялото, изцяло освобождаващо зна-
ние, което се развива от култивирането на доброто васудева.

тази книга, „Измерения на доброто и злото“, е съсредото-
чена върху морала. как се вписва моралът в четирите посоки на 
доброто, в лоното на Вишну? В „Шримад Бхагаватам“ 11.20.5 
Уддхава дефинира морала като гуна-доша-бхида-дриштир, „да 
виждаш разликата между благочестивостта и греха“. Разгра-
ничаването на благочестивостта от греха се управлява от ни-
гама – ведическите писания, дадени от Бог кришна. Уддхава 
изтъква, че истинският морал не може да се основава на дру-
го. Моралът е характерна черта на ведическото знание, което 
е и един от четирите плода на доброто. 

Нигама (знание от свещените писания) научава човека 
да вижда Бог Васудева навсякъде, дори в незрелия стадий на 
доброто, основан на телесното възприятие. Нигама осветява 
измерението на рационалните ценности, където логически, от-
въд разумното съмнение, е установено, че Васудева е всичко. 
Да погледнем за миг съвременното образование. В училище 
учениците развиват способността си да разсъждават чрез еле-
ментарно обучение по научни дисциплини. С окото на научния 
разум те се учат да „виждат“ слънцето като многократно по-
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голямо от земята, въпреки че несъвършените физически очи 
им казват, че слънцето е много по-малко. по подобен начин, 
чрез окото на разума, даден от писанията (шастра-чакшуша), 
можем да гледаме отвъд физическите впечатления, към мета-
физическото присъствие на Бога навсякъде в макрокосмоса, 
мезокосмоса и микрокосмоса. Следвателно е логично да Го удо-
влетворяваме чрез добро поведение в тези сфери. падналата 
душа трябва да се учи от духовен учител, осъзнат за кришна 
(ачария, „този, който учи чрез личен пример“), как да се държи 
в присъствието на Бога.

„о, велики Върховни Господи, грешните хора, чието 
вътрешно зрение е поразено от външни материални дей-
ности, не могат да видят твоите лотосови нозе, но твои-
те чисти преданоотдадени ги виждат, защото тяхната 
единствена цел е трансцендентално да се наслаждават на 
твои те занимания.“ („Шримад Бхагаватам“ 3.5.45)

В „Шримад Бхагаватам“ 7.15.25 Нарада Муни казва, че 
човек трябва да култивира светско добро, за да победи страст-
та и невежеството, и след това да се издигне над телесното 
добро, до нивото на шуддха-саттва (или васудева). „Всичко 
това може да стане автоматично, ако човек се заеме със слу-
жене на духовния си учител, с вяра и преданост“, заключава 
той. „по този начин човек може да преодолее влиянието на 
проявле нията на природата.“ първата стъпка към трансцен-
дентността е да се разбере разликата между доброто и лошото 
поведение така, както учи духовният учител.5

лошо поведение означава непочтено поведение. Непоч-
теното поведение започва от момента, в който една паднала 
душа подражава на Бога глупашки, като маймуна. приел за 
себе си ролята на контролиращ и наслаждаващ се, аз смятам, 
че е „оправдано“ да подлагам живите същества около себе си 
на прищевките и желанията си. Нанасяйки по този начин оби-
да на други живи същества, умът ми е сляп за присъствието 
на Бога в техните сърца. така ослепеният ум развива силни 
телесни привързаности, гордост, завист и враждебност.

„обусловените души се оказват напълно оковани в при-
вързаността към собствените си, подобни на трупове, 
материални тела и роднините и притежанията си. В та-
кова състояние на гордост и глупост обусловените души 
завиждат на другите живи същества, както и на Върхов-
ната Божествена личност, Хари, който живее в сърцата 
на всички живи същества. така, нанасяйки оскърбление 
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от завист на другите, обусловените души постепенно про-
падат в ада.“ („Шримад Бхагаватам“ 11.5.15)

Да не се оскърбяват другите – това е жизнената сила на 
ведическата цивилизация. „Ненасилие, истинност, честност, 
желание за щастие и добруване на другите и свобода от похот, 
гняв и алчност – това представлява дългът на всички членове 
на обществото,“ казва Бог кришна на Уддхава в „Шримад Бха-
гаватам“ 11.17.21. Хората, живеещи на Запад, имат подобно 
Златно правило за всеобщ морал: „постъпвай с другите така, 
както искаш да постъпват с теб.“6

Да не се оскърбяват другите – това е естествено следствие 
и от външното знание нигама, и от вътрешното знание васу-
дева, това е и чиста преданост на Бога. И добрият ученик на 
духовен учител (чрез придържане към разума от писанията), 
и медитиращият, осъзнал Свръхдушата (чрез знанието васу-
дева), и чистият преданоотдаден (чрез любовна привързаност 
към кришна) почитат Божието присъствие във всички живи 
същества. 

Човек може да запита: „как е възможно да се живее в 
този свят без да се оскърбяват другите живи същества? Всич-
ки трябва да се храним. И вегетарианец да съм, пак отнемам 
живота на други същества. И да внимавам, и да се храня само 
с развалени плодове и зеленчуци (в които, безспорно, вече няма 
живот), пак фактът, че тези храни са се развалили, озна чава, 
че в тях са плъзнали микроорганизми, които аз  неумишлено 
изяждам и убивам.“ На този въпрос отговаря „Бхагавад-ги-
та“ 4.24. този, който вижда Божието присъствие във всичко 
и навсякъде, се занимава с брахмарпанам, тоест, да посве-
щава всички свои действия на Бога. Актът на приношение, 
човекът, който го извършва и предметите на приношението 
(живите същества, свързани с приношението на храна, напри-
мер) са освободени от кармични резултати, защото ги приема 
кришна. това се нарича брахма-карма или духовна дейност. 
Да се включват живи същества в брахма-карма, вече не е 
 оскърбление или вреда, а най-велико добро – то ги освобожда-
ва от колелото на раждане и смърт.

Невежите души са склонни да проявяват доброта само 
към кръвните си роднини. Но, бидейки пропита от телесна 
привързаност, тази доброта не помага трайно на никого. Се-
мейната „любов“ просто разпалва завист. Даден семеен кръг 
завижда на съседните семейства. Дадена общност завижда на 
съседните общности. Даден народ завижда на съседните на-
роди. Завистта дава воля на оскърбителното поведение. там, 
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където има такова поведение, няма добро, няма чиста пре-
даност, истинско знание, нито морал. Има само животинско 
съперничество под формата на прекрасни качества. когато 
човешките същества загубят добрите си качества, те пропадат 
в ада. противоотровата е осъзнатост за присъствието на Бога 
във всичко; тя разсейва завистта и оскърбленията. 

„този, който вижда всичко в неговата връзка с Върхов-
ния Бог, който вижда всички същества като частици от 
Него, който вижда Върховния Бог във всичко, той никога 
не мрази нищо и никое същество.“ (Шри Ишопанишад 7)

Да не се оскърбява е добро. Моралът не би могъл да съ-
ществува без това. И все пак, за един преданоотдаден просто 
да не завижда и да не мрази другите не е достатъчно добро. 
той извежда морала отвъд доброто, към паропакара, трансцен-
денталната работа за доброто на другите, която възстановява 
връзката между падналите души и кришна.7 Шри прахлада 
Махараджа се моли така8:

„Нека има щастие из цялата Вселена и нека завистливи-
те се умиротворят. Нека всички живи същества се успо-
коят чрез бхакти-йога, защото като приемат предано да 
служат, те ще мислят само доброто един на друг. Затова 
позволи на всички ни да служим на върховната трансцен-
дентност, Бог кришна, и винаги да бъдем погълнати от 
мисли за Него.“ („Шримад Бхагаватам“ 5.18.9) 

личността в саттва-гуна се придържа към доброто и от-
бягва злото, но чистият преданоотдаден като Шри прахлада е 
способен да превърне злото в добро. той се родил като син на 
Хиранякашипу, злия цар на демоните, които държели веселе-
ната в желязната си хватка. Ето защо, по рождение природа-
та на неговите сетива и инстинкти, както и общуването му с 
домашните, не били предразположени към доброто. Бил малко 
момче и нямал почти никакво знание за писанията. И въпреки 
това, по милостта на своя духовен учител, той виждал Божието 
присъствие навсякъде. Нещо повече, любовта му към Бога била 
толкова силна, че накарала Бог да се яви пред всички. Именно 
това е измерението на ценностите на чистата преданост – да се 
разкрие пред всички истинския обект на любовта. Бащата на 
прахлада – който неведнъж се опитвал да убие собствения си 
син – бил освободен от Божията ръка. така злото било не само 
избегнато, дори не просто победено. Било напълно пречистено 
от силата на чистата преданост. плодовете на доброто (знание 
и морал), макар и безспорно благоприятни, не са крайната цел 
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на ваишнавата. Божествената личност на Господ – откъдето 
доброто води началото си – е крайната цел. 

Материалното проявление на доброто може да се срав-
ни с голямо, модерно летище, където отивам, за да се кача 
на междуконтинентален полет. Ако се оставя да бъда пленен 
от бляскавите удобства на летището – безмитните магазини, 
ресторантите и киното – и си изпусна полета, значи съм из-
пуснал целия смисъл на отиването до летището. летището не 
е крайната ми цел. по подобен начин, за да станеш кришна 
осъзнат, се препоръчва да се издигнеш от страстта и невеже-
ството до доброто. Но доброто не е крайната цел. Ако вместо да 
летя, аз се привържа към първокласните удобства, достъпни в 
 саттва-гуна – религия, знание, морал, отречение и богатство – 
отделно от кришна, значи се намирам в саттвика-аханкара. 
когато кришна бъде забравен, неспокойният мрак на страстта 
и невежеството постепенно обгръща четирите възможности на 
доброто. С течение на времето, светското добро се превръща в 
зло. И следвайки аналогията с летището, самият полет може да 
се сравни с васудева-саттва или трансценденталното добро. 
Докато съзнанието се издига към трансцендентността, то се 
наслаждава на всеобгръщащата гледка към енергиите на Бога, 
също както пътникът от самолета се наслаждава на огромни-
те простори на земното кълбо от висините на стратосферата. 
от съзнанието васудева няма връщане назад, към страстта и 
невежеството. пристигането на душата в личната обител на 
кришна е краят на пътуването.

БЕЛЕжкИ къМ ТРЕТА гЛАвА:

1 Ето как Кришна обяснява това на Уддхава: Също като Ар-
джуна, Уддхава е близък приятел и ученик на Бог кришна. както 
кришна разговаря с Арджуна в „Бхагавад-гита“, така той изрича 
„Уддхава-гита“ в Единадесета песен на „Шримад Бхагаватам“ към 
Уддхава. 
2 ... осемте съвършенства на йога: определят се като ашта-сид-
хи и са: анима, способността да ставаш по-малък и от най-малкото; 
лагхима, способността да ставаш по-лек и от най-лекото; прапти, 
способността да придобиваш; ишитва, способността да създаваш 
и унищожаваш; вашитва, способността да контролираш мате-
риалните елементи; махима, способността да ставаш по-тежък и от 
най-тежкото; пракамя, способността никога да не се разочароваш 
от желанията си; и камавасайита, способността да преодоляваш 
природните закони, за да изпълниш своите желания.
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Бог кришна обяснява сиддхите на Уддхава в Единадесета пе-
сен на „Шримад Бхагаватам“, петнадесета глава. относно тези осем 
сиддхи той казва, че те са в Неговото лоно и представляват лични 
богатства на Върховния Бог. Чрез тези способности Господ издишва 
неизброими вселени и едновременно с това живее във всеки атом 
на всяка вселена. След продължителен аскетизъм мистиците, кои-
то практикуват системата на аштанга-йога, могат да развият тези 
осем способности в ограничена степен.

освен първичните осем, съществуват и десет вторични сид-
дхи, за които кришна казва на Уддхава, че са в проявлението на 
доб рото. това са: безразличие към глад и жажда; да чуваш и виж-
даш неща, които са далеч; да движиш тялото си със скоростта на 
ума; да приемаш всяка желана форма; да влизаш в чужди тела; 
да умреш, когато пожелаеш; да наблюдаваш забавленията на по-
лубоговете и небесните девойки, наречени Апсари; съвършено да 
осъществяваш плановете си; да даваш заповеди, които винаги се 
изпълняват докрай.

освен това, съществуват и пет съвършенства на медитацията. 
това са способността да знаеш миналото, настоящето и бъдещето; 
да понасяш горещина и студ и останалите двойствености; да позна-
ваш умовете на другите; да възпираш влиянието на огъня, слънце-
то, водата, отровата и т.н; да си непобедим.

В „Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя, 19.165, се цитира стих 
от Шрила Рупа Госвами:

„Докато няма и най-лек аромат от чиста любов към кришна, 
която е съвършената лековита билка за контролиране на Гос-
под кришна в сърцето, богатствата на материалните съвър-
шенства – известни като сиддхи, брахманските съвършенства 
[сатя, шама, титикша и така нататък], трансът на йогите и 
монистичното блаженство на Брахман – всички те изглеждат 
привлекателни за хората.“

3 ... адхарма (липсата на религиозност), тама (невежество), 
рага (материална привързаност) и даридрям (бедност): тези сан-
скритски термини не се появяват пряко в „Шримад Бхагаватам“ 
11.19.26; те са посочени чрез думата „випаряям“, „противополож-
ното на споменатото по-горе“. първите три термина са очевидни 
противоположности на използваните в стих 11.29.35 от „Шримад 
Бхагаватам“. последният термин, даридрям, съм взел от „Шримад 
Бхагаватам“ 10.10.13.
4 ... ваикарика, а също и саттвика-аханкара: доброто, страстта и 
невежеството в света се включват в аханкара или фалшивото его. 

„Себелюбивото материално его, преобразувано в три форми – 
гуните на доброто, на страстта и на невежеството – се проявя-
ва в три раздела: силите, еволюиращи материята, знанието за 
материалните творения и интелигентността, която ръководи 
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материалните дейности. Нарада, ти си напълно подготвен да 
разбереш това.“ („Шримад Бхагаватам“ 2.5.24)
така, с течение на времето, човекът, установен в сатвика-

аханкара, неминуемо ще бъде завлечен в страст и невежество от 
фалшивото его.
5 Първата стъпка към трансцендентността е да се разбере 
разликата между доброто и лошото поведение, така, както учи 
духовният учител: Шрила прабхупада често цитираше „Чаняка 
шлока“ 10, където се изразява „начално морално образование“.

„Човек, който гледа на жената на другия като на своя майка, / 
на притежанията на другия – като на шепа прах / и се отнася 
към всички живи същества както към себе си – / такъв човек 
е наистина учен.“

6 Хората, живеещи на Запад, имат подобно Златно правило 
за всеобщ морал: „Постъпвай с другите така, както искаш да по-
стъпват с теб“: В юдейската традиция, основана на талмуда, е 
записан разказа за един езичник, който се обърнал към Рави Хилел, 
живял преди около две хиляди години. „обърни ме в твоята вяра,“ 
поискал езичникът, „при условие, че ме научиш на целия Закон, до-
като стоя на един крак.“ Хилел се съгласил. Учението му било след-
ното: „онова, което на теб ти е омразно, не го причинявай на ближ-
ния си; това е целият Закон; всичко останало е тълкувания. Върви 
и се учи.“ (трактат Шабат 31 б). 

Бихме могли да запитаме защо вместо да казва на езични-
ка какво да не прави, Хилел не цитира по-положителното „обичай 
ближния си, както обичаш себе си“ (левит 18.18). И как неговият 
вариант на „целия Закон“ обяснява множеството заповеди, които 
едва ли имат нещо общо с поведението спрямо другите – еврейски-
те закони, свързани с храненето, например? през 1994 г., в своето 
есе, озаглавено „Истина, смирение и философите“, еврейският учен 
Джордж Н. Шлезинджър отговаря, че Хилел учел езичника на прин-
ципа на смирението. Смирението е най-благородната от всички до-
бродетели, споменавани в Стария завет. там Мойсей е възхваляван 
като най-хрисимия човек на земята. Средновековният еврейски ав-
торитет Маймонид казва, че човек не трябва да стига до крайности 
в никое свое действие, освен в смирението: колкото по-смирен, тол-
кова по-добре. от тук следва, че истински смиреният човек трябва 
да следва целия Божи Закон. Смирението, казва Маймонид, ще го 
доведе до отдаване на „Бог с велика и твърде силна любов, така че 
душата на човека ще се свърже чрез любовта към Бог и той ще бъде 
непрестанно пленен от нея като човек страдащ от любовна мъка“. 

В своя коментар към „Шримад Бхагаватам“ 2.7.37 Шрила пра-
бхупада пише: „той [будизмът] е религия на здравия разум, защото 
съветва хората да не вредят на никое животно или живо същество, 
защото такива вредни действия са вредни и за този, който ги из-
вършва. Ала преди да научи принципите на ненасилието, човек 
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трябва да научи два други принципа, а именно да бъде смирен и 
лишен от гордост. Ако човек не е смирен и лишен от гордост, той 
не може да не вреди на другите и да не използва насилие. И след 
като не използва насилие, човек трябва да се научи на търпимост и 
простота на битието. Човек трябва да поднася почитания на вели-
ките религиозни учители и духовни водачи и също така да тренира 
сетивата си на контролирани действия, като се научи да не се при-
вързва към семейството и дома, да служи предано на Бога и т.н. И 
в най-висшия стадий той трябва да приеме Бог и да стане Негов 
преданоотдаден; иначе няма религиозност.“
7 Той извежда морала отвъд доброто към паропакара, транс-
ценденталната работа за доброто на другите, която възста-
новява връзката между падналите души и Кришна: терминът 
паропакара (или пара-упакара) е от „Шри Чаитаня чаритамрита“, 
Ади 9.41).

„този, който е приел раждане като човешко същество в земите 
на Индия [Бхарата-варша] трябва да увенчае живота си с ус-
пех, като работи за ползата на всички други народи.“
В своя коментар към Мадхя 12.135 от същото произведение, 

Шрила прабхупада пише:
„Думата джива-химса (завист към другите живи същества) 
всъщност означава да се прекъсне проповядването на криш-
на съзнание. проповядването се описва като паропакара, 
дейност за благото на другите. онези, които са невежи по от-
ношение на ползата от преданото служене, трябва да бъдат 
образовани чрез проповядване. Ако човек престане да пропо-
вядва и просто седне на някое самотно място, той се занимава 
с материални дейности.“

8 Шри Прахлада Махараджа се моли така: прахлада е махаджа-
на, един от дванайсетте велики авторитета на преданото служене, 
изредени в „Шримад Бхагаватам“ 6.3.20. той е известен преданоот-
даден на Бог Нрисимхадева, инкарнацията получовек-полулъв.





ЧЕтвърта ГЛава

ГАУНА-ДХАРМА И МУКХЯ-ДХАРМА

Влизането в летището (култивирането на добро) се опре-
деля като гауна-дхарма или вторична религия, а полетът със 
самолет към крайното местоназначение (връщането у дома, 
обратно при Бога) се определя като мухкя-дхарма или пър-
вична религия. В първа глава от първа част на „Шри Чаита-
ня шикшамритам“1, Шрила Бхактивинода тхакура изяснява 
разликата между гауна-дхарма (вторичната религия) и мукхя-
дхарма (първичната религия).

„Според гауна-дхарма или вторичната религия, човек 
трябва да прави разлика между добрите дела (пуня) и ло-
шите дела (папа). такъв морал е приемлив. И той не на-
пуска душата [когато тя бъде освободена]. Ала веднъж 
постигнала състоянието на чиста свобода от трите прояв-
ления на природата, този морал претърпява трансформа-
ция. той се превръща в принцип на мукхя-дхарма или 
първичната религия на душата. когато душата попада в 
материалния живот, първичната ѝ  религия се изкривява. 
от изкривяването на първичната религия се ражда мора-
ла на вторичната религия. Чрез процеса на трансформи-
ране на гауна-дхарма [към съвършенство], мукхя-дхарма 
постепенно се проявява.“ 

Гауна-дхарма е религията на душите, които, макар все 
още в общение с материалната природа, са достатъчно пречис-
тени, за да правят разлика между добри и лоши дела. освен 
това, те определят доброто и злото, като в писанията се опират 
на ишвара, този, който контролира материалната природа. от 
гледна точка на пет-степенната скàла на човешките същества 
(представена във Втора глава) гауна-дхарма се практикува от 
личности, които се намират на третата степен, тоест, съчетават 
морала с вяра в Бога. това можем да наречем благочестие. 

как човек може да превърне благочестието в съвършен-
ство? като посвети своя морален и религиозен дълг единствено 
на Върховния Бог. Например, в „Бхагавад-гита“ Бог кришна 
учи Арджуна да отдаде своята гауна-дхарма на праведен воин 
в лично служене на Бога. 





г а у н а - д х а р м а  и  м у к х я - д х а р м а

каква е разликата между това да отдадеш своята дхарма 
на кришна и това с вяра в Бога просто да се придържаш към 
външни морални и религиозни принципи? Разликата е там, че 
за един преданоотдаден на кришна не може да има друго доб-
ро дело, освен да служи на Кришна и друго лошо дело, освен да 
не служи на Кришна. В началото на „Бхагавад-гита“ Арджуна е 
в ролята на благочестив моралист, обзет от страх заради оскър-
бленията, които ще нанесе, ако воюва на курукшетра в име-
то на кришна. Но в края на „Бхагавад-гита“, когато Арджуна 
влиза в сражението, а кришна е негов колесничар, разказва-
чът Санджая заявява, че Господ и чистият Му преданоотдаден 
са вечно съпътствани от истински нити, тоест морал.

посвещавайки своята дхарма единствено в служене на 
кришна, преданоотдаденият се изкачва от третата степен 
(благочестие) през четвъртата (регулирано предано служене) до 
съвършената пета степен на чисто предано служене в екста-
тична любов към Бога. Четвъртата и петата степени са мукхя-
дхарма, защото свързват душата с Бога. при четвъртата сте-
пен душата регулира своите занимания така, че винаги да по-
лучава милостта на кришна, както се казва в „Бхагавад-гита“ 
2.64: „личността, освободена от привързаност и омраза и спо-
собна да контролира сетивата си чрез регулиращите принципи 
на свободата, може да получи изцяло милостта на Бога.“ при 
петата степен преданоотдаденият постига любов към кришна, 
като просто повтаря святото име на Бога, както се разкрива в 
„Шри Чаитаня Чаритамрита“, Ади, 8.26: „повтарянето на Харе 
кришна маха-мантра без оскърбления побеждава всички гре-
ховни дейности. така се проявява чистото предано служене, 
което е причина за любовта към Бога.“

Вниманието на кришна осъзнатия преданоотдаден зави-
наги се извръща от телесните сетивни наслаждения. така него-
вите действия трябва да бъдат морални и религиозни, защото 
от любов към кришна той изоставя извратената любов към те-
лесни взаимоотношения, подхранващи завистта и склонност-
та да се нанасят оскърбления.2 Също така, преданоотдаденият 
достига отвъд целите на доброто: религиозност, знание, отре-
чение и богатство. Изцяло погълнат от кришна съзнание, той 
преминава оттатък двойствеността добро и зло. 

„Материалното благочестие и греховност, които възник-
ват от доброто и злото в този свят, не могат да същест-
вуват у Моите искрени преданоотдадени, които, бидейки 
освободени от материални копнежи, запазват стабилно 
духовно съзнание при всякакви обстоятелства. Наистина, 
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такива преданоотдадени са постигнали Мен, Върховния 
Бог, който съм отвъд всичко, което материалният инте-
лект може да проумее.“ („Шримад Бхагаватам“ 11.20.36)

по определението, дадено от Шрила Бхактивинода тха кура 
по-горе, в материалното съществувание на падение мукхя-дхар-
ма (първичната религия на душата) се изкривява. той добавя, 
че моралът на гауна-дхарма се ражда именно от това изкривя-
ване. това са темите на стиха, изречен от Шри прахлада Маха-
раджа към неговите съученици, синове на демони.

„Няма нещо, което да не могат да постигнат преданоотда-
дените, удовлетворили Върховната Божествена личност – 
причината на всички причини, изначалният източник на 
всичко. Господ е извор на безгранични духовни качест-
ва. Следователно, каква е ползата за преданоотдадените, 
кои то са трансцендентални по отношение проявленията 
на материалната природа, да следват принципите на ре-
лигията, икономическото развитие, сетивното наслажде-
ние и освобождението, всеки от които може автоматично 
да се постигне под влиянието на същите тези проявления 
на природата? Ние, преданоотдадените, вечно възхваля-
ваме лотосовите нозе на Бога и затова нямаме нужда да 
искаме нищо, свързано с дхарма, кама, артха и мокша.“ 
(„Шримад Бхагаватам“ 7.6.25)

прахлада прави разлика между прякото удовлетворяване 
на Върховния Бог и следването на принципите дхарма-адая, 
четворното развитие на вторичната религия. Моралните прин-
ципи при вторичната религия водят до икономическо развитие 
(артха), сетивно наслаждение (кама), и освобождение (мокша). 
И четирите са гуна-вятикарат, „дължащи се на проявления-
та на материалната природа“. прахлада изяснява, че чистите 
преданоотдадени не се стремят към степените на дхарма-адая, 
защото те не се интересуват от нищо друго, освен възхвала на 
лотосовите нозе на Бога. И така, да се стремиш да се разви-
ваш в дхарма, артха, кама и мокша означава да изкривяваш 
мукхя-дхарма, първичната религия на душата. повтаряйки 
словата на своя духовен учител Ишвара пури, Шри Чаитаня 
Махапрабху учел: 

„Религиозността, икономическото развитие, сетивното 
наслаждение и освобождението са известни като четири-
те цели в живота, но пред любовта към Бога, петата и 
най-висша цел, те изглеждат незначителни, като сламка, 
паднала на улицата.“
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Вторичната религия се занимава с проблемите на живо-
та в материално тяло. Артха, кама и мокша се разглеждат от 
гауна-дхарма като вторични решения на тези проблеми. осо-
бено когато хората навлизат в семейния живот, те се оказват 
обсадени от безброй проблеми и предизвикателства: раждане 
на деца, изисквания на работното място, оплаквания, заблуди, 
страх от бъдещи опасности, безпокойство във връзка с това 
как щастието да се увеличи и как нещастието да се сведе до 
минимум, бавно приближаващите се старост, болести и смърт. 
За да се справят с тези трудности, хората, разбира се, имат 
нужда да живеят в общество, управлявано от морални прин-
ципи, което насърчава благочестието и задушава неблагочес-
тието. това е дхарма. Несъмнено се нуждаят от печалба, осигу-
рена с честни средства. това е артха. Несъмнено се нуждаят 
от храна, сън, съвокупление и защита на домовете си. това 
е кама. И накрая, несъмнено се нуждаят от освобождение от 
греховете, натрупани през изпълнените им с дейност животи. 
това е мокша. А дали не е безотговорно да се проповядва така, 
че хората да се отвръщат от тези цели? 

това, което мукхя-дхарма постига, не е точно да отвръща 
хората от четирите цели; тя ги превръща в Кришна-бхакти. Вя-
рата в кришна – това е убеждението, че като просто се служи на 
Него, всички второстепенни цели се постигат автоматично.

„като извършва трансцендентално, любовно служене на 
кришна, човек автоматично извършва всички допъл-
нителни дейности. тази неотклонима, твърда вяра, бла-
гоприятна за отдаване на предано служене, се нарича 
шраддха. („Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя, 22.62)

Шри Билвамангала тхакура изразява тази вяра в Криш-
на-карнамрита 107: 

„Ако съм зает в предано служене на теб, скъпи мой Гос-
поди, тогава много лесно мога да възприемам присъст-
вието ти навсякъде. А що се отнася до освобождението, 
мисля, че освобождението стои до вратата ми, скръстило 
ръце, и чака да ми служи – и всички материални удоб-
ства на дхарма [религиозността], артха [икономическото 
развитие] и кама [сетивното наслаждение] са застанали 
до него.“

Шрила Бхактивинода тхакура споменава процес на усъ-
вършенстване на гауна-дхарма, чрез който постепенно се 
проявява мукхя-дхарма. покрай примера с Арджуна вече спо-
менах този процес. при курукшетра той отдал своята гауна-





и з м е р е н и я т а  н а  д о б р о т о  и  з л о т о

дхарма да се сражава, т.е да бъде воин, на Бог кришна. този 
процес се нарича даиви-варнашрама-дхарма – трансценден-
талната ведическа обществена система.

оказва се, че онова, което западните философи наричат 
„морална вселена“ е космическата форма на варнашрама. В 
„Шримад Бхагаватам“ вселената се описва като ръководена от 
Върховния Бог, от Неговата обител в духовния свят. Неговите 
инструменти за контрол са трите проявления на природата. 
тези проявления възнаграждават всички живи същества тук с 
различни качества, различни имена и различни форми. Човеш-
кото общество, например, се степенува според четири варни 
или съсловия: брахмана (учители), кшатрия (администратори 
и воини), ваишя (земеделци, търговци) и шудра (работници).3 
За всички тези съсловия определен вид дейност е установен 
като религиозна и морална (дхарма), а друг вид дейност – като 
нерелигиозна и аморална (адхарма). Дхармата се налага от 
Ведите, а адхармата се противопоставя на ведическите пред-
писания. Ведите представляват словата на Самия Върховен 
Бог.4 Затова те не се различават от Него. В своя коментар към 
„Бхагаватам“ Мадхвачария пише, че ведическите принципи 
трябва да се разбират като ваишнавски принципи.

Даиви-варнашрама-дхарма представлява ведическата 
дхарма, разбирана като ваишнавизъм. тя е пресечната точ-
ка между гауна-дхарма и мукхя-дхарма. Именно при варнаш-
рама, в трансценденталното проявление на васудева-саттва, 
освободените мъдреци разпознават Вишну като присъстващ 
във всичко.

васудева-пара веда 
васудева-пара макха 
васудева-пара йога 
васудева-пара крия 

васудева-парам гянам 
васудева-парам тапа 
васудева-паро дхармо 
васудева-пара гати

В разкритите писания крайният обект на знанието е Шри 
кришна, Божествената личност. Целта на жертвоприноше-
нията е той да бъде удовлетворен. Йога служи, за да може 
той да бъде осъзнат. Всички плодоносни дейности в крайна 
сметка биват възнаградени единствено от Него. той е върхов-
ното знание и всички строги отречения се изпълняват, за да 
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бъде познат той. Религията [дхарма] представлява отдаване на 
любовно служене на Него. той е върховната цел на живота. 
(„Шримад Бхагаватам“ 1.2.28-29)

Моралният закон, управляващ даиви-варнашрама-дхар-
ма, който древните свети царе от минали епохи са прилагали, 
е изложен в „Шри Ишопанишад“. Шрила прабхупада обясня-
ва този ведически морален ред в своя коментар към „Шри-
мад Бхагаватам“ 4.22.45: „когато целият свят бил управляван 
от монархия, монархът всъщност бил насочван от брахмани 
и свети личности. В качеството си на администратор на дър-
жавата, царят изпълнявал своите задължения като слуга на 
брахманите. Царете и брахманите не били диктатори, нито се 
смятали за собственици на държавата. Царете също познавали 
ведическите писания и затова били наясно с предписанието 
на „Шри Ишопанишад“: ишавасям идам сарвам – всичко съ-
ществуващо принадлежи на Върховната Божествена личност. 
В „Бхагавад-гита“ Господ кришна твърди, че той е собствени-
кът на всички планетарни системи (сарва-лока-махешварам). 
И тъй като нещата стоят точно така, никой не може да претен-
дира, че е собственик на държавата. Царят, президентът или 
държавният глава трябва винаги да помнят, че не са собстве-
ници, а слуги.“

В „Шримад Багаватам“ 5.1.16 Брахма потвърждава, че 
дори дживан-муктите, постигналите освобождение още в 
материалното тяло, не престъпват ведическия закон, защото 
знаят, че това е Божият ред. Брахма допълва, че такива осво-
бодени души възприемат двойствеността щастие–нещастие 
като сън – тази двойственост, разбира се, материалистите раз-
глеждат като добро и зло „в действие“. И така, докато действат 
с тялото според ведическите предписания, дживан-муктите 
остават безразлични към щастието и нещастието. тяхната ра-
бота, следователно, не създава бъдещи тела според законите на 
карма. Ако щастието и нещастието са просто сън в даиви-вар-
нашрама, тогава какво мотивира дейностите в обществото? 
„Шримад Бхагаватам“ 1.2.13 отговаря:

„Затова, о, най-добри сред два пъти родените, най-вис-
шето съвършенство, което човек може да постигне, из-
пълнявайки задълженията, предписвани му от кастите 
и начините на живот, е да удовлетвори Божествената 
личност.“
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Не може да се очаква обаче че всички, които действат в 
рамките на даиви-варнашрама ще бъдат на платформата на 
най-висшето съвършенство. освен шуддха-ваишнавите, чис-
тите преданоотдадени, съществуват и ваишнава-прая, „поч-
ти ваишнави“, които служат на Бога, но до известна степен 
действат под влиянието на телесното щастие и нещастие. За 
ваишнава-прая Бог Чаитаня казва ядяди брахманя каре брах-
манера сахая: „те извършват благотворителност за брахмани-
те и твърде им помагат.“5 така, ваишнава-прая се занимават с 
дела като предписаните във вторичните религиозни писания. 
Въпреки това, в даиви-варнашрама такива дела удовлетворя-
ват Бога, защото те представляват служене на Неговите чисти 
преданоотдадени. като служат на освободените преданоотда-
дени, ваишнава-прая се пречистват и постепенно се издигат 
до предано служене в освободено състояние.

„Варнашрама-дхарма, системата на четирите духовни съ-
словия и четирите обществени съсловия, се състои от два вида: 
демоничен и трансцендентален“, пише Шрила прабхупада в 
„отречение чрез мъдрост“. „те нямат нищо общо.“ онова, което 
е демонично, води към ада. кога варнашрама води към ада?

„последователите на варнашрама приемат регулиращите 
принципи на четирите обществени съсловия [брахмана, 
кшатрия, ваишя и шудра] и четирите духовни съсловия 
[брахмачария, грихастха, ванапрастха и санняса]. И все 
пак, ако човек следва регулиращите принципи на тези съ-
словия, но не отдава трансцендентално служене на криш-
на, той пропада в адските условия на материалния жи-
вот.“ („Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя, 22.26)

Ако ведическите принципи действително са ваишнав-
ски принципи, тогава как е възможно варнашрама-дхармите 
да пренебрегват преданото служене на Бог, дори когато осъ-
ществяват предписаните им задължения? отговора на този 
въпрос намираме в „Шримад Бхагаватам“ 6.3.25. Съществу-
ват две класи мъдреци, които в древни времена съставили ве-
дическите писания. Едните се наричат махаджана. („Шримад 
Бхагаватам“ 6.3.20 изрежда дванадесет махаджани, които са 
авторитетите по мукхя-дхарма, обожаването на Бога. това са 
Сваямбху, Нарада, Шамбху, кумара, капила, Ману, прахлада, 
Джанака, Бхишма, Бали, Ваиясаки,т.е. Шукадева Госвами, и 
ямараджа). Махаджаните са велики преданоотдадени сред 
ведическите мъдреци; но другият клас мъдреци са объркани от 
мая. Някои от тях смятат, че Бог е безименен, безформен, без-
личностен и слят в едно с всичко. техният интелект е замъглен 
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от цветисти ведически мантри, които насърчават ритуалите, 
водещи до материален напредък от гледна точка на дхарма, 
артха, кама и мокша. 

Ваишнава-учителите заключават, че от устите на всякак-
ви пълни с доводи мъдреци, които излагат привидно противо-
речащи си доктрини под названия карма-мимамса, брахмави-
дя, нирвишешавада, адваита-веданта и т.н., всъщност излиза 
една единствена философия. тази философия е маявада, кое-
то означава „учението на мая“. В сърцевината на маявада във 
всичките ѝ  форми се таи безумната представа „аз съм Бог“; 
според проповедите на маявадите тя е изразена във Ведите 
чрез афоризма ахам брахмасми. Но, както видяхме във Втора 
глава, заблудата „аз съм Бог“ е духовното падение на душата. 
това падение, казва Бхактивинода, изкривява мукхя-дхарма. 
от това изкривяване се ражда моралът на гауна-дхарма, осно-
ван на материалното тяло. Морални изисквания от рода на „не 
убивай, не кради, не лъжи, не прелюбодействай“ са необходи-
ми само в свят, в който душите са се умопомрачили. Истинско-
то предназначение на гауна-дхарма е да опитомява и обучава 
умопомрачените души, така че да могат с уважение да слушат 
за мукхя-дхарма.

Някои древни школи във ведическата философия обаче 
прекъснали връзката между гауна-дхарма и мукхя-дхарма. 
Мъдреците от тези школи разширили сухите, технически де-
тайли от сложните ритуали, абстрактната метафизика и под-
робните поведенчески кодекси. те славословели издигането до 
висши материални планети и спасението в каиваля (там, къде-
то всичко се слива в едно). те никога не оспорвали вътрешното 
заблуждение „аз съм Бог“, което е в основата на материалното 
съществуване. Най-доброто, което можем да кажем за учения-
та на такива мъдреци, е, че на всички мънички човешки бого-
ве те предлагат и друго занимание, освен да се изяждат един 
друг. Ала това става за сметка на висшия вкус към чисто пре-
дано служене. така, откъснатата от мукхя-дхарма, гауна-дхар-
ма води до чатур-варга, четирите цели на светския живот.

Чатур-варга привлича карми (хора, действащи с цел по-
лучаване на материални резултати) и гяни (философи-спекула-
тори). Кармите са насочени към дхарма-артха-кама, а гяни-
те – към мокша. те се стремят към желаните от тях цели, като 
омотават ведическите ритуали с механическите функции на 
трите проявления на материалната природа. В крайна смет-
ка, тази схема на дхарма всъщност е атеистична. Прабху кахе 
– маявади кришне апарадхи: Бог Чаитаня осъдил маявадите 
като оскърбители на кришна.6 писанията предупреждават, че 





и з м е р е н и я т а  н а  д о б р о т о  и  з л о т о

като се отхвърля подслона в лотосовите нозе на кришна и се 
търси убежище в чатур-варга, спечеленото от кармите и гяни-
те във варнашрама-дхарма е само временно. Материалната 
природа, на която те се отдават, ги издига до добро, където 
биха могли да вкусят късче от плодовете на дхарма, гяна, ваи-
рагя и аишваря. След това, същата тази материална природа 
ги потапя надолу, в адския живот на невежеството. 

при даиви-варнашрама са очевидни три класа предано-
отдадени. Ваишнава-прая (почти ваишнави) са каништха-ад-
хикари или третокласни преданоотдадени.7 тези каништха 
не са твърде сведущи по отношение на висшите ваишнавски 
регулиращи принципи и действат в рамките на даиви-варна-
шрама на нивото на сешвара наитика дживана – морален 
живот с вяра във Върховния Бог. като служат на напредна-
лите преданоотдадени и така получават тяхната милост, тези 
каништха могат да се издигнат до садхана-бхакта дживана 
– живот, регулиран от преданост на Бога. тук те биват посве-
тени като ваишнава-брахмани в арчана-видхи, обожаване на 
Божеството. постепенно те узряват за средния клас ваишнави 
(мадхяма-адхикари) и проповядват на кханишта, както и на 
материалистичните карми и гяни, които се придържат към ве-
дическия морал без да вярват в кришна (кевала-наитика джи-
вана), че дори и на аморалните хора, които не водят регулиран 
живот (нитисуня-дживана). На най-висшето ниво са уттама-
адхикари (първокласните преданоотдадени), които, освободе-
ни още в материалното си тяло, са на нивото на бхава-бхакта 
дживана, живот в екстатична отдаденост на кришна.

трябва да се отбележи и една последна разлика между 
трансценденталната варнашрама и материалната варнашра-
ма. при първата дългът на човека в рамките на системата се 
научава в лотосовите нозе на ваишнава-гуру (кришна осъзнат 
духовен учител). Ето защо в „Бхагавад-гита“ 2.7 Арджуна моли 
Бог кришна да стане негов духовен учител. Арджуна се чувства 
объркан относно своя дълг – не в технически смисъл как точно 
да се сражава, а в смисъл защо трябва да се сражава. Въпросът 
„защо“ получава своя отговор от кришна и Неговото учение за 
буддхи-йога, йогата на висшия интелект. както Шрила прабху-
пада обяснява в „отречение чрез мъдрост“, буддхи получен от 
„Бхагавад-гита“, превръща материалните ни склонности към 
карма и гяна в трансцендентална бхакти-йога. Чрез висшия 
интелект човек постига знание за това каква е съответната 
му позиция в четирите варни и трите класа преданоотдадени, 
както и какво трябва да бъде конкретното му служене в тези 
позиции. при материалната варнашрама обаче така нарече-
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ните гуру препоръчват карма и гяна като по-висши от бхакти-
йога. така всички предписани задължения в този вариант на 
варнашрама си остават светски и пасват на маявада филосо-
фията брахма-сатя джаган митхя: безличност ният абсолют е 
истина, а всичко в тази вселена – включително ведическата 
обществена система – е неистинно. Следвайки установената 
практика на животинския свят, маявади гуру определят пози-
цията на дадена личност във варна единствено по раждането. 
„както родените от кравата винаги са крави“ – така мислят 
неинтелигентните маявади, – „така и родените от брахмани 
винаги са брахмани.“ Но Бог кришна учи, че позицията във 
варна се определя от качеството на работата, извършвана от 
даден човек (гуна-карма). кришна съвсем не споменава раж-
дането като определящо качество. Мястото на един лекар в 
обществото никога не се определя въз основа на това, че е син 
на лекар. той се определя като добър лекар само чрез доказва-
не на способностите си. така общественият ред, на който учат 
маявадите, не е нищо друго освен джати-вяваст ха – наслед-
ствена кастова система. тя няма нищо общо с даиви-варнаш-
рама-дхарма, на която учи „Бхагавад-гита“.

БЕЛЕжкИ къМ чЕТвъРТА гЛАвА:

1 В първа глава от Първа част на „Шри Чаитаня шикшамри-
там“: за оригиналния текст на бенгалски на този цитат вж. прило-
жението.
2 Вниманието на Кришна осъзнатия преданоотдаден завина-
ги се извръща от телесните сетивни наслаждения. Така неговите 
действия трябва да бъдат морални и религиозни, защото от любов 
към Кришна той изоставя извратената любов към телесни взаи-
моотношения, която подхранва завистта и склонността да се на-
насят оскърбления: както Шри Чаитаня Махапрабху учел Санатана 
Госвами:

„Дори чистият преданоотдаден да не следва всички регули-
ращи принципи на варнашрама, той обожава лотосовите 
нозе на кришна. Следователно, на него естествено му липсва 
склонността да извършва грехове.“

3 В „Шримад Бхагаватам“ се описва вселената: вж. „Шримад 
Бхагаватам“ 6.1.41.
4 За всички тези съсловия е установен определен вид дейност 
като религиозна и морална: вж. „Шримад Бхагаватам“ 6.1.40.
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5 За ваишнава-прая Бог Чаитаня казва: „Шри Чаитаня-чари-
тамрита“, Антя 6.198.
6 прабху кахе – маявади кришне апарадхи: Бог Чаитаня осъдил 
маявадите като оскърбители на Кришна: из „Шри Чаитаня-чари-
тамрита“, Мадхя 17.129.
7 Ваишнава-прая (почти ваишнави) са каништха-адхикари или 
третокласни преданоотдадени: В своя коментар към „Шри Чаита-
ня-чаритамрита“, Антя 6.198, Шрила прабхупада пише: „Истински-
те ваишнави ги смятали за почти ваишнави, а не за чисти ваишна-
ви. С други думи, те били каништха-адхикари, защото били невежи 
по отношение на висшите регулиращи принципи на ваишнавите. И 
въпреки това, не бихме ги нарекли висайи или сляпо наслаждаващи 
се на материалното.“



в т о р и  р а з д е л

МоРАл  
И  

пРЕклоНЕНИЕ 

този раздел съдържа шест глави и обосновава 
съществуването на две основни морални сис-
теми: едната касае връзката на душата с мате-
рията, а другата – връзката на душата с Бога. 
Същинската природа на душата е да служи 
или да се прекланя. преклонението пред ма-
терията поставя душата в подчинение на за-
коните на моралната вселена. преклонението 
пред Бога освобождава душата от материя та.







пЕта ГЛава

ВИДХИ: 
коДЕкСЪт НА ДХАРМА

както се вижда от предходните две глави, санскритската 
дума дхарма най-често се превежда като „религия“. Но религия-
та такава, каквато я познаваме в съвременния свят, обикнове-
но не отразява дълбочината на ведическия смисъл на дхарма. 
повече от чиста вяра, думата дхарма означава естествената 
характеристика на дадено нещо. Думата може да се преведе 
като „крайна причина“, ако вземем термин от западната фило-
софия. крайната причина е причината, поради която дадено 
нещо съществува или, с други думи, предназначението, което 
създателят на това нещо е имал пред вид. Например, крайната 
причина – дхармата – на една къща е да дава подслон на хо-
рата. къща, в която хора не могат да живеят, е адхарма. 

Над човешките същества лежат две дхарми: гауна (вто-
рична) и мукхя (първична). Хората имат две дхарми, защото 
представляват духовни души, заключени в материални тела. 
Следователно, те имат едновременно духовна и материална 
програма. В своя коментар към „Бхагавад-гита“ 9.30 Шрила 
прабхупада обяснява:

„Що се отнася до закрила на тялото или спазване на об-
ществените правила съществуват, разбира се, различни 
дейности, дори за преданоотдадените, свързани с обусло-
вения живот, и тези дейности се наричат условни. освен 
тях, живото същество, което напълно е осъзнало своята 
духовна природа и се занимава с кришна съзнание или 
предано служене на Бога, извършва дейности, които се 
наричат трансцендентални.“

Мукхя-дхарма, духовната програма на преклонение пред 
кришна, е вечна. Във всички времена, навсякъде и при вся-
какви обстоятелства, мукхя-дхарма е причината за самото 
съществуване на духовната душа. В „Шримад Бхагаватам“ 
11.21.7 Шри кришна посочва гауна-дхарма като програма за 
нещата, които се определят от деша и кала, тоест мястото и 
времето. Нашите груби и фини тела са определени по този на-
чин. така, върху тези тела се стоварват широка гама задълже-
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ния според времето, часа, сезона и местонахождението в прос-
транството. причината за гауна-дхарма, заявява кришна, е 
ниямартхам хи карманам: ограничение на материалистични-
те дейности. В стихове 24 и 25 обяснява по-подробно:

„просто като се раждат в материалния свят, човешките 
същества се привързват към лично сетивно наслажде-
ние, дълъг живот, сетивни занимания, физическа сила, 
сексуал на мощ, приятели и семейство. И така умовете 
им потъват дълбоко в онова, което всъщност сразява ис-
тинския им личен интерес. Невежите по отношение на 
истинския си личен интерес се скитат по пътищата на 
материалното съществуване, като постепенно се насочват 
към мрака. Защо Ведите ще ги насърчават в сетивното 
наслаждение, ако те, макар и глупави, покорно се вслуш-
ват във ведическите предписания?“

тук става ясно: хората със заразени от материализма умо-
ве са невежи по отношение на истинския си личен интерес. 
Истинският личен интерес е целта на мукхя-дхарма. За да не 
бъде пренебрегнат личният интерес на обикновените хора, 
гауна-дхарма прилага ведически кодекс на цивилизовано по-
ведение с цел да възпре падението им в дълбините на живо-
тинското съзнание, където възможността за духовен напредък 
изчезва. кришна предупреждава, че извън стандартите на ве-
дическата култура превес взимат мръсотията, нечестността, 
кражбите, неверието, ненужните караници, похотта, гневът и 
копнежите.1

понеже гауна-дхарма регулира материалните дела, тя е 
обвързана с телесната представа. така, макар да защитава 
мукхя-дхарма, тя може да се окаже препятствие по пътя към 
нея. кога се превръща в препятствие? когато в името на по-
нисши предписания, уреждащи временните му телесни дела, 
човек не успява да следва висшия кодекс на вечното си лично 
предназначение. Въпреки, че благочестиво оправдава прене-
брегването на прякото служене на кришна, като твърди, че е 
„твърде зает“ с други предписани задължения, действителният 
му интерес е насочен към плодоносните награди на вторич-
ната религия: здраве, богатство, сетивно наслаждение, власт, 
престиж, отиване в рая след смъртта, спасение и т.н. 

„онези твърдения в писанията, които обещават награди 
за плодоносните дейности,“ казва Бог кришна в „Шримад Бха-
гаватам“ 11.21.23, „не са предписания за крайното добро за 
хората. те са просто съблазни, за да се изпълнят благотворни-
те религиозни задължения, подобно обещанията за сладкиш, 
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дадени на детето, за да изпие горчивото лекарство.“ тхакура 
Бхактивинода предлага следното уточнение2:

„Съществуват два вида видхи или ведически кодекси за 
морално поведение: първичен (мукхя) и вторичен (гауна). 
когато човек се стреми да удовлетвори Върховния Бог, 
видхи, който пряко и без препятствия води към тази цел, 
е известен като мукхя или първичен видхи. А видхи, кой-
то постепенно, с прекъсвания, се доближава до крайната 
цел, се нарича вторичен или гауна-видхи. Следният при-
мер ще помогне да изясним това твърдение. Ведическото 
предписание (видхи) да се къпеш рано сутрин поддържа 
тялото свежо, чисто и здраво. помага и да се успокои ума. 
Спокойният ум изпълнява с лекота религиозните дей-
ности или обожаването на Върховния Бог. поддържането 
на тялото свежо и здраво обаче – непосредственият резул-
тат от сутрешното къпане – не гарантира постигането на 
първичната цел (обожаването на Върховния Бог) пряко 
и без препятствия. първичната цел на човешкия живот 
не може да се постигне само с редовно сутрешно къпане. 
Между двете ведически предписания – да се къпем вся-
ка сутрин и да обожаваме Господ – се намесват няколко 
стадия, всеки от които предлага различни резултати. Сле-
дователно, ако позволим на прекия път към крайната цел 
да се изправят междинни цели, тогава е възможно човек 
да се отклони и дори да изостави пътя.“ („Шри Чаитаня 
шикшамритам“ 1.1)

обожаването на Бога е крайният плод на видхи. този плод 
е трансцендентален, отвъд доброто и злото на материалния 
свят. Но междинният плод, „сладкишът“ – според горния при-
мер, почистването и освежаването на тялото, което облекча-
ва физическите неудобства – е просто „добро“. това значение 
на „добро“ се преценява от гледна точка на непосредствената 
стойност, която то има за сетивата. Чувстваме, че къпането е 
нещо добро, защото отървава тялото от лошото на мръсотията 
и неудобството. 

обаче доброто усещане за тялото не е единственият резул-
тат, възникващ от видхи на къпането. Съществува и резултатът 
на общественото уважение. когато ставам рано, за да се къпя, 
си спечелвам одобрението на съседите като човек, спазващ ре-
лигиозните и хигиенни закони. те ме уважават като „добър“ 
човек. Ако не се къпя, те няма да изпитват уважение към мен, 
защото съм „лош“. Има и резултат, свързан със съдбата. Човек 
може да се къпе на свещени места, за да отмие миналото си 
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и да постигне „добра карма“. И наистина, къпането на свеще-
ни места (тиртха) се прославя в писанията като отваряне на 
пътя към рая в края на живота.3 Ако се пренебрегват пречист-
ващите бани, може да се отвори пътят към ада. 

към трите междинни вида „добро“, отбелязани по-горе, се 
стремят хора, установени в трите представи за светски личен 
интерес: адхятмика, адхибхаутика и адхидаивика. първият 
е личният интерес по отношение на финото и грубото тяло, 
вторият е личният интерес по отношение на другите живи съ-
щества и третият е личният интерес по отношение на съдбата 
(даива). Всеки вид „добро“, постигнат чрез къпането, предста-
вя възможност за наслаждение според един от тези лични ин-
тереси; или, тъй като представите за адхятмика, адхибхаути-
ка и адхидаивика са характеристики на трите гуни, всеки вид 
„добро“ представлява възможност да се наслаждаваш на про-
явленията на природата в името на правилното поведение. 

трудността тук е, че трите представи за личен интерес 
носят нещастие за душата. Защо? Защото те служат само на 
себето. при тях липсва нашето вечно предназначение като 
слуги на Кришна. така те не пробуждат окончателно щастие 
в духовната душа. Наричат се тапа-трая, тройно страдание. 
С това не искам да кажа, че финото и грубото тяло, общество-
то и съдбата не доставят в известна степен и удоволствие. Но 
в същото време в тях се настаняват непреодолими страдания 
– раждане, смърт, болести и старост. „Шримад Бхагаватам“ 
1.1.2 осъжда като каитава (измамна) всяка дхарма, пропо-
вядваща личния интерес от гледна точка на тапа-трая. Ис-
тинската дхарма се определя като тази, която изкоренява та-
па-трая. това изкореняване, както се потвърждава по-долу, се 
осъществява, като се насочат всички предписани задължения 
към един единствен краен резултат: предано служене на Шри 
кришна.

„о, брахмана Вясадева, знаещите са решили, че най-до-
брата лечебна мярка за премахване на тройното страда-
ние е да отдадеш всичките си дейности в служене на Вър-
ховната Божествена личност [Шри кришна].“ („Шримад 
Бхагаватам“ 1.5.32) 
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БЕЛЕжкИ къМ пЕТА гЛАвА:

1 Кришна предупреждава, че извън стандартите на ведическа-
та култура взимат превес мръсотията, нечестността, кражби-
те, неверието, ненужните караници, похотта, гневът и копнежи-
те: вж. „Шримад Бхагаватам“ 11.17.20.
2 Тхакура Бхактивинода предлага следното уточнение: за ори-
гиналния текст на бенгалски на този цитат – вж. приложението.
3 И наистина, в писанията се прославя къпането на свещени 
места (тиртха), като отваряне на пътя към рая в края на живо-
та: Вж., например, „падма пурана“ 3.43.53, където се казва за 
хората, които се къпят в Харидвара, праяга или Гангасагара, че 
татра снатва дивам янти, „след като са се окъпали там, те отиват 
в рая.“





ШЕСта ГЛава

БРАХМАНСко ДоБРо  
И ДоБРото НА пРЕДАНоСттА 

В предишната глава отбелязах, че гауна-дхарма прилага 
ведическите закони за цивилизовано поведение, за да възпре 
пропадането на човечеството в дълбините на животинското 
съзнание, където възможността за духовен напредък изчезва. 
Ако не следват стандартите на ведическата култура, хората 
се замърсяват, стават нечестни, крадливи, вероломни, свадли-
ви, похотливи, гневни и неудовлетворени. Но какво става, ако 
един преданоотдаден не е достатъчно способен да изпълнява 
всички стандартни ведически задължения? Дали той или тя ще 
изпадне в животинско съзнание? отговорът е, че пълното от-
даване на служенето, което той или тя е способен да извършва 
– стига това служене да удовлетворява кришна – е достатъчно 
да издигне този преданоотдаден до статута на трансцендента-
лен придружител на Бога далеч над материалното проявление 
на доброто. 

Веднъж, когато като момче Бог кришна се забавлявал на 
планетата Земя преди пет хиляди години, неколцина жреци-
брахмани започнали огнено жертвоприношение, известно като 
Ангираса, изпълнявано от онези, които желаят да постигнат 
рая в следващия си живот. кришна, Неговият брат Баларама 
и техните приятели, селските пастирчета от Вриндавана, били 
в близката гора. пастирчетата си признали, че са много глад-
ни. И тъй като брахманите били приготвили вкусни храни за 
жертвоприношението, кришна казал на приятелите Си да из-
просят милостиня от жреците в Негово име и в името на брат 
Му. Във ведическите ритуали се обожават и полубогове като 
Брахма и Шива. Но в крайна сметка, жертвоприношението 
би трябвало да удовлетвори Върховната Божествена личност, 
към когото Ведите се обръщат с ягя, Бога на Жертвоприно-
шението. Макар, че кришна и Баларама играели със Своите 
прия тели, сякаш били обикновени селянчета, те са едновре-
менно и Бог ягя.

Момчетата постъпили, както ги посъветвал кришна. Но 
брахманите не им обърнали капка внимание. потопени в за-
ниманието си да се възползват от проявлението на доброто за 
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собствени цели, тези горделиви жреци сметнали молбата на 
момчетата за истинска наглост. те приемали кришна и Бала-
рама като най-обикновени хора, а себе си смятали за учени, 
вещи, аристократични богове на земята. Жреците пренебрег-
нали факта, че ведическите писания регулират цялостно вся-
ка страна на жертвоприношението – мястото, времето, прина-
длежностите, мантрите, ритуалите, жреците, огньовете, полу-
боговете, изпълнителя, предлаганите дарове и желаните резул-
тати – с единствената цел да бъде удовлетворен Бога. Всички 
тези съставни части постигат своето съвършенство единстве-
но в Негово служене.

когато момчетата се върнали при кришна и обяснили как 
са им отказали, той се засмял и ги изпратил в домовете на жре-
ците. Съпругите на брахманите изпитвали най-нежна привър-
заност към кришна. като чули какво е Неговото желание, те 
изпаднали в екстаз. С радост напълнили гърнета с прекрасна 
храна и лично ги отнесли пред Бога, който, благо усмихнат, си 
играел с лотосово листо насред гората. кришна най-любезно 
благодарил на жените, уверил ги, че непрестанното им служене 
ще им донесе пълна закрила и съвършенство и ги отпратил да 
си вървят у дома. 

Брахманите забелязали духовната промяна, настъпила с 
жените им, докато били в компанията на кришна. те упрек-
нали себе си, задето са пропуснали възможността да служат 
на Бога. Всичко, което до този момент смятали за „добро“ – 
раждането във висша класа, обетът за целомъдрие, учеността, 
вещината в извършването на жертвоприношение – сега им се 
виждало ужасно. Брахманите признали, че техните съпруги – 
които нито били получили церемониално посвещение от духо-
вен учител, нито били обучени в ашрама при някой гуру, нито 
били отдадени на аскетизъм, нито търсели духовния си „аз“ 
чрез аналитично учение, нито били подложени на правилата 
за пречистване, нито пък били изпълнявали ритуални задъл-
жения – тези жени били постигнали крайната цел на истин-
ските трансценденталисти, докато те самите се занимавали с 
второстепенни религиозни дела. Но, като се надявали кришна 
да им прости, брахманите не отишли при Него лично да Му се 
извинят. Боели се, че демоничният цар камса – който се бил 
заклел да убие кришна и Неговите другари – би убил и тях. 

Философията ваишнава прави разлика между чистото 
или духовно добро, наречено суддха-саттва или васудева-са-
ттва, и светското добро. Чрез този разказ разликата придоби-
ва кристална яснота. Уверени в закрилата на Върховния Бог, 
смирените жени на брахманите разбрали, че няма причина 
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за страх, докато техните съпрузи-жреци, въпреки познания-
та си за саттвическите видхи, продължили да се страхуват. 
Страхът, както обяснява Нарада Муни в „Шримад Бхагаватам“ 
7.15.43-44, е симптом на страстта и невежеството. Светско-
то добро е обагрено от останалите проявления; оттук, страхът, 
гордостта, гневът и т.н., опетняват характера на тези, които, 
макар и с високо образование и култура, не са установени в 
предано служене. Доброто се смята за светско, доколкото да-
ден човек, смятан за добър, самодоволно се наслаждава на 
своето положение в материалния свят. 

„Шримад Бхагаватам“ 7.7.51-52 изтъква, че човек не може 
да удовлетвори Бога, като стане съвършен брахман, полубог 
или велик светец, нито пък като постигне съвършенство в ри-
туалите или обширни знания. Нито една от тези способ ности 
не може да събуди удоволствие у Бога. Не могат да Му доста-
вят удоволствие и благотворителността, аскетизмът, жертво-
приношението, чистотата или обетите. Богът бива удовлетво-
рен само ако човек е непоколебим, чист преданоотдаден. Без 
искрено предано служене всичко е просто шоу. В „Шрейо-нир-
ная“ 3.3-4 Шрила Бхактивинода тхакура пише следното:

„Ако човек, напълно лишен от красота, носи украшения, 
дали украшенията ще изглеждат красиви в света? по съ-
щия начин, човек е неспособен да удовлетвори кришна, 
показвайки изтънчени качества, ако е лишен от любов 
към Него.
И както в украшението, нагласено на женската майму-
на, няма много красота, така и аз не ценя твърде висо-
ко префинените качества, ако са лишени от любов към 
кришна.“

Разказът за брахманите и техните съпруги илюстрира 
избора, пред който са изправени човешките същества, между 
притегателната сила на гуните и влечението към Върховната 
личност. първото води до още по-силно привързване в двой-
ствеността (което се вижда в случая с брахманите, изплашени 
за личната си безопасност), второто – до освобождение.

„периодът, когато съзнанието на живото същество бива 
привлечено от трите гуни на природата, се нарича обусло-
вен живот. Ала когато същото това съзнание се привърже 
към Върховната Божествена личност, човек се установя-
ва в съзнанието на освобождението.“ („Шримад Бхагава-
там“ 3.25.15)





СЕДМа ГЛава

САтАНАтА ИЗГлЕЖДА ДоБЪР

проявленията на природата са привлекателни, защото 
предлагат привидни решения – без пълно отдаване на кришна 
– на проблема да си затворен в материално тяло, а именно: как 
мога да увелича щастието си и в същото време да се освободя 
от физическото нещастие? Човекът тип гауна-дхарма си ми-
сли, че отговорът е в това да се придържаш към правилата на 
благочестив живот, докато си въплътен в тялото. Но каквото и 
телесно щастие да постигнем, оставаме неразривно свързани 
със страданието. „Махабхарата“ (7.15.20 и 50) ни обяснява:

„Не виждам ни една въплътена душа да живее без да при-
чинява вреда на другите. Всички твари живеят за сметка 
една на друга – по-силните за сметка на по-слабите.“

„Нищо не е съвършено добро и нищо не е напълно лишено 
от достойнство. Във всички действия се виждат и добро, 
и зло.“

по подобен начин, в „Шримад Бхагаватам“ 11.3.18 се казва:

„като приемат ролите на жени и мъже в човешкото об-
щество, обусловените души се свързват в сексуални 
 взаимоотношения. така те непрестанно полагат материал-
ни усилия, за да унищожават нещастието и безгранично 
да увеличават удоволствието. Но неизбежно постигат точ-
но обратния резултат. С други думи, щастието им неиз-
бежно се стапя и с напредването на възрастта материал-
ното им нещастие се увеличава.“

от самото начало на творението двойствеността добро–
зло прониква дълбоко във въплътения живот из цялата все-
лена. това се потвърждава и от „Ману самхита“ 1.26, в стиха, 
описващ как Бог създава космическото творение.

„За да се различават действията (карма), Бог раздели бла-
гочестието от неблагочестието и направи така, че живите 
същества да бъдат повлияни от двойки [противоположно-
сти] като страдание и удоволствие.“
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Изказаното не подлежи на съмнение. Благочестието и 
неблагочестието (дхармадхарма) са двете страни на монета-
та на кармичната обвързаност. попаднала под въздействието 
на закона на карма, поради желанието си да се наслажда-
ва на материята, душата е вечно обусловена (нитя-баддха) 
от двойствеността. това означава, че раждане след раждане 
тя се бори с двойки противоположни условия, обграждащи я 
от всички страни: добро срещу зло, болка срещу удоволствие, 
привлекателност срещу отвращение, богатство срещу бедност, 
живота срещу смъртта, рая срещу ада и безброй много други. 
точно това състояние на нещата се има предвид в „обърка-
ност от двойствеността“ (двандва-мохена) в стих 7.27 от „Бха-
гавад-гита“.

когато гауна-дхарма се изпълнява само за да се поддър-
жа добрата и да се противодейства на лошата страна, това не 
е никаква дхарма. това е дхармадхарма: благочестие, което 
се завърта около центъра на егоизма обратно към неблагочес-
тието, поради нуждата от духовна цел. от трета глава можем 
да си припомним определението, което Бог кришна дава на 
дхарма, в „Шримад Бхагаватам“ 11.19.27: дхармо бад-бхакти-
крит прокто – „Истинската дхарма води човека към предано 
служене на Мен.“ кришна предлага на душите човешката фор-
ма на живот заедно с ведическите регулиращи принципи като 
врата към духовния живот. Но ако душата прекара целия си 
живот в борба с двойствеността, тя няма да успее да премине 
през тази врата към трансцендентността.

кришна казва, че вторичните ведически регулиращи 
принципи са предназначени за онези, които все още изпит-
ват глад за наслада на този свят и чийто вкус към слушане 
и възпяването на Неговата слава още не е събуден.1 такава 
гауна-видхи е насочена към потискане на греховните резул-
тати, възникнали чрез сетивно наслаждение. Сама по себе си 
тя няма духовно значение, а представлява само една харак-
теристика на материалното съществуване. И все пак, такава 
гауна-видхи има висше предназначение. Бог я е предвидил да 
поражда в ума усещане за досада от света. Човекът, изтощен 
от материалните дела, бива насърчен от Ведите да се откаже 
от сетивното наслаждение и да се заеме с предано служене на 
Бога. Ако не направи това, той или тя пропилява раждането си 
в човешка форма. Девахути чудесно обобщава всичко това2 в 
„Шримад Бхагаватам“ 3.23.56:

„Ако работата, която човек върши, не го издига по пътя 
на религията, ако религиозните ритуали, които изпълня-
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ва, не култивират у него дух на отречение и ако животът 
в отречение не го води до предано служене на Върховната 
Божествена личност, такъв човек трябва да се смята за 
мъртвец, въпреки че все още диша.“ 

така борбата с двойствеността на благочестието и греха 
за сметка на преданото служене на Бога представлява стра-
ховито препятствие пред духовния напредък. Сигурно ще 
бъде полезно тук да се отбележи, че значението на думата 
„препятствие“* е близо до първоначалното значение на еврей-
ската дума „сатан“3. Хората, които влагат краткото си човешко 
съществуване в борбата с двойствеността, биват възпрепят-
ствани от Сатаната в духовното си разбиране – сатаната на 
привличането към сладките плодове на добрите дела и сатана-
та на отбягването на горчивите плодове на лошите дела. тази 
двойственост само върти колелото на раждане и смърт. 

Ето защо „Чхандогя упанишад“ 8.4.1 отхвърля и благочес-
тието (сукрита), и неблагочестието (душкрита) като зло (па-
памана). Атма или духовното себе, както ни обяснява този 
стих, е нещо различно от всякакви материални условия – ден, 
нощ, старост, смърт, страдание и дори добри и лоши дела. по-
гледнати от трансцендентална гледна точка, всички те са не-
благоприятни (наитам сетумахоратре тарато на джара на 
мритюрна шоко на сукритам на душкритам папамана). по 
същия начин „Махабхарата“ 12.318.44 ни призовава да прене-
брегнем моралната двойственост: тяджа дхармамадхармам 
ча убхе сатянрите тяджа, „откажи се от религията, безбо-
жието, истината и лъжата.“

това обаче не е призив да се отдадем на безпорядъка. Мо-
ралният живот, съчетан с вяра в Бога (сешвара наитика джи-
вана), предлага повече надежда за духовно развитие, отколко-
то моралният, но безбожен живот (кевала наитика дживана), 
който на свой ред е по-добър от аморалния живот (нитисуня 
дживана). първият представлява добро, вторият – страст, тре-
тият – невежество. Но когато доброто става препятствие към 
най-доброто – живот в чисто предано служене на кришна – 
това „добро“ е сатанинско.

Не, един преданоотдаден никога не нарушава моралните 
закони на доброто. той ги трансформира. как? като оставя 
настрана трите представи за светски личен интерес (адхят-
мика, адхибхаутика и адхидаивика). Светският егоизъм или 
аханкара (фалшивото его) е коренът на двойствеността доб-

* На английски „obstacle” – Бел. прев.
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ро–зло.4 Единственият начин да се прекоси отвъд този егои-
зъм, официал ното положение на телесната дхармадхарма, е да 
се действа в името на интересите на кришна, а не на своите 
собствени. Ето защо Шрила Бхактивинода тхакура се моли 
така: 

„Бхактивинода не знае нито религия, нито безбожие. той 
просто се моли всички негови действия да благоприят-
стват чиста преданост към теб.“ („Бхакти-анукула-ма-
тра Карйера Свикара“ 1.9 из „Шаранагати)

И все пак, в „Бхагавад-гита“ 4.7-8, в два стиха, които 
ваиш навите често цитират, Бог кришна казва, че той лично 
слиза в материалната вселена, когато настъпи упадък на дхар-
ма и възход на адхарма. Неговата мисия е да освободи благо-
честивите и да унищожи злодеите. оттук би следвало, че Бог 
не е неутрален; той застава на страната на дхарма против ад-
харма. това не означава ли, че той се включва в самата двой-
ствена дхарма, която Неговите преданоотдадени отбягват? 

За този, който знае разликата между трансценденталната 
дхарма, на която учи лично Бог, и материалната, двойствена 
дхарма, която е обичайна за материалния свят, тук няма про-
тиворечие. Стих 6.3.19 от „Шримад Бхагаватам“ отделя двете 
по най-ясен начин:

„Истинските религиозни принципи (дхарма) се прилагат 
от Върховната Божествена личност. Макар и напълно 
в проявлението на доброто, дори великите риши, които 
живеят на най-висшите планети, не могат да установят 
истинските религиозни принципи; това не могат нито по-
лубоговете, нито мистиците от Сиддхалока, да не говорим 
за асурите, обикновените човешки същества, Видядха-
рите и Чараните.“

За качествата на материалните проявления се говори в 
ученията на великите мъдреци, полубоговете, Сиддхите, де-
моните, Видядхарите, Чараните и човешките същества. така 
доброто, страстта и невежеството се превръщат в теми на ре-
лигия, философия, морал, юриспруденция и литература; това, 
на свой ред, предлага на душите приют в различни области 
на вселената с преобладаващи конкретни материални качест-
ва. познавайки тези области и познавайки формите на живот, 
кои то ги обитават, човек може да познае и моралната форма 
на макрокосмоса. 

Вселената се дели на четиринадесет области. Земната об-
ласт, където живеят човешките същества, се нарича Бхурлока. 
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Над нея се намира Бхува-лока, обитавана от същества анта-
рикша-стхана (жители на открития космос) и мадхяма-стха-
на (жители на планетите между земята и рая). тук се включват 
якшите, главният сред които е кувера, ковчежникът на полу-
боговете; киннари и кимпуруши, чийто външен вид съчетава 
човешки и животински черти; Ракшаси, страховити човекояд-
ци с черни магически сили; Видядхари, ангелските същества, 
които летят в небето без превозни средства; Гандхарви, не-
бесните музиканти, които по неуловими пътища вдъхновяват 
земните музиканти; Апсари, прекрасни танцьорки, съпруги на 
Гандхарвите, и други красиви жители на рая; Марани и Сид-
дхи, които са естествено надарени с всички мистични сили, 
призраци (прета, пишака, бхутанага и др.); и много други 
видове свръхестествени същества (Ураги, патаги, Нишачари 
и т.н.). Над Бхувалока е Сваргалока, раят на карма-девите, 
или трийсет и трите милиона полубогове, издигнати в рая по 
своята благочестива карма от предишни раждания. Сарве пу-
рушакарена манусяд деватам гата, се заявява в „Махабха-
рата“ 13.6.14: „всички те, чрез човешко усилие, отишли от чо-
вешка форма във формата на полубогове.“ А в „Махабхарата“ 
12.250.38 се казва: сарве дева мартя сангя-вишишта, „Всич-
ки тези полубогове преминават в човешки същества, когато 
плодовете на тяхната добра карма се изчерпят.“ областите на 
Бхур (земята), Бхува (открития космос) и Сварга (рая) са опет-
нени от проявлението на страстта, както Шрила прабхупада 
обяснява в своята лекция върху „Бхагавад-гита“, изнесена в 
Бомбай на 24-ти март 1974 г.

Над това царство на страстта се намира царството на 
доб рото, където живеят великите риши (мъдреци). това цар-
ство включва Махарлока (областта на риши Бхригу), Джана-
лока (областта на манаса-муни, синовете на ума на Брахма), 
тапалока (областта на мъдреците Ваираджа) и Сатялока (об-
ластта на Брахма, кширодакашайи Вишну и Шива, всеки от 
които управлява по едно от трите проявления на материалната 
природа). 

под земната Бхурлока се намира седморното царство, из-
вестно като Била-сварга (подземния рай), където преобладава 
невежеството и никога не прониква слънчева светлина. пър-
вата област е Атала. Управник там е един демоничен учен на 
име Бала, който владее 96 магии. Жителите на Атала търсят 
щастието чрез упойващи вещества и сексуални изстъпления. 
Втората област е Витала, обител на Хатакешвара – експанзия 
на Шива – и неговата съпруга Бхаванидеви. третата област е 
Сутала, управлявана от Бали. Макар и роден сред демони, той 
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е чист преданоотдаден на Бога. Четвъртата област е талатала, 
където живее Мая Данава, учителят на всички черни магьос-
ници. петата област е Махатала, обителта на кадрудеватите, 
сбирщина от многоглави змии, родени от кадру, съпругата на 
кашяпа Муни. Въпреки че са изключително свирепи, те живеят 
във вечен страх от Гаруда. Шестата област Расатала, обитавана 
от демоните Даитя и Данава, които силно завиждат на полубого-
вете и понякога предприемат военни действия срещу Сваргало-
ка. На самото дъно се намира патала. тук живеят Нагалока-ад-
хипатите, господарите на змиевидните демони. Многобройните 
им глави са обсипани с бляскави украшения, които обливат ця-
лата система на Била-сварга в мистериозна светлина. 

под Била-сварга се намира питрилока, личната обител на 
яма. това е райска област, която се свързва със Сома, бога на 
луната. Близо до питрилока е Наракалока, където грешниците 
са подложени на адски мъчения. под нея се намира космиче-
ският океан, известен като Гарбходака.

Всички тези различни класове въплътени същества въз-
приемат и разбират целта на живота (дхарма) различно, в за-
висимост от времето, мястото и начина, по който умовете им се 
влияят от буддхи и аханкара. Някои формулират дхарма като 
увеличаване на материалното благоденствие. Други формули-
рат дхарма като освобождение от безпокойството, съпътства-
що материалното благоденствие. (тези два пътя на гауна-дхар-
ма, наричани карма-марга и гяна-марга, ще бъдат по пълно 
обяснени в Дванадесета и тринадесета глава.) Благочестивите 
сред тези класове същества изграждат своите представи за 
дхарма върху мощта на Ведическите насоки. Неблагочестиви-
те ги изграждат според собствените си хрумвания.

Далеч от представите на тези светски авторитети, пре-
даноотдадените определят целта на своята дхарма по следния 
начин:

„където и да се скитаме из материалната вселена, под 
влиянието на карма по Божията воля, нека чрез наши-
те благоприятни дела бъдем все по-силно привлечени към 
кришна.“ („Шримад Бхагаватам“ 10.47.66)

Случва се така, че светските власти се превръщат в пре-
пятствия по пътя на преданоотдадените. Цар камса бил краен 
пример в това отношение. Неговата сестра Деваки и съпругът 
ѝ  Васудева били чисти преданоотдадени на Бога. Живот след 
живот, единствената цел на безупречното им морално и рели-
гиозно поведение била Върховният Бог да бъде техен син. при 
предишните си две прераждания те също били съпрузи и във 
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всеки един от тези животи Богът ги приемал за Свои родите-
ли – най-напред в инкарнацията пришнигарбха, а после като 
Вамана. Но този път цар камса заключил Васудева и Деваки 
в затвора с намерение да убие кришна още щом се роди. кам-
са бил сатана: неговата цел била да възпрепятства любовната 
привързаност между Бога и Неговите преданоотдадени, за-
щото се страхувал от предсказанието, че щом кришна приеме 
тяло, ще го убие. Но такива глупави сатани не осъзнават, че 
неприятностите, които създават на Неговите преданоотдадени 
правят появата на кришна сигурна: 

„Божествената личност, всемилостивият повелител и на 
духовните, и на материалните творения, е нероден, но 
когато се създадат конфликти между умиротворените Му 
отдадени и личности, овладени от материалните гуни на 
природата, той се ражда сякаш огън, а заедно с Него идва 
и махат-таттва.“ („Шримад Бхагаватам“ 3.2.15)

камса бил „зъл сатана“ или (ако използваме санскритския 
термин) душкритина, личност с достойнства, която работи 
за материално издигане и освобождение от страданията, не-
зачитайки изискванията на свещените писания. Убит от бо-
жествената ръка на Господ, камса бива освободен от своята 
карма. Душата му преминала отвъд цикъла на раждането и 
смъртта и се сляла с ослепителното сияние, излъчвано от тя-
лото на Шри кришна. Съществуват многобройни злодеи като 
камса, изцяло противопоставящи се на Бога. И въпреки това, 
те нагло се представят за учители на дхарма. кришна идва, за 
да ги унищожи – но унищожавайки ги, той ги освобождава. 
Шестнадесета глава ще разкаже и за демона Хиранякашипу 
като подобен пример.

Съвсем различни от демоните като камса са „добрите 
сатани“ (сукритините), похвални личности, които работят за 
материално издигане и освобождение от страданията в съот-
ветствие с изискванията на свещените писания. те също мо-
гат да се окажат в ролята на препятствия по пътя на чистата 
преданост. Но понеже са благочестиви, с тях кришна действа 
по различен начин. полубогът Индра, с когото ще се запознаем 
в Девета глава, бил пример за „добър сатана“. тъй като „добри-
те сатани“ не се противопоставят твърдо на предаността към 
Бога, кришна ги освобождава от илюзията. както ще видим 
в следващата глава, дори Арджуна, който е много повече от 
благочестива душа, защото е вечен придружител на Бога, по 
милостта на кришна бил освободен от несъвършените си пред-
стави за дхарма. 
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Истинската дхарма е тази, която Самият Бхагаван, Вър-
ховната личност, постановява. той слиза, за да покаже със 
собствения Си пример как трябва да се изпълняват различ-
ните видове дълг – естествено, цялостно, така че той да бъде 
удовлетворен. това щастливо съчетание между мукхя-дхарма 
(служене на Бога) и гауна-дхарма (изпълняване на светските 
задължения) се нарича санатана-дхарма, „вечната религия“. 
Всяка дхарма, която е формулирана от светски авторитет и 
противоречи на санатана-дхарма, трябва да бъде поправена 
от Бога. кога друга дхарма изпада в противоречие с дхарма на 
кришна? когато учи, че „доброто“ е нещо различно от удовлет-
ворението на Бога. Бог не е скъперник; Неговото удовлетворе-
ние подслонява в себе си добруването на всички. Само тези, 
които са привързани към сатанинския начин на живот, смя-
тат, че е трудно да посветят живота си на предано служене.

„о, приятели мои, синове на асурите, Върховната Бо-
жествена личност, в своята характеристика на Свръх-
душа, вечно съществува в сърцата на живите същества. 
Наистина, той е благожелателят и приятелят на всички 
живи същества и няма нищо трудно в това да се обожава 
Бог. Защо тогава хората не се заемат предано да Му слу-
жат? Защо са толкова пристрастени към произвеждане-
то на ненужни вещи за сетивно наслаждение?“ („Шримад 
Бхагаватам“ 7.7.38)

когато Върховният Бог идва в тази вселена, за да пре-
махне препятствията на дхармадхарма (добрия и злия сатани-
зъм), Неговото появяване се нарича аватара. Думата аватара 
 означава „този, който слиза“; казва се, че има толкова авата-
ри, колкото са вълните в океана, но ведическите писания на-
зовават онези, чиято мисия е да освободят света от фалшиви-
те авторитети. „Матся пурана“ 285.67 изрежда десет: Матся, 
курма, Вараха, Нрисимха, Вамана, парашурама, Рамачандра, 
кришна, Буда и калки. от тези десет, Бог кришна е пурна-
ватара, пълната форма на Бог, в която се съдържат всички 
останали аватари. 

В Единадесета песен, пета глава на „Шримад Бхагава-
там“ карабхаджана Муни говори за четири аватари, по един 
във всяка от четирите юги (световни епохи). тези юга-аватари 
установяват видхи (метода), по който човечеството трябва да 
обожава Бога според условията във всяка епоха. В първата 
епоха, Сатя-юга, Бог слиза в бяла форма, за да учи как да се 
медитира върху Него. той е известен под името Хамса. Във 
втората епоха, трета-юга, Бог слиза в червеникава форма, 
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за да учи как да бъде удовлетворен чрез ведически жертво-
приношения. тогава е известен с името ягя. В третата епоха, 
Двапара-юга, Бог слиза в тъмносиня форма, за да учи как да 
бъде обожаван, като Му се отдава почит чрез служене. тогава 
е известен с името Васудева. преди пет хиляди години кришна 
лично приема ролята на Васудева. В четвъртата епоха, ка ли-
юга, Бог слиза в блестящата златна форма, за да учи на сан-
киртана, всеобщото възпяване на светите имена на кришна. 
Мъдрецът карабхаджана не назовава аватара на Бог за ка-
ли-юга, а само Го нарича Махапуруша, най-великата личност. 
Само преди петстотин години тази най-велика личност се поя-
вява в Индия като Шри Чаитаня Махапрабху. Всички ние мо-
жем да общуваме с Него дори и сега, чрез светите имена, които 
Самият той постоянно възпява. Наистина, самите свети имена 
представляват аватари на кришна. 

„В тази епоха на кали, святото име на Бога, Харе кришна 
маха-мантра, е инкарнацията на Бог кришна. Със само-
то повтаряне на святото име човек пряко общува с Бог. 
Всеки, който прави това със сигурност ще получи осво-
бождение.“ („Шри Чаитаня Чаритамрита“, Ади, 17.22)

Аватарите на Бога не подлежат на законите на карма. 
пътищата, които те полагат във всяка епоха, отвеждат душите 
отвъд цикъла на раждане и смърт, обратно у дома, обратно 
при Бога. Вътрешната тайна на дхармата, на която учи Бог 
във всяка една епоха, е рати, което означава привличане. Чо-
век трябва да бъде привлечен към Бога според посланието, на 
което учи той. В противен случай, дхарма е само губене на 
време.

„Всички дейности, които човек извършва в съответствие 
с положението си (дхарма), са напълно безполезен труд, 
ако не пробуждат у него влечение към посланието на Бо-
жествената личност.“ („Шримад Бхагаватам“ 1.2.8)

както беше посочено в началото на настоящата глава, 
щастието в този свят си остава неразривно свързано със стра-
данието. В която и да е област на вселената – в добро, страст 
или невежество – нахлува нежеланото страдание. това страда-
ние е карма-випака, болезненият резултат от нашите минали 
греховни действия, които узряват с времето си, дори след мно-
го години или животи, дори насред самодоволството и радост-
та на сегашния момент. 

Човешкият живот подлежи в особена степен на труднос-
ти, предизвикани от съдбата, на личностно ниво – старост, 
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самота, несигурност, депресия, болести, смърт; на обществено 
ниво – несправедливост, корупция, експлоатация, насилие; на 
ниво околна среда – земетресения, урагани, епидемии, глад, 
суша. За човек, изправен пред такива бедствия, няма много 
утеха в разбирането „да, заслужил съм си го“. Естествено за 
човешката природа е да търси решения. И тук ни е предоста-
вен избор. 

от една страна, сатанински решения ни се предлагат от 
авторитетите, поставени в различните области (в добро, страст 
и невежество) на моралната вселена. Някои решения са благо-
честиви. Други са неблагочестиви. Но всички те са сатанин-
ски, защото възпрепятстват истинската цел на живота. Дхар-
мадхарма прави така, че вечната борба с двойствеността да 
изглежда „добро“ – но борбата с двойствеността представлява 
самата причина за всички наши проблеми. 

от друга страна, истинското решение е да изоставим 
представите за добро и зло, изхождащи от телесното възприя-
тие и безусловно да следваме дхармата, на която лично Бог ни 
учи. така той разпознава човека като Свой преданоотдаден. 
той възнаграждава Своя преданоотдаден, като го приютява в 
лотосовите Си нозе. Всемогъщото време, което задвижва всич-
ки въплътени същества с похотта, нещастието и гнева и което 
най-сетне унищожава цялата вселена заедно с всичките ѝ  така 
наречени авторитети, не влияе на душите, приютени в лотосо-
вите нозе на Бога.

„С едно помръдване на веждите Си, олицетворението на 
непобедимото време може незабавно да направи цяла-
та вселена да изчезне. И все пак, страховитото време не 
доближава преданоотдадения, който е изцяло приютен в 
твоите лотосови нозе.“ („Шримад Бхагаватам“ 4.24.56)

БЕЛЕжкИ къМ сЕДМА гЛАвА:

1 Кришна казва, че вторичните ведически регулиращи принци-
пи са предназначени за онези, които все още изпитват глад да се 
наслаждават на този свят и чийто вкус към слушане и възпяване 
на Неговата слава още не е събуден: 

„Докато човек не е пропит от плодоносни дейности и не е съ-
будил вкуса си към предано служене чрез шраванам кирта-
нам вишно, той трябва да действа според регулиращите прин-
ципи на ведическите предписания.“ („Шримад Бхагаватам“ 
11.20.9)
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2 Девахути чудесно обобщава всичко това: Дъщеря на Сваям-
бхува Ману, прославена за своята безпримерна святост, Девахути 
била съпруга на великия мъдрец кардама Муни и майка на Божест-
вената инкарнация Бог капиладева.
3 Сигурно ще бъде полезно тук да се отбележи, че значението 
на думата „препятствие“ (на английски obstacle) е близо до пър-
воначалното значение на еврейската дума „сатан“: В „произхода 
на Сатаната“ (elaine Pagels, The Origin of Satan, 1995) стр. 39, Илейн 
пейджълс пише: „... сатаната... бил един от ангелите, изпратени от 
Бог с цел да спират и възпрепятстват човешките дейности. коренът 
stn означава „който се противопоставя, възпрепятства или действа 
като противник“. Джефри Бъртън Ръсел пише в „принцът на Мрака“ 
(Jeffrey Burton Russell, The Prince of Darkness, 1988), стр. 33: „еврей-
ската дума „ сатан“ (satan) произлиза от един корен, който означава 
„противопоставям се“, „възпрепятствам“ или „обвинявам“. В „Знаме-
ния на хилядолетието“ (Harold Bloom, Omens of Millenium, 1997) Ха-
ролд Блум казва, че сатан (satan) означава „блокиращ фактор“.
4 Светският егоизъм или аханкара (фалшивото его) е коренът 
на двойствеността добро-зло: „така, установен в най-висшата 
трансцендентална степен, умът се откъсва от всякакви материал-
ни резултати и се установява в своето величие, трансцендентал-
но спрямо материалните представи за щастие и нещастие. В този 
момент йогинът осъзнава истината за своята връзка с Върховната 
Божествена личност. той открива, че удоволствието и болката и 
техните взаимодействия, които е приписвал на себе си, всъщност 
се дължат на фалшивото его, плод на невежеството.“ („Шримад 
Бхагаватам“ 3.28.36) 





оСМа ГЛава

ИЗоСтАВИ ВСякА ДХАРМА

личното желание на Бог е двойствеността благочестиe–
неблагочестие (дхармадхарма) да отстъпи пред безусловната 
преданост – на това учи „Бхагавад-гита“. „Гита“ започва в мо-
мента, когато, обзет от благочестива скръб, Арджуна говори 
преди началото на войната при курукшетра.1 той принадлежи 
към кастата на воините, кшатрия, и неговата гауна-дхарма 
е ведическият закон за рицарство. този закон го обвързва да 
закриля кръвните си роднини и затова Арджуна се усъмнява 
в моралността на войната, която кришна иска той да поведе, 
понеже тази война го изправя срещу членове на собственото 
му семейство.

„Ако избием такива врагове, нас ще ни победи грехът. 
Затова не е уместно да убиваме синовете на Дхритараш-
тра и нашите приятели. какво ще спечелим, о, кришна, 
 съпруже на богинята на щастието, и как бихме могли да 
сме щастливи, като убием роднините си? о, Джанардана, 
въпреки че тези мъже със сърца, обзети от алчност, не 
виждат нищо лошо в това да се избиват роднини или да се 
карат с приятели, защо трябва ние, които виждаме, че да 
се разруши едно семейство е престъпление, да участваме 
в такива греховни деяния?“ („Бхагавад-гита“ 1.36-38)

Арджуна принадлежал към една от четирите варни (об-
ществени съсловия), които, заедно с четирите ашрами (съсло-
вия за духовно развитие), съставят ведическата обществена 
система. Варните са брахмана (учителите на ведическото 
знание), кшатрия (управляващи и воини), ваишя (земеделци 
и търговци) и шудра (работници, занаятчии, надничари, ар-
тисти: класата на служещите). За тези обществени съсловия 
се казва, че са установени на главата, гърдите, корема и кра-
ката на Махапуруша, мезокосмическата форма на Господ, из-
градена от чисто добро. Ашрамите са брахмачаря (неженени 
ученици), грихастха (семейни), ванапрастха (оттеглили се) и 
санняса (приели отречение). 

Мезокосмическият морален ред на Бога се нарича варна-
шрама-дхарма. В този ред човешките същества участват спо-
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ред гуна-карма, проявленията, които влияят на поведе нието 
им. понеже са склонни към добро поведение, брахманите 
получават задачи, които изискват спокойствие, самоконтрол, 
аскетизъм, чистота, търпимост, честност, ученост, осъзнатост, 
религиозност. понеже са склонни към поведение в добро и 
страст, кшатриите получават задачи, които изискват герои-
зъм, власт, решителност, съобразителност, смелост при битка, 
щедрост и способност да ръководят. понеже са склонни към 
поведение в страст и невежество, ваишиите получават зада-
чата да се грижат за кравите и биковете, да обработват земята 
и да търгуват. Склонни към поведение в невежество, шудрите 
се занимават с труд и слугуване. Брахманите са начело на 
останалите не чрез сила, а чрез знание. така във варнашра-
ма-дхарма най-уважаваното и влиятелно проявление е това 
на доброто. когато всички ревностно подражават на брахман-
ското поведение, това естествено допринася за едно стабилно, 
добре поддържано и високоморално общество. Всяка варна се 
регулира от своята сва-дхарма или конкретен религиозен дълг. 
Брахманите имат три безусловни задължения: да изучават 
Ведите, да изпълняват богослужения пред Формата за обожа-
ние на Бога и да извършват благотворителност. За да се издър-
жат, брахманите могат и да преподават, да ангажират други 
в богослужения пред Формата за обожание на Бога и да по-
лучават дарения. Кшатриите имат същите задължения като 
брахманите, но не им е позволено да получават милостиня. те 
се издържат, като събират данъци и такси и налагат мита – но 
в замяна на това, трябва да закрилят поданиците, които им 
плащат тези налози. В процеса на закрила на гражданството, 
класата на воините понякога е длъжна да предприема военни 
действия.

Военните действия, извършвани от кшатриите, се управ-
ляват от сложен кодекс на честта, който превръща грозната 
действителност на сражението в жертвоприношение. Идеята 
е, че ако войните бъдат неразривно свързани с религиозните 
принципи, те ще бъдат сведени до минимум. Във ведическа-
та култура, когато войната се води според предписанията на 
свещените книги, тя се превръща в „ненасилствено насилие“, 
близко по своята същност до „пораженията“, нанесени върху 
тялото на пациента при изрязването на злокачествен тумор. 
ограничаването на войните е предизвикателство, което в очи-
те на съвременния човек е твърде плашещо. от края на война-
та във Виетнам през 1975 г. не е минала и година без в различ-
ни части на света да бушуват поне петдесет широкомащабни 
военни конфликта.2 Арджуна смятал войната при курукшетра 





и з м е р е н и я т а  н а  д о б р о т о  и  з л о т о

за несправедлива, защото двете противникови страни принад-
лежели към един и същи клан. той бил обзет от толкова дъл-
бока мъка, че бил готов да отхвърли своята сва-дхарма и да 
живее от просия. Въпросите, които задава в началото на „Бха-
гавад-гита“ са в основни линии следните: „кой е изначалният 
закон, определящ сва-дхарма или какво трябва аз, като воин, 
да направя?“ 

Мнозина – като например поддръжниците на съвремен-
ната индийска кастова система или съвременни индолози – 
твърдят, че изначалният закон, който управлява сва-дхарма, 
е карма. Според тази гледна точка, резултатите от делата на 
Арджуна в миналите му животи определят как е трябвало да 
постъпи на курукшетра. Някои текстове от писанията на пръв 
поглед потвърждават това гледище. Стих 3.200.31 от „Махаб-
харата“ твърди, че добрите или лошите обстоятелства за даден 
човек, включително и високото или ниското положение във ва-
рната, в която е роден, са резултат от кармата. В други сти-
хове карма се определя като единствено отговорна за всички 
дела на даден човек – и праведни, и грешни.

„Наистина, човек не върши нищо, нито добро, нито зло. 
като дървена кукла, той действа без никаква воля или 
желание“ („Махабхарата“ 5.156.14)

теорията, че „кармата представлява изначалната и окон-
чателна сва-дхарма“ се отхвърля в „Бхагавад-гита“, където се 
посочва, че чатур-варна, четирите варни, са създадени от 
Господ Шри кришна, а не от кармата („Бхагавад-гита“ 4.13). 
кришна създал варнашрама-дхарма, за да може човешките 
същества да изпълняват своя дълг в Негово име – а не за да 
отработват своята карма – и така да се освободят от верига-
та на действия и последици („Бхагавад-гита“ 3.9, 3.31, 18.46). 
Кармата завладява глупавите (вимудхатма), онези, които са 
изгубили усещане за своята нематериална същност, които си 
мислят, че са извършителите и така се привързват към дейст-
вията на физическото тяло („Бхагавад-гита“ 3.27, 3.29, 5.12). 
Макар да е вярно, че душата никога на действа – т.е., че тя е 
духовна по природа и затова е вечно над действията и резул-
татите от материалната карма („Бхагавад-гита“ 13.32) – не е 
вярно, че въплътената личност може да се отърси от кармата 
единствено чрез силата на волята си („Бхагавад-гита“ 3.5). Чо-
век може обаче да се отрече от плодовете на своята работа. 
И постъпвайки така, той се освобождава от карма, понеже, 
жертвайки плодовете на своята работа в името на Бога, вмес-
то себично да им се наслаждава, прекъсва веригата от по-
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следствия, която води до следващо раждане. („Бхагавад-гита“ 
3.9, 3.19, 3.31, 18.11, 18.12). Единственият регулиращ прин-
цип, който управлява конкретния дълг във всички варни, е, 
че плодовете на сва-дхарма трябва да се отхвърлят в кришна 
съзнание:

„Следователно, о, Арджуна, трябва винаги да мислиш за 
Мен във формата на кришна и в същото време да изпъл-
няваш предписания си дълг – да се сражаваш. като пос-
ветиш дейностите си на Мен и установиш ума и разума си 
върху Мен, ти несъмнено ще Ме постигнеш.“ („Бхагавад-
гита“ 8.7)

когато Арджуна прави своите моралистични възражения 
против дълга си на воин, кришна му отвръща, че проблемът 
не е във войната, а в собствения му егоизъм. Егоизмът му се 
проявява в неговата привързаност към незначителните плодо-
ве като бъдещото щастие на неговите роднини. кришна вед-
нага напомня на Арджуна, че той скърби за нещо, което не си 
струва, защото всички, родени в този свят, трябва да умрат. 
В края на „Бхагавад-гита“ Бог кришна подтиква Арджуна да 
се откаже от егоистичната дхарма, основана на телесните въз-
приятия, и да приеме единствено Неговия ред и закрила като 
истинска религия. 

„Изостави всякакви религии и просто Ми се отдай. Аз 
ще те избавя от греховните последици. Не се страхувай.“ 
(„Бхагавад-гита“ 18.66)

В своя коментар Шрила прабхупада казва, че този един 
стих представлява обобщението, което самият кришна дава на 
цялата „Бхагавад-гита“.3 И наистина, същото послание откри-
ваме отново и отново в предишните глави на книгата.

„Затова, о, Арджуна, като посвещаваш всичките си дела 
на Мен, в пълно знание за Мен, без желание за изгода, без 
претенции за собственост и отхвърлил всякаква инерт-
ност, сражавай се.“ („Бхагавад-гита“ 3.30)

„по този начин ще се освободиш от обвързаността на ра-
ботата и нейните благоприятни и неблагоприятни после-
дици. С ум, установен върху Мен, според този принцип 
на отречение, ти ще се освободиш и ще дойдеш при Мен.“ 
(„Бхагавад-гита“ 9.28)

„о, сине на притха, великите души, които не са заблудени, 
се намират под покровителството на божествената при-





и з м е р е н и я т а  н а  д о б р о т о  и  з л о т о

рода. те се ангажират изцяло в предано служене на мен, 
защото знаят, че Аз съм Бог, Върховната личност, първо-
началният и неизчерпаемият.“ („Бхагавад-гита“ 9.13)

„о, сине на притха, за всички, които Ме обожават; кои-
то посвещават всичките си дейности на Мен; които при 
всички обстоятелства остават предани на Мен; които се 
ангажират в предано служене; които винаги медитират 
върху Мен и са установили умовете си в Мен, за тях Аз 
съм този, който бързо ги спасява от океана на раждането 
и смъртта.“ („Бхагавад-гита“ 12.6-7)

В заключителната част на „Гита“, Арджуна се отдава на 
кришна. това е мукхя-дхарма и чрез тази дхарма Арджуна 
вкусва нектарния плод на личното приятелство с кришна 
по време на последвалата битка. Неговата мукхя-дхарма се 
 проявява в това, че той изпълнява сва-дхармата на воин заед-
но с Кришна, като кришна управлява бойната му колесница. 
И все пак Ведите („Шветашватара Упанишад“ 6.8) уверяват: 
на тася карям каранам ча видяте: „Върховният не е длъжен 
да извършва нищо.“ Защо Върховният, който стои настрана 
от светските дейности (карма), взима в ръце юздите на колес-
ницата на своя преданоотдаден? отговор ни дава Баладева 
Видябхушана в „Сиддханта-ратна“ 1.39:

„Служенето на предания привлича Върховния Бог и Го 
пленява също, както пчелата е привлечена и затворена в 
цветето.“

Дори насред пагубната ситуация на бойното поле, жела-
нието, с което Бог се оставя да бъде пленен от любовното слу-
жене на Своя преданоотдаден, било, е и остава благоприятно 
за всички живи същества. Чрез личното присъствие на Бога, 
войната, колкото и грешна да изглежда на Арджуна отначало, 
се превръща във велико жертвоприношение, което освобожда-
ва от колелото на раждане и смърт всички загинали в нея вой-
ници. Дори днес, пет хиляди години по-късно, само като чуят 
за присъствието на кришна на курукшетра, безброй вярващи 
преданоотдадени се пречистват от своите материални привър-
заности, просветляват се от трансценденталното знание и се 
издигат на нивото на кришна съзнание.

Но дали е разумно обосновано Бог – който, сред всички 
двойствености, е неутрален – да взима страна във военен кон-
фликт? преди да търсим разум в Божиите деяния, трябва да 
знаем разликата между светския разум и трансценденталния 
разум. Хората, които се придържат към първия, се наричат ба-
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хирмукха-джана4 (философи със светско мислене). И сред тях 
един конкретен вид бахирмукха-джана5 повдигат така наре-
чените разумни съмнения относно личното участие на кришна 
при курукшетра. 

този тип бахирмукха-джана е имперсоналист (нирвише-
шавади). За него „един разумен Бог“ представлява една без-
личностна същност или, казано на езика на Упанишадите, 
Брахман. Съществуващ на фона на всичко, като един безпри-
страстен принцип на единство и добро, Брахман излъчва ред и 
хармония към света. Според тази гледна точка, злото всъщност 
представлява едно нищо6 – то е само отсъствие на единство, 
добро, ред и хармония. И от тук следва, че ако Брахман наис-
тина бе проявил своето присъствие на курукшетра, военният 
конфликт изобщо нямало да се случи. той би бил разрешен ав-
томатично, без Бог да взима страна, без лични усилия, без бой, 
без победа и поражение. Нека всичко бъде едно. тогава всички 
са победители.

като разглеждаме „разумната обоснованост“ на импер-
соналистичната гледна точка, не бива да забравяме, че обосно-
ваност означава „основание, причина“. Имперсоналистът не 
може да обясни причината, да обоснове нещастията в мате-
риалния свят. от къде идва страданието? Ами конфликтите? 
Ами объркаността? Ако Бог е всеблаг и в действителност всич-
ко е едно с Него, тогава значи злото възниква от нищо. това 
би означавало, че материалният свят такъв, какъвто го позна-
ваме, изпълнен със страдание, конфликти и обърканост, изоб-
що не съществува. Една философия, която казва, че злото на 
този свят няма никаква основа, едва ли може да се приеме за 
разум но обоснована.

Философията ваишнава учи, че материалният свят, с не-
говите противоречащи си различия, е сянка или отражение на 
един изначален, трансцендентален вариант, който хармонично 
е съсредоточен около Върховната личност. И тъй като източ-
никът на света на различията е истински, самият свят, в край-
на сметка, не може да бъде фалшив. той е временен. И понеже 
светът е временен, той не може да удовлетвори веч ната душа. 
така злото на този свят – което представлява отсъствие на веч-
но духовно удовлетворение – е реално. това, че светът е насе-
лен с неудовлетворени души, е причината за всички конфли-
кти и различия. Следователно, кришна слиза в този свят, за 
да победи злото, като прояви Своето лично, транс цендентално 
многообразие, майката на трансценденталното наслаждение.

Имперсоналистите не успяват да проумеят Неговото 
трансцендентално разнообразие, защото влагат силата на своя 





и з м е р е н и я т а  н а  д о б р о т о  и  з л о т о

интелект в стремежа си да отрекат материалното многообра-
зие в полза на безличностното единство. Ако човек не проумее 
трансценденталното многообразие, той не може да проумее и 
блажените забавления на Бога. Не може да проумее и немате-
риалното щастие, споделено между Бога и Неговия преданоот-
даден, когато двамата заедно се впускат в битката. той гледа 
на цялото събитие като на продукт на кармата.

„Бхагавад-гита“ 3.27 обаче обяснява кармата като дей-
ност, която възниква в резултат на цикличните промени, про-
тичащи в трите проявления на природата. под влияние на 
фалшивото его обърканата душа се отъждествява с тази дей-
ност. Но в действителност тя не върши нищо, защото е винаги 
различна от материята. Имперсоналистите мислят, че Арджуна 
и кришна по същия начин се отъждествяват с – и така се оказ-
ват в оковите на – действията и последиците на материалната 
природа. И все пак, в „Бхагавад-гита“ 7.12 кришна казва, че 
макар доброто, страстта и невежеството да възникват в Него, 
той е встрани от тях. В стихове 7.4 и 7.5 той прави разлика 
между материалната пракрити, която действа отделно (бхин-
на) от Него и Неговата лична пракрити, която е пара, транс-
цендентална спрямо материята. Всички души принадлежат 
към тази духовна пракрити. Но както се казва в „Бхагавад-
гита“ 9.13, само великите души (махатма), чистите предано-
отдадени, се оказват под закрилата на тази божествена пра-
крити. под нейна закрила единствената им работа е предано 
да служат на Бога. В „Бхагавад-гита“ 14.26 кришна заявява, 
че този, който Му отдава чисто предано служене, преминава 
отвъд трите проявления на материалната природа.

„Бхагавад-гита“ разкрива метода, чрез който, дори все 
още въплътена, душата възстановява положението си в изна-
чалните божествени дейности, отвъд вселенския морален за-
кон на гуна-дхарма. Импулсите на сетивата и ума предизвик-
ват материална дейност. Макар да продължава да използва 
тялото и ума, тези импулси не разстройват преданоотдадения. 
Неговите дейности са мотивирани от любовна отдаденост на 
кришна. След като напусне тялото си, в момента на смъртта, 
преданоотдаденият не приема ново раждане във вселената на 
морала, а преминава към безгрешните селения на чистия дух – 
личната обител на кришна. 
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БЕЛЕжкИ къМ ОсМА гЛАвА:

1 „Гита“ започва в момента, когато, обзет от благочестива 
скръб, Арджуна говори преди началото на войната при Курук-
шетра: Арджуна, вечният приятел на кришна, се появил на земята 
преди 5000 години като принц в царската династия куру. както 
се разказва в „Махабхарата“, династията куру се разделя на два 
лагера, които накрая се изправят един срещу друг на бойното поле 
курукшетра. когато вижда своите роднини и приятели, готови да 
пролеят кръв, Арджуна е обзет от дълбока скръб. „Бхагавад-гита“ 
предава разговора за целта на живота между Арджуна и кришна в 
момента преди битката да започне. 
2 От края на войната във Виетнам през 1975 г. не е минала и 
година без в различни части на света да се водят петдесет изця-
ло разгърнати военни конфликта: къркпатрик Сейл, „Бунтовници 
срещу бъдещето“ (Kirkpatrick Sale, Rebels Against the Future, 1995), 
стр. 218.
3 В своя коментар Шрила Прабхупада казва, че този един стих 
представлява обобщението, което самият Кришна дава на цяла-
та „Бхагавад-гита“: „И така, обобщавайки „Бхагавад-гита“, Господ 
казва, че Арджуна трябва да се откаже от всички процеси, които 
са му били обяснени; той трябва просто да се отдаде на кришна.“ 
(„Бхагавад-гита такава, каквато е“, коментар към 18.66). 
4 Хората, които се придържат към първия, се наричат бахир-
мукха-джана: вж. „Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя, 6.92.
5 ...един конкретен вид бахирмукха-джана: В 3-та част от трета 
глава на „Шри Чаитаня-шикшамритам“ Шрила Бхактивинода тха-
кура говори за шест вида хора със светски начин на мислене.

„Хората със светски начин на мислене са шест типа: 1) онези 
без морал и вяра в Бога; 2) онези с морал, но без вяра в Бога; 
3) онези, които са и морални, и вярват в Бога, но смятат, че 
Бог подлежи на морални правила; 4) високомерни лицемери, 
които дават показни обети, за да мамят другите; 5) вярващи в 
безличностния абсолют; 6) вярващи в много богове.

6 Съществуващ на фона на всичко, като един безпристрастен 
принцип на единство и добро, Брахман излъчва ред и хармония към 
света. Според тази гледна точка, злото всъщност представлява 
едно нищо: В Индия любимото мото на нирвишешавадите е брахма 
сатям, джаган митхя. Шрила прабхупада обяснява: „Философията 
на Шанкара е брахма сатям, джаган митхя, „този материален свят 
е нереален, а Брахман, върховният дух, е реалността.“ така, тяхна-
та философия е да се слееш с върховната реалност и да прекратиш 
тези материални занимания. това е квинтесенцията на философия-
та на Шанкара.“ 
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На Запад целта на нео-платоническите философи от пред-
християнските Гърция, Египет и Рим била хенозис (сливане с Аб-
солюта), към постигането на което те се стремели чрез мистично 
съзерцание, като се изкачвали нагоре през космическата йерархия. 
корените на движението „Нова епоха“ (New Age) в наше време, как-
то и на спиритуализма и теософията от ХІХ век, франкмасонството 
от ХVІІІ век и окултизма от Ренесанса са именно в неоплатониче-
ските идеи. 

Схващането, че в крайна сметка всичко представлява една 
безличностна истина, е продукт на материалното проявление на 
доб рото. Бог кришна казва следното в „Бхагавад-гита“ 18.20:

„трябва да разбираме, че знанието, чрез което се вижда една 
и съща неделима духовна природа във всички живи същества, 
въпреки че те са разделени в безброй много форми, се намира 
в гуната на доброто.“
прекалената слабост към монистично познание за доброто 

води до имперсонализъм, който е препъни камък по пътя към чис-
тото предано служене. Именно този недостатък бе очевиден при 
брахманите, които смятали себе си за толкова издигнати духовно, 
че нямало нужда да служат на кришна и Баларама.





ДЕвЕта ГЛава

СЪДБА, КАРМА И пРЕклоНЕНИЕ

какво представлява съдбата? Дали е същото като карма, 
човешкото усилие? Някои намират огромна разлика между 
двете. Разочарован в усилията си да достигне рая, цар три-
шанку се жалва1: даивам ева парам манйе паурушам ту ни-
рартхакам – „Според мен съдбата е всемогъща и човешкото 
усилие е безплодно.“ („Рамаяна“, 6.98.23)

той използва думата даива, която често се превежда като 
„съдба“. по смисъл и етимология даива е сродна с английската 
дума „divination“, „предсказание“. Думата касае силите, кои-
то решават човешката съдба: полубоговете (дева), непреодо-
лимата материална енергия (даива-мая) и накрая върхов ният 
владетел, Богът на боговете (девадева), Бог кришна. Дали даи-
ва определя карма или карма определя даива? За карма Шри 
кришна казва: гахана кармано гати – „много е трудно да се 
проумеят лабиринтите на карма“ („Бхагавад-гита“ 4.17) и ка-
вайо ‘пи атра мохита – „дори интелигентните са объркани и 
не разбират карма („Бхагавад-гита“ 14.16). Натрупаните ре-
зултати от карма, които ни очакват в бъдеще (апрарабдха-кар-
ма), се наричат адришта, „непредсказуеми“. И отново можем 
да попитаме: каква е връзката между непредсказуемите кар-
мични резултати и висшия контрол, осъществяван от даива?

В „Шримад Бхагаватам“ 3.31.1 объркването се изясня-
ва: кармана даива-нетрена джантур дехопапаттайе – „под 
надзора на Върховния Бог (даива) и според резултатите от не-
говите действия (карма) живото същество, душата, получава 
тяло.“ Една обусловена душа не може да предвиди как и кога 
ще напусне сегашното си тяло, нито пък какво тяло я очаква 
в следващия живот. Съдбата ни се струва низ от случайности. 
Господ и само Господ знае всичко, натрупано в миналото, на-
стоящето и бъдещето за всяко живо същество във вселената. 

Има хора, които заради материалното си съхранение и 
подобрение са любопитни да се доберат до Неговото знание 
за карма. това са глупаци, които искат да използват даива 
в служба на невежеството. Всезнанието на кришна е светли-
ната, която освобождава душата от кармичната обвързаност. 
очите, отворени за тази светлина, виждат непосредствено 
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тайното учение на Ведите: че всичко в тройното време – ми-
нало, настояще и бъдеще – е сън (бхутам бхавад бхавишяч ча 
суптам сарва-рахо-раха, от „Шримад Бхагаватам“ 4.29.2). В 
„Шримад Бхагаватам“ 3.29.5 се уточнява:

„Скъпи мой Боже, ти си досущ като слънцето, защото осве-
тяваш мрака на обусловения живот на живите същества. 
понеже очите им не са отворени за знание, те спят вечен 
сън в мрака, лишени от твоя подслон; затова лъжовно се 
занимават с действията и последиците от своите мате-
риални дейности и изглеждат много уморени.“

преклонението пред Върховния Бог отваря очите ни за 
нашата изначална нематериална същност отвъд съня, проявен 
в раджо-гуна (която създава съня на това тяло), саттва-гуна 
(която поддържа съня на тялото) и тамо-гуна (която унищожа-
ва съня на тялото). Вторичните ведически предписания (гауна-
видхи) принадлежат на този сън, тъй като формулират закона 
на трите проявления. онова, което трите гуни управляват, не 
притежава освобождаващата светлина на кришна съзнанието.

„Нито трите проявления на материалната природа [са-
ттва-гуна, раджо-гуна и тамо-гуна], нито господства-
щите божества, които контролират тези три проявления, 
нито петте груби елемента, нито умът, нито полубоговете, 
нито човешките същества не могат да те разберат, Госпо-
ди, защото всички те подлежат на раждане и унищоже-
ние. Размишлявайки върху това, духовно напредналите 
се заемат с предано служене. такива мъдри хора дори не 
се занимават с ведически науки. Вместо това, те извърш-
ват практическо предано служене.“ („Шримад Бхагава-
там“ 7.9.39)

като пренебрегва първичното предписание (мукхя-видхи) 
да се прекланя пред Господ, който дарява освобождение от 
материалното съществуване, спящата душа се прекланя пред 
материални авторитети, които също подлежат на създаване и 
унищожение в трите проявления. Спящата душа сънува как 
поема управлението на съдбата си с помощта на тези автори-
тети и измъква житейските удоволствия под носа на съпер-
ниците си. по същия начин тя се опитва да неутрализира или 
избегне злото, което я очаква в бъдеще. Душата намира утеха 
в твърдения като следното от „ягявалкя-смрити“ 1.307:

„Възходът и падението на царете, съществуването и не-
съществуването на вселената се определят от планетарни 
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влияния. И затова пред планетите трябва да се прекланя-
ме най-много.“

тук се има предвид астрологията. тъй като посочва бъде-
щата съдба, астрологията е наричана „окото“ сред ведическите 
науки. Наистина в писанията се казва, че преклонението пред 
планетите дава даивопагхатанам или закрила срещу удари-
те на съдбата. („Вишнудхармоттара пурана“ 1.105.14) Истин-
ският смисъл на такива твърдения се разкрива в „Шримад 
Бхагаватам“.

„тялото на Върховния Бог Вишну, образуващо Шишума-
ра-чакра [звездната форма на Бога, която приютява не-
бесната река Ганг или Млечния път], е вечното жилище 
на всички полубогове и всички звезди и планети. този, 
който повтаря тази мантра, в преклонение пред Върхов-
ната личност по три пъти на ден – сутрин, обед и вечер 
– несъмнено ще бъде освободен от всички греховни после-
дици. Ако човек просто поднася своите почитания пред 
тази форма или си я спомня по три пъти на ден, всички 
негови скорошни греховни действия ще бъдат унищоже-
ни.“ („Шримад Бхагаватам“ 5.23.9)

Мантрата, за която става въпрос, е намо джйотир-локая 
калаянаянипишам патайе паха-пурушаябхидхимахити: „о, 
Господи, приел формата на времето! о, вечна обител на всич-
ки планети, движещи се в различни орбити! о, господарю на 
полубоговете, о Върховна личност, поднасям ти дълбоките си 
почитания и те съзерцавам.“ („Шримад Бхагаватам“ 5.23.8) 
това също е мукхя-дхарма, където вторичните предписания 
водят до преклонение пред Върховната личност.

предсказването – астрологията, преклонението пред 
 управляващите планети и другите методи на предричане – мо-
гат да ни отворят очите за съдбата, но Бог кришна казва, че 
материалистът, който използва такива методи се опитва да 
гледа в гъста мъгла (ятха нихара-чакшушас: в „Шримад Бха-
гаватам“ 11.21.28). Дори като използва окото на ведическото 
знание, той остава сляп за истинския си личен интерес, защото 
съзнанието му е обвито в облака на двойствеността – копнеж 
за бъдещо щастие и страх от бъдещо нещастие. той пропуска 
Божието присъствие във всичко. той пренебрегва Божия про-
мисъл във всичко. Заспал за ясното съзнание, той копнее и се 
жалва в състояние на сънуване, захвърлен сред трите прояв-
ления. Авторитетите, които почита, не са нищо друго, освен 
продукт на това сънуване.
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„Хората в проявлението на доброто почитат полубоговете; 
хората в проявлението на страстта почитат демоните; а 
хората в проявлението на невежеството почитат призра-
ци и духове.“ („Бхагавад-гита“ 17.4)

В своя коментар „Гита бхашия“ към горния стих Шрила 
Баладева Видябхушана пише2: карябхедена саттвикади бхе-
дам прапанчаяти яджанта ити, „В този стих, който започва с 
думата яджанта, преклонение или почит, всяко проявление се 
различава от останалите въз основа на различните дейности.“ 
коментарът на Баладева продължава, като ни казва, че по-
клонниците на полубоговете нямат правилно духовно разби-
ране. Бидейки обусловена от проявлението на доброто, вярата 
на такива поклонници ги задължава да служат на божества 
като Васу и Рудра. Следват хората, които се прекланят пред 
якши и Ракшаси, като например кувера (ковчежникът на рая) 
и Ниррити (зловеща, югозападна богиня с черно лице и злат-
на коса, която държи железен хомот). тези поклонници са в 
прояв лението на страстта. А онези, които се прекланят пред 
претите (духовете на починалите) и бхутаганите (друг вид 
фини същества) са в проявлението на невежеството. понякога 
хора от кастите на два пъти родените – брахмани (жреци) и 
кшатрии (царе), които „веднъж“ са родени от утробата и „вто-
ри път“ чрез духовното посвещение – пренебрегват своя рели-
гиозен дълг (сва-дхарма). такива небрежни брахмани получа-
ват въздушни тела от типа на огнедишащия демон, наречен 
Ултамукха, а небрежните кшатрии се раждат в тела от типа на 
демона, наречен катапутана. И така, този стих („Бхагавад-ги-
та“ 17.4) описва онези, които, проявили леност при спазването 
на истинския ведически видхи (кодекса, даден на хората, за 
да се усъвършенстват), попадат в някое от трите проявления 
заради своите материалистични склонности. Разбира се, тъй 
като контактът с истинското ведическо знание е много мощно 
средство, те могат да се въздигнат над тези склонности и да 
достигнат действителното ведическо ниво.

тук обърнете специално внимание: според Шрила Бала-
дева Видябхушана, ако един брахмана от висшата класа за-
немари действителния ведически видхи – мукхя-видхи на пре-
клонението пред кришна – той рискува да деградира до поло-
жението на демон, въпреки че следва видхи на преклонение 
пред полубоговете. Защо? Защото, като се прекланя пред полу-
боговете, човек попада под контрола на проявленията на при-
родата. поклонникът на полубоговете бива привлечен от удоб-
ствата на светското добро: лесно съществуване в този живот и, 





с ъ д б а ,  к а р м а  и  п р е к л о н е н и е

след смъртта, приемане в райските градини на удоволствията, 
където девите си угаждат с упоителната напитка сома и потъ-
ват в пищните обятия на небесните дами. Великата душа Са-
нат-кумара предупреждава, че това привличане представлява 
невежество в сърцевината на материалното добро.3 това неве-
жество е клопката за падението на душата.

Добрите дела могат да издигнат и ваишнавата, и поклон-
ника на полубоговете към еднакво високо материално положе-
ние. Но преданоотдаденият няма никакъв личен интерес от та-
кова издигане, защото разбира, че това е само следваща фаза от 
минаващото време. като знае, че сетивните удоволствия са ка-
пан на заблудата, преданоотдаденият остава отстранен от тях, 
където и да се появяват те – в рая, на земята или другаде.

„Ние смятаме висшите състояния на живот за ценна бла-
гословия и ги разграничаваме от по-низшите, но трябва 
да знаем, че тези различия съществуват само в рамките 
на взаимодействието на гуните на материалната приро-
да. Всички тези жизнени състояния са нетрайни и тлен-
ни, защото ще бъдат унищожени от върховния повели-
тел.“ („Шримад Бхагаватам“ 4.22.36)

поклонниците на материалните авторитети се опитват 
да оформят своята съдба чрез това преклонение. Зад своите 
молитви и жертвоприношения те пресмятат как да се наслаж-
дават на небесните селения, където обитават материалните 
владетели. 

„тези, които почитат полубоговете, ще се родят сред тях. 
тези, които почитат прадедите, ще отидат при тях. тези, 
които почитат призраци и духове, ще се родят сред тези 
същества, а всички, които обожават Мен, ще живеят с 
Мен.“ („Бхагавад-гита“ 9.25)

Ето тук Господ уверява Арджуна, че човекът, който се 
прекланя пред полубоговете, е предопределен да се роди сред 
тях. Но пред Уддхава той посочва: обвързаният от трите 
 проявления на материалната природа трябва винаги да се бои, 
че неговата материална подредба може да бъде разрушена, не-
зависимо каква позиция си спечели.4 Всъщност материалисти-
те трябва да се боят от Върховния Бог, защото тяхната съдба 
се определя според Неговата преценка, а не според тяхното 
виждане за бъдещето, замъглено от собствените им планове и 
тревоги5.

поклонникът на полубоговете, например, очаква да се 
издигне в рая веднага след края на живота си, прекаран в 
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служене на полубоговете. той не знае, че полубоговете могат 
да го накажат, като го тласнат надолу към низше раждане, 
защото докато им е служил, непреднамерено им е нанесъл ня-
каква обида. Да вземем за пример благочестивия цар Нрига. 
той силно желаел да стане полубог в рая и затова през целия 
си живот строго се придържал към видхи на доброто. както се 
оказало, докато извършвал многобройните си добри дела, той 
проявил нехайство и нанесъл обида; следващият път се родил 
в невежество, а не в добро. ямараджа, полубогът на смъртта, 
наказал Нрига да се роди като гущер. той трябвало да изживее 
този низш живот в един кладенец преди да може да се роди 
сред полубоговете. За щастие, лично Бог кришна проявил бла-
госклонност и го спасил от гущерския живот.

Дори след като човек се издигне от човешки живот в жи-
вот на полубог, проявленията могат неочаквано да се разме-
стят и да го тласнат обратно надолу в низше тяло. Виджая се 
родил сред полубоговете Гандхарви, но не след дълго кувера го 
проклел. Младото му небесно тяло изведнъж се превърнало в 
гротескната фигура на демон, наречен праламбасура. За не-
гов късмет, Бог Баларама го освободил. Дори Индра, царят на 
полубоговете, внезапно изпаднал в тяло на шопар, защото го 
проклел мъдрецът Ангираса. както Бог изяснява в „Бхагавад-
гита“ 8.16:

„Всички планети в материалния свят, от най-висшата до 
най-низшата, са места на страдание, където се повтарят 
раждането и смъртта. Но този, който постигне Моята оби-
тел, о, сине на кунти, никога не се ражда отново.“

Свещените писания на вторичната религия възхваляват 
възвишените сетивни удоволствия, предлагани изобилно в не-
бесните светове. Но тези планети на доброто подлежат на злото 
на катастрофалното разрушение. Джива судурджаям мритюм 
амритатвая мам бхаджа – това заповядва Върховният Бог: 
„победи непобедимата смърт. преклони се пред Мен за вечен 
живот.“ („Шримад Бгхагаватам“ 3.24.38) това е основният за-
кон (видхи) на преклонението. Затова Бог кришна заявява, че 
преклонението пред божества, различни от Него, е в наруше-
ние на този видхи.

„о, сине на кунти, тези, които са поклонници на полубо-
говете и ги почитат с вяра, в действителност обожават 
само Мен, но не правят това по правилен начин.“ (авид-
хи-пурвакам: по начин, който нарушава видхи) („Бхага-
вад-гита“ 9.23)
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както видяхме, Бог предупреждава, че е много трудно да 
се проумее карма в цялата ѝ  сложност. Всъщност обаче, ние 
можем да предскажем своята съдба. тя се измерва на везните 
на преклонението. преклонението пред кришна ни освобож-
дава напълно от материалната съдба и ни въвежда във вечно 
общуване с Него. Ако се прекланяме пред полубогове, демони, 
прародители, призраци или контролиращи планети, едно е си-
гурно: ще трябва отново и отново да се раждаме, според както 
определят променящите се проявления на природата.

когато Бог кришна се появил лично на земята преди пет 
хиляди години, той поискал от баща Си, Нанда Махараджа да 
не изпълни Индра-ягя (жертвоприношение за Индра, царя на 
полубоговете). Изненадан да чуе това от сина си, който тогава 
бил „само“ момченце, Нанда Махараджа обяснил, че във Веди-
те Индра се почита като господар на дъждовете. понеже били 
земеделски стопани, Нанда и селяните от Вриндавана зависе-
ли от Индра, за да им осигури валежи. Да се пренебрегне бо-
гослужението пред този полубог би означавало да се прекъсне 
традицията, което пък би попречило на дхарма, артха и кама 
– благочестието, икономическото развитие и материалното на-
слаждение.

кришна отвърнал, че вселената със своите полубогове, де-
мони и човешки същества е проявление на обусловената при-
рода. Всичко, което се случва в космоса, е тласкано от проме-
нящите се проявления на добро, страст и невежество. Дори по-
лубоговете подлежат на цикличните промени в проявленията. 
те са безсилни да променят механизма на вселенските събития. 
Следователно, жителите на Вриндавана трябва да се прекла-
нят само пред онова, от което действително зависят – хълма 
Говардхана, който им осигурява прекрасна трева за кравите, 
чисти езера с прясна вода, плодове, корени и лековити билки. 
Богът разкрил Говардхана като Своя лична форма на обожа-
ние. Селяните от Вриндавана поднесли смирени почитания на 
Говардхана, защото разбрали, че всъщност те зависят само от 
Него. И трябва да се прекланят единствено пред кришна, а не 
пред някакъв полубог.

Индра се разгневил от това привидно скъсване с веди-
ческата традиция. За да си отмъсти, той се опитал да удави 
Вриндавана в проливни дъждове. Бог кришна приютил всич-
ки жители и техните животни под хълма Говардхана, като го 
повдигнал и държал над земята на Своето ляво кутре. Индра се 
опомнил и засрамил, слязъл от рая във Вриндавана и се прек-
лонил пред кришна – истинския господар на всичко.
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това събитие, описано в Двадесет и пета глава от Десета 
песен на „Шримад Бхагаватам“, показва превъзходството на 
мукхя-дхарма над гауна-дхарма. Задачата на гауна-дхарма е 
да регулира материалните желания на живите същества, като 
ги придържа към „доброто“ и настрана от „злото“. Материал-
ни желания означава егоистични желания, желания, отделени 
от Върховната личност и насочени към наслаждение в мате-
риалния свят. полубоговете управляват функциите на мате-
риалните сетива. Някои ведически писания съветват материа-
листа да се прекланя пред тези полубогове и в замяна на това 
да получи удовлетворение на своите желания. В „Бхагавад-ги-
та“ 3.12 Бог кришна изяснява, че това е морален принцип: 
таир даттан апрадаяибхйо йо бхункте стена ева са – „човек, 
който се наслаждава на даровете на полубоговете, без да из-
вършва жертвоприношение за тях, несъмнено е крадец.“ И все 
пак, мукхя-дхарма преминава отвъд макрокосмическия мора-
лен закон на преклонение пред полубоговете. както кришна 
заявява в „Бхагавад-гита“ 5.29, той е единственият наслажда-
ващ се на жертвоприношението и аскетизма. Всички планети 
и божествата, които ги ръководят, се управляват единствено 
от Него. той е истинският благодетел и доброжелател на всич-
ки живи същества.

Макар и в гуната на доброто, преклонението пред полу-
боговете не може да пречисти сърцето от продължаващо вле-
чение към проявленията на природата. Наистина, такова пре-
клонение е способно да предизвиква още материални жела-
ния, защото успехите, постигнати в тази насока, предизвикват 
жажда за още повече успехи. С нарастването на желанията, 
сърцето на човека, прекланящ се пред полубоговете, се замър-
сява от по-низшите проявления на страстта и невежеството. 
той деградира до преклонение пред демони и призраци и така 
подготвя следващото си раждане сред такива същества. така 
че, преклонението пред полубоговете е дхармадхарма: дхарма, 
която води до адхарма.

Един ваишнава не е подтикван от някакъв „сектантски 
фанатизъм“ да избягва полубоговете, демоните и призраците, 
заради преклонението единствено и само пред Шри кришна. 
Факт е, че преклонението само пред кришна, сред всички фор-
ми на преклонение, пречиства сърцето от материални жела-
ния. И точно затова истинският ведически видхи – мукхя-видхи 
– насочва човешките същества да се прекланят и да обожават 
само Него. Само това обожание издига душата в освободеното 
положение на вечен слуга на Върховния Бог.
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„този, който постоянно слуша и възпява святото име на 
Бога и Неговите деяния, може много лесно да постигне 
платформата на чистото предано служене, което прочист-
ва мръсотията от сърцето му. Човек не може да постигне 
такова пречистване, като просто спазва обети и изпълня-
ва ведическите ритуали.“ („Шримад Бхагаватам“ 6.3.32)

Друг урок, който ни се представя чрез забавлението с Го-
вардхана, е, че мая не може да докосне преданоотдадените, 
неотклонно установени при лотосовите нозе на Бог кришна. 
както отбелязахме в началото на тази глава, даива (съдба) 
може да означава материалната природа или управляващите 
полубогове. тези характеристики на мая безспорно не оставят 
на мира обусловените души, но чистите преданоотдадени са 
в трансцендентална позиция спрямо тежката съдба на не-от-
дадените. И все пак, понякога природата и висшите владе-
тели сякаш заговорничат срещу преданоотдадените. пример 
за това е как Индра наводнява Вриндавана. тук на пръв по-
глед става дума за адхидаивика-клеша – страдание, наложено 
от даива. понякога обществото изглежда заговорничи срещу 
преданоотдадените. Исус Христос е разпънат на кръст; Шрила 
Харидаса тхакура е бичуван. тук на пръв поглед става дума за 
адхибхаутика-клеша – страдание, причинено от други живи 
същества. понякога физическо или душевно заболяване може 
да порази преданоотдадения. Брахманът Васудева, велика 
душа, живял в Южна Индия по времето, когато Шри Чаита-
ня Махапрабху посещава тази част на страната, страдал от 
проказа. тук на пръв поглед става дума за адхятмика-клеша 
– страдание, наложено от собственото тяло или ум. Но само 
на пръв поглед. В писмо до своя ученик Сатсварупа от 1968 
г. Шрила прабхупада обяснява, че „Ние не винаги можем да 
разберем цялата сложност на такива случаи. понякога те се 
случват, за да объркат хора с демонична нагласа.“ И по-ната-
тък: „В „Бхагавад-гита“ ясно се заявява, че всеки човек, който 
е сто процента отдаден на Бога, пребивава в трансцендент-
ност и мая вече няма въздействие върху такова тяло. Богът 
и Неговите чисти преданоотдадени са винаги отвъд обхвата 
на действията на мая. Дори да изглеждат като действия на 
мая, ние трябва да ги разбираме като действие на йога-мая 
или вът решната енергия на Бога.“

В действителност материалните изпитания никога не до-
косват и най-леко вечно освободените преданоотдадени като 
брахмана Васудева, Шрила Харидаса тхакура, Христос и жи-
телите на Вриндавана. тяхната екстатична любов към Бога по-
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някога се проявява като трансцендентално нещастие. Хората 
с оскъден духовен поглед бъркат тази проява на божествена 
любов с тройните страдания, понасяни от обикновените души. 
какво тогава да кажем за обикновения преданоотдаден, който 
все още е по пътя към освобождението от тройните страдания? 
Ако сравним такъв преданоотдаден с грубите материалисти, 
ще открием, че той е независим от тялото и ума, от обществото 
и света. понеже възприема ръката на върховната даива (Шри 
кришна), която е зад всичко, той няма защо да се оплаква от 
така наречените превратности на съдбата – препятствия не 
пред освобождението в кришна съзнание, а само пред сетив-
ното наслаждение. 

Насред изпитанията преданоотдаденият запазва пълна 
вяра, че Бог управлява натрупаните кармични реакции така, 
че да приближава Своя слуга до подслона на Своите лотосови 
нозе. търпеливата зависимост на преданоотдадения от Бога 
при всякакви обстоятелства трогва сърцето на състрадателния 
Бог и той го избавя от цикъла на повтарящи се раждане и 
смърт.

„Скъпи мой Господи, този, който непрестанно очаква да 
бъде дарен с твоята безпричинна милост и който продъл-
жава да страда от резултатите на миналите си простъпки, 
като ти поднася от все сърце своите смирени почитания, 
безспорно има правото на освобождение, защото това 
е негово справедливо искане.“ („Шримад Бхагаватам“ 
10.14.8)

това, което поддържа доверието на преданоотдадения, 
че Бог кришна управлява кармичните реакции, не е сляпата 
вяра. Сляпа вяра е лъжовната надежда, че Бог (или полубого-
вете или благосклонните звезди) ще измъкнат приказни съкро-
вища от мастилено-тъмното море на съдбата и ще ми ги доста-
вят до вратата. когато вместо това Бог ми изпраща страдание, 
този род вяра е изложена на опасност. Доверието на преда-
ноотдадения се поддържа от духовно знание. превратностите 
на съдбата се разбират като златна възможност да престанем 
да се вкопчваме в този временен свят със спокойното, светло 
осъзнаване, че не сме материя, а вечен дух. Да се жалваме от 
материалните неуспехи или обратното да ликуваме заради ма-
териалните придобивки е чисто и просто невежество. 

„Бедите, срещани в служене на теб, ще бъдат причина за 
голямо щастие, защото когато човек ти служи предано, ра-
достта и мъката са еднакво големи богатства. И двете раз-
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рушават нещастието на невежеството. („Атма-ниведана“ 
8.4 от Шрила Бхактивинода тхакура, из „Шаранагати“)

БЕЛЕжкИ къМ ДЕвЕТА гЛАвА:

1 Разочарован в своите усилия да достигне рая, цар Тришанку 
се жалва: тришанку желаел да влезе в рая още докато бил в своето 
земно тяло, но бил проклет да се превърне в шудра. Дори тогава той 
отново опитал, този път с помощта на могъщия йогин Вишвамитра 
Муни. Накрая, с помощта на собствената си мистична сила, йоги-
нът създал рай за тришанку.
2 В своя коментар „Гита бхашия“ към горния стих Шрила Ба-
ладева Видябхушана пише: за оригиналния текст на санскрит на 
този цитат – вж. приложението.
3 Великата душа Санат-кумара предупреждава, че това при-
вличане представлява невежеството в сърцевината на материал-
ното добро: това е препратка към „Шримад Бхагаватам“ 4.22.34.

„онези, които силно желаят да прекосят океана на незнание-
то, не бива да общуват с проявленията на невежеството, защо-
то хедонистичните занимания са най-големите препятствия 
пред осъзнаването на религиозните принципи, икономическо-
то развитие, умереното сетивно наслаждение и, най-накрай, 
освобождението.“

4 Но пред Уддхава Той посочва: обвързаният от трите прояв-
ления на материалната природа, трябва винаги да се бои, че него-
вата материална подредба може да бъде разрушена, независимо 
каква позиция си спечели: 

„обусловената душа, зависима от плодоносните дейности под 
влиянието на материалните проявления на природата, ще 
продължава да се бои от Мен, Върховната Божествена лич-
ност, защото Аз налагам какви да бъдат резултатите от пло-
доносните дейности на човека. онези, които приемат мате-
риалната представа за живота, и смятат разнообразието на 
проявле нията на природата за действително, отдават себе си 
на материално наслаждение и затова винаги са потънали в 
скръб и печал.“ („Шримад Бхагаватам“ 11.10.33)

5 Всъщност материалистите трябва да се боят от Върховния 
Бог, защото тяхната съдба се определя според Неговата преценка, 
а не според тяхното виждане за бъдещето, замъглено от собстве-
ните им планове и тревоги: Ето какво има да каже Брахма за това 
как се определя съдбата в „Шримад Бхагаватам“ 4.6.45:
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„о, най-благоприятни Господи, ти си подредил райските пла-
нети, духовните планети във Ваикунтха и безличностната сфе-
ра на Брахман като съответни направления за онези, които 
извършват благочестиви дейности. по същия начин, за други-
те, за неблагочестивите, ти си определил ужасни и страховити 
адски планети. И все пак, понякога се случва направленията 
да са точно обратните. Много е трудно да се установи причи-
ната за това.“





ДЕСЕта ГЛава

БоГоВЕ-ЗАМЕСтИтЕлИ

Днес мнозина отхвърлят всякакъв вид религия. те напъл-
но отричат вярата в Бога, полубоговете, демоните и невиди-
мите духове. Не изпълняват никакви ритуали в каквато и да 
било традиция. Но всъщност няма човешко същество, което 
да е напълно откъснато от преклонението. преклонението, в 
края на краищата, е синоним на служенето. Никой не може да 
отрече, че редовно служи на сетивата си, ума си, приятелите 
и роднините си, на обществото, на естествените нужди и тъй 
нататък. Целта на това служене е да се получи удовлетворение. 
така качеството на нашата карма – опитите ни да се наслаж-
даваме на проявленията на природата – лесно може да се раз-
бере от вида преклонение или служене, които изпълняваме, за 
да осъществим желанията си. 

В действителност, кришна е източникът на удовлетворе-
нието, към което се стремим чрез служенето си. така ние ви-
наги се стремим да служим на Него. В своята „Веданта-сяман-
така“ 3.11, Шрила Баладева Видябхушана посочва, че това е 
неизбежното положение на духовната душа. 

„Дживата трябва да се разбира като слуга на Бога, „като 
слуга на Харѝ  и по никакъв друг начин, наистина“, както 
потвърждава „падма пурана“.“

Всяко живо същество е вeчен слуга на кришна. В това се 
състои върховната ценност на живота; всички останали цен-
ности произтичат от тук. Ние ценим освобождението само за-
щото нашият кришна, нашият Бог, е вечно свободен. Ценим 
разума и интуицията, защото той ни ги дарява в сърцето, за 
да ни насочват в нашето служене. Ценим сетивата си, защото 
ни ангажират в служене. 

остава въпросът дали дадено живо същество е предано-
отдаден слуга на кришна или Негов непряк слуга, отдаден на 
по-нисш продукт на Неговата материална енергия. така или 
иначе, понеже всички винаги служат на някого или нещо, 
всички се прекланят пред някого или нещо. Великите души 
винаги се прекланят и боготворят Шри Виграха, Формата за 
обожание на Бог кришна, поставена на олтара в храма.1 Слу-
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женето на Формата за обожание поддържа умовете и сетивата 
на преданоотдадените, заети с това как да удовлетворят жела-
нията на кришна. това поддържа любовта към Бога в паметта 
и в мига на смъртта. онези, които мислят за Него в този миг, 
отиват при Него.

както Нарада Муни изяснява в своите „Наставления за 
цивилизовани човешки същества“ („Шримад Бхагаватам“, 
Сед ма песен, петнадесета глава), моралните принципи на чис-
тата ведическа култура са съсредоточени около преклонение 
пред Формата за обожание на Бога. На това Божество се слу-
жи като се поднасят муни-анам, храни, подходящи за свети 
хора, което изключва използването на месо, риба и яйца. под-
несените храни (прасадам) трябва да се раздават на всички 
живи същества: полубоговете, светите хора, праотците и из-
общо на всички. Служещият на Формата за обожание трябва 
да престане да завижда на другите живи същества – Нарада 
казва, че това е най-висшият морален принцип. Следователно, 
принасянето на животни в жертвоприношения е недопустимо. 
Сетивата трябва да се контролират в духовно знание. Служе-
щият на Формата за обожание трябва да избягва пет вида лъ-
жовна дхарма: 1) видхарма, или нерелигиозност, която проти-
воречи на регулиращите принципи на истинската дхарма; 2) 
парадхарма, лицемерна религиозност; 3) упадхарма, религия, 
измислена от противници на ведическите писания; 4) чхала-
дхарма, неправилно тълкуване на дхарма; 5) абхаса-дхарма, 
немарливо, половинчато имитиране на дхарма.

За хората, склонни към аморалните прояви на видхарма, 
парадхарма, упадхарма, чхала-дхарма и абхаса-дхарма, съ-
ществуват други начини на богослужение. както видяхме от 
„Гита“, онези, които се прекланят на същества, различни от 
кришна, получават правото да отидат при тези същества след 
смъртта си. те не достигат Върховната Божествена личност.

от Шрила Бхактивинода тхакура научаваме, че същест-
вуват пет вида преклонение пред „не-кришна“.2 тези пет вида 
преклонение включват всякакви вероизповедания и вярвания 
със светска насоченост, дори онези, които са напълно нерели-
гиозни. Най-напред съществува обожанието на физическата 
материя и мощните природни явления. Следва обожанието на 
някаква смътна представа за сила отвъд физическата мате-
рия. На трето място идва обожанието на полубоговете, които 
хората си въобразяват, че помагат по пътя към освобожде-
нието от материята. Сетне е обожаването на някакво невиди-
мо, вътрешно божество. петият вид обожаване е това на обик-
новени живи същества.
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примитивните религии – при които хората обожават при-
родните стихии като огън, планини, реки, дървета, светкави-
ци, планетите, които се виждат в небето през нощта и тъй на-
татък – принадлежат към първата категория. Според Шрила 
прабхупада, на този най-нисш етап хората („включително и 
учените“) се опитват да осъзнаят силата на материята.3 така 
съвременните учени, пленени от възможностите (или „потен-
циите“ – ако заемем термина, използван от един изтъкнат фи-
зик) на природата, от ведическа гледна точка се класифицират 
като примитивни религиозни фанатици.4 Друг пример за при-
митивна религия е бхаума-иджя, преклонение пред земята, 
където човек е роден („Шримад Бхагаватам“ 10.84.13).5 Друга 
такава религия е преклонението пред духове. В религии като 
тантра (Индия), Вудун (Хаити) и Умбанда (Бразилия) се обо-
жават духове6 като неуловими сили на природния свят, които 
причиняват полезни промени във физическата реалност. 

към втората категория принадлежат хора, които след за-
дълбочено изучаване на материята, остават с интуитивното 
усещане, че силите на природата се коренят в нещо неопреде-
лено отвъд материята. Например, има влиятелни учени, според 
които най-новите открития ни задължават да сме отворени за 
възможността да съществува „някаква „жизнена сила“, раз-
лична от силите във физиката.“7 Философите имперсоналисти 
(нирвишешавадите) са убедени в съществуването на такава 
сила. те се отвръщат от формите и характеристиките на ма-
терията, за да се прекланят пред някакво абстрактно мета-
физично същество, лишено от форма: безличностния Брахман, 
монистично божество зад всички форми на живот. Но се оказ-
ва, че такова преклонение представлява един вид фин материа-
лизъм („Шримад Бхагаватам“ 10.2.32).8 Душата и Бог са вечни 
личности. И душата, и Бог имат вечни духовни форми. поради 
разочарованието си от временните материални форми, импер-
соналистът се опитва напълно да отрече формата и вместо това 
да приеме Истината като пустота. Но отричането на формата 
ни напомня за самата отречена форма, както моментално става 
ясно на всеки, ако му кажат да не мисли за синеока полярна 
мечка в продължение на следващите трийсет секунди. присъ-
щата личностна природа на философа-имперсоналист го дър-
жи в сферата на формите – на материалните форми – заради 
това, че не е пречистил съзнанието си с предано служене.

В третата категория са прекланящите се пред полубогове-
те. полубоговете лично управляват природните явления. Суря 
управлява слънчевата енергия, Агни управлява огъня, Индра 
управлява гръмотевиците и валежите. тези същества се на-
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ричат дева, защото обитават висшето селение на светлината.9 
Западната религиозна традиция (която започва със зороас-
тризма и включва юдаизма, християнството и исляма)10 почита 
небесна йерархия от ангели, за които се казва, че  управляват 
природните сили и благославят благочестивите със закрила, 
знание, власт и способности. И обратното, низшето селение на 
мрака се управлява от същества, наречени асури във Ведите 
и демони (даимони) в Западната традиция. тъй като асурите 
са също толкова мощни, колкото и девите, за тях се казва, че 
почти не могат да се различат11 – затова асурите могат да се 
класифицират и като един вид (паднали) полубогове12 или ан-
гели. В Индия има много храмове, където хората боготворят 
истукани, идоли на деви и асури. по-възвишените хора, които 
презират такъв вид преклонение, защото е насочено към дреб-
ни материални ползи, търсят освобождение чрез метода на 
преклонение пред полубоговете, наречен панчопасана (бого-
служение на пет божества). като нирвишешавадите, тези хора 
смятат Божественото за изначално безформено. Но признават, 
че умственото отричане на формата създава проблеми. Вместо 
това, те се прекланят пред пет форми, всяка от които се смята 
за стъпка напред към безформеното единство. тези пет форми 
са Дурга (Майката природа), Ганеша (синът на Дурга със слон-
ска глава), Суря, Шива и Вишну. присъдата от „Бхагавад-гита“ 
9.23 е, че преклонението пред полубоговете, вместо преклоне-
нието пред трансценденталната форма на кришна, е лъжовно 
(авидхипурвака). пред полубоговете може да има преклоне-
ние само като пред представители на авторитета на кришна, 
а не като пред авторитети сами по себе си. Хората обаче ги 
прие мат като независими богове с надеждата тези божества 
да им помогнат при експлоатирането или освобождението от 
материал ната природа. Девите наистина възнаграждават с 
междинните плодове на религиозното и морално поведение, но 
те не могат да раздават крайния плод, любовта към Бога. 

Мистичната йога попада в четвъртата категория. Йоги-
ните боготворят един въображаем вътрешен ишвара (Господ) 
като този, описан от мъдреца патанджали в неговата „Йога 
сутра“.13 той предполагал, че това йогическо божество е все-
знаещо (въпреки че не притежава всемогъщество и не е все-
присъстващо) и освободено от васаните или кармичните влия-
ния. Шрила прабхупада споменава това божество като „псев-
дофилософския образ на Вишну“.14 Боготворящите Вишну от 
трета и четвърта категория не са ваишнави. тяхното прекло-
нение не е мотивирано от чиста преданост, а от бхукти-кама 
(нуждите на сетивата), мукти-кама (нуждата от освобождение 
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от нуждите на сетивата) и сиддхи-кама (нуждата от мистични 
сили). За тях Бог е този, който създава ред, а не обект на нео-
бусловена любов. Мнозина сред съвременните хора, които не 
знаят нищо за йога, приемат ума, неговата сила да разсъждава 
и интуицията като свой вътрешен „духовен“ водач. това също 
спада към четвъртата категория преклонение.

онези, които си представят гуру или духовния учител 
като самото Върховно Същество, принадлежат към петата ка-
тегория. Ваишнавите се прекланят пред духовния учител като 
освободена душа, свят наставник, прозрачно средство, чрез 
което Господ наставлява света в предано служене. оскърби-
телно е да се прекланяме пред гуру като пред Бог, а не като 
пред слуга на Бога. по същия начин, съществуват хора, които 
се прекланят пред самите себе си като пред абсолют. това се 
нарича ахам грахопасана. И накрая, всеки човек, отдаден не 
на Бога, а на обслужване на сетивата на някое обикновено 
живо същество – например, влюбеният, отдаден на своята лю-
бима, детето, отдадено на служене на домашния любимец, или 
всеки, отдаден на служене на собствените си сетива – спада 
към петата категория на преклонение. онзи, на когото „по-
скоро“ бихме служили отколкото на Бога, е нашият „по-скоро“ 
абсурден бог.

Душите, които се прекланят или служат по някой от тези 
пет начина, са приковани към колелото на раждане и смърт. те 
трябва да се въртят сред видовете на полубоговете, демоните, 
призраците и духовете, човешките същества и низшите форми 
на живот като животни и растения. Защо изобщо се появяват 
тези измамни пет вида преклонение? отговорът е, че Господ ги 
доставя според заблудената вяра на душите, стремящи се към 
наслаждение на междинните плодове на гауна-дхарма, сякаш 
те са крайният плод на мукхя-дхарма. това е посочено ясно в 
„Бхагавад-гита“ 7.20-21, където Бог кришна казва:

„личностите, чийто разум е завладян от материални же-
лания, се отдават на полубоговете и следват определени 
правила и предписания за почитание, според собствената 
си природа.“

„Аз съм в сърцето на всеки като Свръхдуша. И когато ня-
кой пожелае да почита даден полубог, Аз укрепвам вярата 
му така, че той да се посвети на това божество.“

В „Ману самхита“ 2.3 се казва нещо подобно:15 „В похот-
та (кама) се коренят стремежите на светската душа. от тези 
стремежи се появяват жертвоприношения, обети, правила 
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и дхарма.“ такива жертвоприношения се осъществяват от 
прояв ленията на материалната природа. Чамаса Муни, кой-
то говори в „Шримад Бхагаватам“, Единадесета песен, пета 
Глава, посочва, че стремежите (санкалпа) на материалистич-
но религиоз ните хора са ужасни (гхора). те искат да боготво-
рят жените с цел сношение, да избиват животни в кървави 
жертвоприношения и да се наливат със „свещено“ вино. така-
ва деградация е забранена на поклонниците на Шри Виграха, 
Формата за обожание в храма на кришна. Затова похотливо 
религиозните хора се заемат с други видове преклонение, при 
които такива животински удоволствия са позволени. 

Вярата на похотливата душа се засилва в подобни прекло-
нения с помощта на Бога в сърцето. И все пак, такава вяра е 
заблуда. Ако такава вяра бива укрепвана от Господ, дали Са-
мият той не е заблудил тази душа? Дали Самият той не е по-
робил тази душа в лъжовни проявления на преклонение? отго-
ворът на философията ваишнава е „не“. Душата не е „роб, взет 
насила, чиито действия не зависят от собствените му желания. 
Дори действията на душата да зависят от желанието на Бога, 
те се раждат от желанията на душата.“16 

когато душата пожелае да удовлетворява себе си отделно 
от Бог, тогава по желание на Бога тази душа попада под кон-
трола на Неговата външна пракрити. Вместо да се прекланя 
пред кришна, тази душа се стреми към удовлетворение чрез 
преклонение пред мая (илюзията) във формата на: 1) физи-
ческа сила; 2) метафизически способности; 3) полубогове; 4) 
въображаемо вътрешно божество; и 5) обикновени живи съще-
ства. За да получава въодушевление в тези си занимания, жи-
вото същество зависи от вдъхновение, давано от Бога вътре в 
сърцето. Но когато дава това вдъхновение, желанието на Бог е 
различно от това на душата. Една ведическа мантра сравнява 
тялото с дърво, а душата и Свръхдушата с две птици, кацнали 
на него.17 Едната птица, душата, желае да вкусва и сладките, 
и горчивите плодове на това дърво и така, насред двойстве-
ността, страда и се наслаждава. Другата птица, Свръхдушата, 
желае ядящата птица да изпита на свой гръб безсмислието на 
двойствеността. когато най-накрая душата се откаже да вкус-
ва плодовете на дървото, тя обръща лице към Свръхдушата и 
бива освободена от робството си.
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БЕЛЕжкИ къМ ДЕсЕТА гЛАвА:

1 Великите души винаги се прекланят и боготворят Шри Вигра-
ха, Формата за обожание на Бог Кришна, поставена на олтара в 
храма: тъй като Формата за обожание е изработена от камък, метал, 
дърво и тъй нататък, може да се зададе въпроса дали преклонението 
пред Нея не е материалистично. отговорът е не, защото целта на пре-
клонението не е сетивно наслаждение, нито трупане на богатство, 
нито избавление от материалното нещастие, нито каквото и да е дру-
го материално нещо. Целта е любов към кришна. това обяснява Гос-
под капиладева в следния текст от „Шримад Бхагаватам“ 3.29.15-19:

„преданоотдаденият трябва самоотвержено да изпълнява 
предписаните си задължения без да очаква да получи нещо 
в замяна. той трябва неотклонно да извършва преданото си 
служене, като при това се старае да избягва ненужно наси-
лие. преданоотдаденият трябва редовно да посещава храма и 
да съзерцава Моите изображения, да докосва лотосовите Ми 
нозе, да Ме обожава с подходящи предмети и да отдава молит-
ви. той трябва да гледа на всичко с дух на отреченост, от рав-
нището на гуната на доброто, и да вижда духовната природа 
на всяко живо същество. като се занимава с предано служене, 
чистият преданоотдаден трябва да отдава цялата си почит на 
духовния учител и ачариите. той трябва да бъде състрадате-
лен към бедните и да поддържа приятелски отношения с рав-
ните нему, но всички свои деяния трябва да върши според 
правилата и предписанията и с контрол върху сетивата. пре-
даноотдаденият трябва да слуша само разговори на духовни 
теми и през цялото време да повтаря святото име на Бога. В 
отношенията си с другите той трябва да е открит и честен и 
да се държи просто. Въпреки че не изпитва враждебност към 
никого и се отнася дружелюбно към всички, той трябва да из-
бягва общуването с хора, които са на ниско духовно равнище. 
когато човек е развил у себе си тези трансцендентални ка-
чества и напълно е пречистил съзнанието си, тогава щом чуе 
Моето име или повествованията за трансценденталните Ми 
добродетели, той се чувства спонтанно привлечен от тях.“
Целта, следователно, е да се развива любовта към кришна чрез 

регулирано предано служене. Формата за обожание в храма, която 
приема чистото предано служене, като в замяна благославя предано-
отдадения да изпитва дълбока привързаност към Бога, не е просто 
купчина мъртва материя. тя е аватара на Бога, божествена форма, 
станала видима в този свят за нашето трансцендентално добруване.
2 От Шрила Бхактивинода Тхакура научаваме, че съществу-
ват пет вида преклонение пред „не-Кришна“: той представя тези 
пет вида преклонение в „Шри Чаитаня-шикшамритам“ 5.3. – за 
оригиналния текст на бенгалски – вж. приложението.





и з м е р е н и я т а  н а  д о б р о т о  и  з л о т о

3 Според Шрила Прабхупада, на този най-нисш етап хората 
(„включително и учените“) се опитват да осъзнаят силата на ма-
терията: В лекция в Горакхпур, Индия (15-ти февруари, 1971 г.), 
Шрила прабхупада казва: „когато човек се намира на най-нисшия 
стадий от материалното съществуване, той осъзнава присъствието 
на някаква сила. Учените и те осъзнават някаква сила, че има ня-
каква сила в материалния свят.“
4 Така съвременните учени, пленени от възможностите (или 
„потенциите“ – ако заемем термина, използван от един изтъкнат 
физик) на природата, от ведическа гледна точка се класифицират 
като примитивни религиозни фанатици: Вернер Хайзенберг във 
„Физика и философия“ (Werner Heisenberg, Physics and Philosophy, 
1958), стр. 135, казва, че материята не е реалност, а възможност 
(„потенция“). той посочва, че самата причина за съществуването 
на съвременната наука е експлоатирането на енергийните възмож-
ности на материята: „Великата експанзия на съчетанието между ес-
тествената и техническата наука започва, когато човекът успява да 
се възползва от природните ресурси. тогава енергията, акумулира-
на във въглищата, например, може да изпълнява част от работата, 
която иначе човекът трябва да извърши сам.“
5 Друг пример за примитивна религия е бхаума-иджя, прекло-
нение пред земята, където човек е роден („Шримад Бхагаватам“ 
10.84.13): 

„Човешко същество, което отъждествява това тяло, съставено 
от три елемента, със себе си, което приема вторичните продук-
ти от тялото за свои роднини, което смята родната си стра-
на за достойна за преклонение и което посещава свети места 
само за да се изкъпе там, а не за да срещне хора на трансцен-
денталното знание, трябва да се смята за магаре или крава.“ 

6 В религии като Тантра (Индия), Вудун (Хаити) и Умбанда 
(Бразилия) се обожават духове: онези, които според тантра обожа-
ват пракрити в нейните аспекти като богините Багаламукхи и кар-
на-писачи, се надяват да придобият контрол над духовете чрез сава 
садхана – вид йога медитация, която се практикува седнал върху 
човешки труп. Вярващите в култовете Вудун и Умбанда призовават 
духове да се вселят в тях чрез жертвоприношения, молитви, песни 
и танци. В селските култури на много страни се смята, че всяка 
река, планина, гора, път и пътека е обитавана от местен дух. 
7 Например, има влиятелни учени, според които най-новите 
открития ни задължават да сме отворени за възможността да 
съществува „някаква „жизнена сила“, различна от силите във 
физиката.“: цитираните думи са на Вернер Хайзенберг („Физика 
и философия“, стр. 91). той заключава, че Дарвиновата теория за 
материалистичната еволюция от деветнайсети век продължава да 
изглежда съмнителна в светлината на откритията на квантовата 
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физика от двайсет и първи век. Новата физика е стигнала много 
по-далеч в нематериалистична посока, отколкото е била в дните на 
Хайзенберг. през 1966 г. физикът д-р Фред Алан Улф публикува 
книга, озаглавена „Духовната вселена – как квантовата физика до-
казва съществуването на душата“ (Dr. Fred Alan Wolf, The Spiritual 
Universe – How Quantum Physics Proves the Existence of the Soul). На 
стр. 330 той дава своето заключение: „...материалният свят стои 
върху разклатени основи и затова не можем да му се доверим като 
база на реалността... [душата е] основата на цялата реалност. Чо-
вечеството трябва да се вслушва, докато гласът на Душата се чуе 
из цялата вселена като единственият глас на състрадание и разум, 
съществувал някога.“

Един известен труд на лорънс ле Шан озаглавен: „Физици и 
мистици – сходства в гледищата относно света“ (Lawrence Le Shan, 
Physicists and Mystics, Similarities in World View) показва, че изказва-
нията на съвременните физици за изначалната не-материалност на 
реалността често не могат да се различат от изказванията на класи-
ческите мистици. Вж. „Списание за трансперсонална психология“ 
(Journal of Transpersonal Psychology) 1, № 2 (1969), стр. 1-15. 
8 Но се оказва, че такова преклонение представлява един вид 
фин материализъм („Шримад Бхагаватам“ 10.2.32): 

„о, лотосооки Господи, макар че не-преданоотдадените, които 
спазват строг аскетизъм и се самонаказват, за да постигнат 
позицията Брахман, може да се смятат за освободени, техният 
интелект е нечист. те изпадат от своето положение на въобра-
жаемо превъзходство, защото не почитат лотосовите ти нозе.“

9 Тези същества се наричат дева, защото обитават висшето се-
ление на светлината: Думата дева идва от санскритския корен див, 
свързан с небето, слънцето, луната, зората, огъня и светкавицата.
10 Западната религиозна традиция (която започва със зоро-
астрианството и включва юдаизма, християнството и исляма): 
тук следвам Харолд Блум, който в „Знамения на хилядолетието“ 
(Harold Bloom, Omens of Millenium, 1997), стр. 57 пише: „В истори-
ческата последователност от западни религии – зороастрианство, 
юдаизъм, християнство, ислям – не е било ясно как да се поднесат 
техните истини без намесата на ангели; всяка значима религиозна 
традиция, било източна или западна, разчита на ангели.“
11 Тъй като асурите са също толкова мощни, колкото и девите, 
за тях се казва, че почти не могат да се различат: „Аитарея Брах-
мана“ 4.5.1 заявява: ахар ваи дева ашраянта. ратрим асурас те 
самавадвиря евасан на вявастатанта... абибхаю ратрас тамасо 
мритюс.

„полубоговете намериха убежище през деня, демоните – през 
нощта. те бяха еднакво силни, не можеха да се различат. [по-
лубоговете] се страхуваха от нощта, от мрака, от смъртта.“
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12 ...затова асурите могат да се класифицират и като един 
вид (паднали) полубогове или ангели: Според „Шримад Бхагаватам“ 
3.10.28-29 към дева-сарга или поколението на полубоговете принад-
лежат осем разновидности същества. това са: 1) вибхуди или мъд-
рите полубогове; 2) пити или праотците; 3) асури или демоните; 4) 
ангелските Гандарви и Апсари; 5) палавите свръхестествени съще-
ства, известни като якшаси и Ракшаси; 6) мистичните същества, 
известни като Сиддхи, Чарани и Видядхари; 7) призраците Бхути, 
прети и пишачи и 8) свръхчовешките същества, известни като Ви-
дядхари и киннари, и т.н.
13 ...Йогините боготворят един въображаем вътрешен ишвара 
(Господ) като този, описан от мъдреца Патанджали в неговата 
„Йога сутра“: вж. „Йога сутра“ на патанджали 1.24-25. В дейст-
вителност в сърцето съществува Антарями или вътрешен владетел. 
това е Самият кришна в Неговата четириръка Вишну форма на 
параматма (Свръхдушата), както той казва в „Бхагавад-гита“ 7.21, 
8.4 и 15.15. Но, както той обяснява в 10.10-11, Неговото присъст-
вие в сърцето трябва да се познае чрез любовна отдаденост. Съзер-
цанието на едно въображаемо божество не е процесът за осъзнава-
не на Свръхдушата. 
14 Шрила Прабхупада споменава това божество като „псевдо-
философския образ на Вишну“: „те се прекланят пред безлично-
стната форма на Вишну в материалния свят, която е известна като 
„псевдофилософския Вишну“. („Бхагавад-гита такава, каквато е“ 
17.4, коментар).
15 В „Ману самхита“ 2.3 се казва нещо подобно: за оригиналния 
текст на санскрит – вж. приложението.
16 Душата не е „роб, взет насила...“: Авторът на този цитат е 
Шри Вясатиртха в неговата „татпаря Чандрика“. На санскрит той 
звучи така: напи вистхи-грхитасява свеччхадхина-правриттяди-
абхават. джива-правриттядер исеччхадхинатве ‘пи дживеччхад-
жанятвасянубхават. Вясатиртха, велик ачария от Брахма-Мадхва 
Сампрадая, се е появил през 1460 г. в Южна Индия (карнатака). 
той бил духовният учител на цар кришнадева Рая от Виджаянага-
ра и е написал десет книги по философията ваишнава. Вясатиртха 
напуснал този свят през 1539 г.
17 Една ведическа мантра сравнява тялото с дърво, а душата 
и Свръхдушата с две птици: Мантрата, за която става дума е от 
„Шветашватара Упанишад“ 4.7:

„Макар двете птици да са на едно и също дърво, тази която 
се храни, е напълно обзета от притеснения и скръб, защото се 
наслаждава на плодовете на дървото. Но ако по един или друг 
начин тя обърне лице към своя приятел, който е Бог и познае 
Неговата слава – страдащата птица тутакси се освобождава от 
всички тревоги.“
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ДоБРо И Зло 

този раздел съдържа четири глави и обосно-
вава доброто като естествена характеристика 
на всички живи същества. Злото се появява, 
когато това добро бива покрито от невежество. 
понеже е противоположно на изначалната ни 
природа, злото има страховити последствия и 
в този ни живот, и в следващия. 







ЕДИНаДЕСЕта ГЛава

ЕСтЕСтВЕНИтЕ ДоБРоДЕтЕлИ  
НА ДУШАтА

Доброто и злото, както видяхме, представляват двойстве-
ност, в която духовната душа се потапя веднага щом се отвърне 
от кришна и приеме материално тяло. Защо едно живо същество 
е склонно към добродетел, а друго – към порок?

Английската дума за добродетел „virtue“ произлиза от 
латинската „virtus“, която означава „доблест, мъжество“ (сан-
скритската виря има същото значение). така добродетелта 
носи смисъла на голяма морална сила, подобно силата, въплъ-
тена в един смел и праведен воин. В класическата западна фи-
лософия от далечното минало съществуват четири (а по-късно 
седем) основни добродетели.1 Съвременната западна филосо-
фия – която в общи линии е атеистична – не се занимава осо-
бено много с добродетелта.2 

На санскрит добродетелите – т.е. добрите морални ка-
чества – се наричат пуня. В „Шри Чаитаня Шикшамритам“ 2.2 
Шрила Бхактивинода тхакура разделя пуня на две категории: 
сварупа-гата пуня (естествени добродетели) и самбандха-гата 
пуня (относителни добродетели). Съществуват седем доброде-
тели в първата категория:

няя  – справедливост 
дая  – милост 
сатя  – истинност 
павитрата  – чист характер
маитри  – приятелско отношение, приветливост, 

благоразположение към другите живи  
същества 

арджава  – честност 
прити  –  обич и добронамереност

тхакура Бхактивинода не споменава качества от втора-
та категория относителни добродетели. той само отбелязва, 
че добрите качества извън седемте естествени добродетели се 
развиват от взаимоотношението на душата с материята (ара 
самаста пуняи самбандха-гата йе хету тахара дживера джа-
да самбандха васата утпанна хаячхе). 
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от тук изглежда оправдано терминът „относителни добро-
детели“ да се свърже с термини като способстващо добро, тех-
ническо добро, благотворително добро и хедонистично добро, 
използвани в западната философия на морала. Способстващо-
то добро се отнася до качеството, проявявано от човек, когато 
прави нещо обичайно за повечето хора: „тя се отнася добре с 
деца.“ техническото добро се отнася до качеството, проявявано 
от човек, когато прави нещо, присъщо само на изкусни хора: 
„той е добър художник.“ Благотворителното добро се отнася 
до благоприятното въздействие на човека върху другите: „За 
щастие майка ми ме научи на добри обноски.“ Хедонистичното 
добро се отнася до удоволствието, което човек доставя на дру-
гите: „той създава добро настроение“ или „тя изглежда много 
добре.“ В стих 1.8.26 от „Шримад Бхагаватам“ се споменават 
четири временни добродетели, основани на тялото: раждане в 
добро семейство, богатство, образованост и физическа красо-
та. Заключението на тхакура за относителните добродетели е: 
сиддхавастхая тахадера прайоджана наи, „те не се изискват 
на етапа на духовното усъвършенстване.“ 

И обратно на това, ето какво казва той за седемте естест-
вени добродетели:

„тези добродетели са скътани в природата на духовната 
душа и вечно я красят. Макар и в непречистен вид, те 
присъстват дори когато душата е окована в материята и 
се наричат нейни добродетели.“

Ако всяка духовна душа е естествено справедлива, милос-
тива, истинска и тъй нататък, трябва да се обясни защо тол-
кова много живи същества проявяват толкова малко от тези 
качества в своите дейности. отговорът е свързан с положение-
то им в трите проявления на природата. Да си представим ма-
териалното творение като дълбоко езеро. Най-горният слой на 
водата, близо до повърхността, е осветен от дневната светли-
на. по-надълбоко водата става по-тъмна. И накрая, на самото 
дъно, цари пълен мрак. това е метафора на трите проявления 
на материалната природа – доброто на горното ниво на мате-
риалното езеро, страстта в средата и невежеството на дъно-
то. когато едно тяло се потопи в езерото, макар и да потъне в 
най-тъмните дълбини, по силата на естествените си качества 
ще се издигне нагоре. Докато гмуркачът се издига нагоре към 
смътно осветеното средно ниво, издига се и смътният силует 
на неговата форма. тук, от средната дълбочина, той вече може 
да различи горното ниво на езерото от долното – светлината 
горе от мрака долу. И докато се издига нагоре към светлината, 
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за да се покаже на повърхността, много подробности от лич-
ната му форма се разкриват все по-ясно, макар още да е във 
водна среда.

по същия начин, макар духовната душа да е потънала на 
най-ниското ниво на невежеството, тя постепенно се издига 
нагоре към висшите видове живи същества, живот след жи-
вот, докато достигне човешката форма в средните области на 
езерото.3 тук добродетелите на душата изплуват, смътно очер-
тани, от тъмата, а светлината на доброто е различима от мрака 
на злото.4 Човешкият вид е установен в страстта, по средата 
между полубоговете и адските създания.5 когато едно човешко 
същество следва принципите на ведическата култура, той или 
тя се издига към чистото, светло проявление на доброто.6 тук, 
в брахманския живот, естествените добродетели на душата 
постепенно се проявяват, макар все още в общение с материя-
та. Също както тялото на гмуркача се вижда все по-добре, но 
не напълно, докато се издига към повърхността.

И когато приятелите на брега на езерото хванат гмуркача 
за ръка и го изтеглят от водата, все едно Господ и Неговите 
преданоотдадени спасяват душата от проявленията на приро-
дата.7 Само тогава формата на духовната душа като освободен, 
блажен приятел на Бога може да се разкрие напълно. Джива-
та не може да се измъкне сама от материалното съществува-
не, макар да е развивала добродетелната си същност.

„Учена и образована, дори притежаваща духовно знание, 
дживата не може да види Бога със собствени сили.“ („тат-
твапрадипа“ 3.2.23 от тривикрама пандита)8

И така, какъв живот води човек, който проявява естест-
вените добродетели справедливост, милост, истинност, чист 
характер, приятелско отношение, приветливост, благоразпо-
ложение към другите живи същества, честност, обич и добро-
намереност? Бхактивинода тхакура изрежда десет дейности, 
показателни за тези добродетели.9

паропакара – грижа за благосъстоянието на другите
гуруджанасева  – служене на висшестоящите
дана  – благотворителност
атитхя  – гостоприемство
павитря  – добро поведение
махотсава  – честване на ритуални празници
врата  – изпълняване на покаяния
пашупалана  – грижа за животните, особено за кравите
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джагадвриддхи  – увеличаване на населението (правилен, 
благопристоен семеен живот)

няячарана  – почтеност във всички деяния

противоположни на тези седем естествени добродетели 
са седемте порока, които са сварупавиродхи или противопос-
тавени на чистата форма на духовната душа. тези пороци са 
изредени в „Шри Чаитаня-шикшамритам“ 2.2 като:

двеша – завист
аняя – несправедливост 
митхя – лъжовност 
читтавибхарма – умопомрачение 
ништхурата – грубост
крурата – злоба 
лампатя – разврат 

В 2.5 тхакура Бхактивинода разширява списъка на по-
роците, като включва химса (насилие), каутиля (нечестност), 
гурвавагя (неуважение към гуру и други висшестоящи), свар-
тха сарвасвата (себичност), апавитря (нечистота), асистача-
ра (неучтивост), джаганнаса-каря (разрушителни действия). В 
„Бхагавад.гита“ 16.4 следните качества се описват като асура-
сампат, т.е. демонични: гордост, надменност, самонадеяност, 
гняв, грубост и невежество.

Добродетелта се проявява в благочестиви дейности (да се 
служи на висшестоящите, благотворителност и т.н.). по същия 
начин порокът се проявява в седем вида противни дейности.

стея – кражба 
талпарохана – прелюбодеяние
брахма-хатя – убийство на брахмана
бхруна-хатя – аборт 
шурапанам – пиянство
душкритася кармана пуна пуна сева – повтаряне на греховете 
патаке ниртодямити – прикриване на греховете с лъжи

Според ведическите авторитети към тези седем грехов-
ни дейности се включват и други, подобни на тях: питри-ха-
тя (отцеубийство), матри-хатя (майкоубийство), ачаря-хатя 
(убийство на духовния учител), го-гхна (убийство на крави) и 
дютам (хазарт) („Шримад Бхагаватам“ 6.13.8, 1.17.38). „Шри 
Ишопанишад“ 3 осъжда личността, която извършва тези гре-
ховни дейности с цел препитание, като атма-хана – убиец на 
собствената си душа. такъв човек не може да води духовен 
живот. Следователно човек, който не се разкайва и продължа-
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ва да се отдава на тези грехове, а пък показва религиозно или 
морално благочестие, просто разиграва фарс.

порокът е сварупавиродхи (противопоставен на чистата 
форма на духовната душа); това означава, че когато човек е по-
рочен, естествените добродетели на душата му се затъмняват. 
Да се върнем към аналогията с езерото. Душата беше сравнена 
с гмуркач, който изчезва в най-тъмните дълбини на езерото. 
Но, както при гмуркача, в природата на душата е да се издига 
от невежеството нагоре към светлината, където доброто грее с 
духовно съзнание. И въпреки това, съществуват души, които, 
противопоставяйки се на светлината, се спотайват в мрака, от 
който никога не се издигат. те се наричат асури или демони.

БЕЛЕжкИ къМ ЕДИНАДЕсЕТА гЛАвА:

1 В класическата западна философия от далечното минало 
съществуват четири (а по-късно седем) основни добродетели: В 
Древна Гърция четирите добродетели били мъдрост (или благоразу-
мие), сила (или смелост), въздържание и справедливост. Християн-
ското богословие наследило тези основни добродетели от гърците, 
но и добавило още три: вяра, надежда и любов.
2 Съвременната западна философия – която в общи линии е 
атеистична – не се занимава особено много с добродетелта: Г. Х. 
фон Райт пише в „Разновидностите на доброто“ (G. H. von Wright, 
The Varieties of Goodness), стр. 136: 

„когато човек сравни мястото, предоставено на добродетелта 
в съвременната морална философия, с това, предоставено ѝ  в 
традиционната философия, може да остане с впечатлението, 
че добродетелта като тема на философско разискване е овех-
тяла, че вече не е на мода.“

3 По същия начин, макар духовната душа да е потънала на 
най-ниското ниво на невежеството, тя постепенно се издига наго-
ре към висшите видове живи същества, живот след живот, докато 
достигне човешката форма в средните области на езерото: това 
се потвърждава от „Шримад Бхагаватам“ 3.30.34:

„След като изстрада всички мъчения в ада и премине в опре-
делена последователност през нисшите форми на живот, кои то 
предхождат човешката, живото същество се очиства от грехо-
вете си и така отново се ражда на Земята в тялото на човек.“ 
В „Говинда Бхашия“ 2.3.16 Шрила Баладева Видябхушана по-

сочва как проявленията на природата забулват и разбулват вътреш-
но присъщите качества на душата.
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„Сексуалната мощ и другите мъжки сили безспорно съществу-
ват в човека, макар в детството да са латентни. те се  проявяват 
в младостта. по същия начин, както сочат писанията, знание-
то се запазва дори в сушупти или в несъзнателното.“

4 Тук добродетелите на душата изплуват, смътно очертани, 
от тъмата, а светлината на доброто е различима от мрака на 
злото: това се потвърждава в „Шримад Бхагаватам“ 7.13.25.

„В процеса на еволюция, причинен от плодоносни дейности, 
породени от нежеланото материално сетивно наслаждение, аз 
получих човешка форма на живот; тя може да ме отведе до 
райските планети, до освобождение, до нисши видове или до 
повторно раждане сред човешките същества.“

5 Човешкият вид е установен в страстта, по средата между 
полубоговете и адските създания: това се потвърждава в „Шримад 
Бхагаватам“ 2.10.41:

„Различните създания (полубогове, хора и обитатели на ада) 
се намират под влиянието на различни гуни на материалната 
природа – добро, страст и невежество. Но всяка от тези гуни, 
о, Царю, като се смеси с другите две, се разделя отново на три; 
затова живото същество оформя наклонностите си под смесе-
ното влияние и на трите гуни.“

6 Когато едно човешко същество следва принципите на веди-
ческата култура, той или тя се издига към чистото, светло про-
явление на доброто: това се потвърждава от „Шримад Бхагаватам“ 
3.29.31:

„Сред човешките същества най-добро е обществото, разделе-
но според качеството и работата [т.е. обществото варнашра-
ма], а в това общество интелигентните хора, определени като 
брахмана, са най-добрите. Сред брахманите този, който е 
изучавал Ведите, е най-добрият, а сред брахманите, изуча-
вали Ведите, този който знае истинския смисъл на Ведите е 
най-добрият.“

7 И когато приятелите на брега на езерото хванат гмуркача 
за ръка и го изтеглят от водата, все едно Господ и Неговите пре-
даноотдадени спасяват душата от проявленията на природата: 
това се потвърждава от „Шримад Бхагаватам“ 6.1.55:

„тъй като живото същество е в общение с материалната при-
рода, то се намира в мъчително положение, но ако в човешка-
та форма на живот бъде научено как да общува с Върховната 
Божествена личност или с Негов преданоотдаден, това поло-
жение може да бъде преодоляно.“

8 Тривикрама Пандита: образован преданоотдаден в учени-
ческата последователност Брахма-Мадхва Сампрадая. преди да 
приеме ваишнавизма след петнадесетдневен спор с Мадхвачария, 
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тривикрама пандита бил учен от имперсоналистическата секта на 
Адваита Веданта. 
9 Бхактивинода Тхакура изрежда десет дейности, показателни 
за тези добродетели: това е от „Шри Чаитаня-шикшамритам“ 2.2. 
Ето как той разработва най-важните моменти при всяка дейност:

относно първия вид дейност (грижа за благосъстоянието на 
другите) той пише: паропакара дуипракара ятха пареракашта ни-
варана парера уннати садхана: „Съществуват два вида работа за 
благосъстоянието на другите: 1) да се помага на хора в нещастие;  
2) да се помага на хората да подобряват живота си.“

Вторият вид дейност (да се служи на достойните за уважение) 
се отнася конкретно до гуру (духовния учител) и родителите.

третият (да се раздава милостиня) се отнася до милостиня за 
хора, които я заслужават.

Четвъртият вид дейност (да се проявява гостоприемство) за-
сяга конкретно онези, които са глави на семейство. те трябва всеки 
ден да канят гости на обяд в дома си. професионалните просяци 
обаче не се смятат за „гости“.

петият вид дейност (безгреховно поведение) се обяснява в 
„Шримад Бхагаватам“ 6.2.17. Макар аскетизмът, благотворител-
ността и обетите да помагат да се преодолее греховността, те не из-
кореняват греховете от сърцето. това се постига само чрез служене 
в лотосовите нозе на Върховния Бог.

относно шестия вид дейност (честване на ритуални празни-
ци) Бхактивинода тхакура пише: махотсава тинапракара ятха 
девата пуджпалакше утсава, самсарика брихат брихат гхатана 
упалакше ягяди садхаранера, анандавархана джаня утсава: „праз-
ниците са три вида: 1) празници, посветени на Формата за обожа-
ние на Бога; 2) религиозни обреди, изпълнявани на големи семейни 
събирания; 3) празници за радост на общността.“

относно седмия вид дейности (да се изпълняват покаяния) той 
пише: врата тин пракара ятха шаририка врата, самаджика вра-
та, парамартихика врата: „Има три вида покаяние: 1) физическо; 
2) обществено и 3) духовно.

относно следващия вид дейности (грижа за животните) той 
пише: пашупалана екати пунякаря таха двивидха ятха пашудиге-
ра уннатисадхана, пашу пошана о ракша, „Грижата за животните 
е благочестива дейност. тя има два аспекта: 1) подобряване на тях-
ното положение; 2) отглеждане и закрила.“

относно деветия вид дейности (увеличаване на населението) 
той пише: джагадвриддхи каря чарипракара ятха ваидхавиваха 
двара сантанотпатти карана, утпанна сантанадигаке парамар-
тха-шикша дана: „Увеличаването на населението на света се съ-
стои от четири части: 1) зачеване на деца в брак; 2) отглеждане и 
закрила; 3) подготвяне на децата самите те да водят морален се-
меен живот; 4) духовно образование.“ 
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относно десетия вид дейности (почтеност във всички деяния) 
той пише: няначарана бахувидха танмадхйе нимна ликхита кайе-
катира уллекха каритечхи кшама, критагята, сатякатхана, ар-
джава, астея, апариграха, дая, ваирагя, сатшастра, самманана, 
тиртха бхрамана, садвичара, сиштачара, иджя, адхикараништха: 
„почтеността във всички деяния се състои от множество аспекти, 
някои от които са незлобливост, благодарност, истина, прямота, да 
не се краде, да не зависим от дарения, милост, отречение, да се 
проявява почит към разкритите писания, да се посещават свещени 
места, точна преценка, вежливост, преклонение, да останеш верен 
на своите знания.“





ДваНаДЕСЕта ГЛава

НАРАКИ-БУДДХИ:  
ИНтЕлИГЕНтНоСт от АДА

Защо демоните не се издигат от дълбините на невежество-
то? отговорът на Самия Бог кришна е, че той ги държи там.

„Завистливите и злонамерените, най-нисшите сред хора-
та, Аз постоянно хвърлям в океана на материалното съ-
ществуване, в различни демонични видове живот. 
понеже получават тяло сред демоничните същества жи-
вот след живот, о, сине на кунти, такива хора не могат 
никога да Ме достигнат. те постепенно потъват надолу 
в най-отвратителното съществуване.“ („Бхагвад-гита“ 
16.19-20)

Бог живее в сърцата на всички живи същества, дори на 
демоните. той наблюдава и разрешава всякакви желания, 
включително и желания, които водят до най-дълбоките кръго-
ве на Ада. Разбира се, той не участва в тази гнусота. 

„Бог не е страдалец, дори да се намира в Ада. В действи-
телност, понасянето на страдания се нарича низост. той 
не става низък. Чрез Своята Божественост, той наблюда-
ва.“ („Бхагават-тантра“, цитирано в „Брахма-сутра Бха-
шия“ 3.1.17 от Мадхвачария)

В Ада, в Рая и между тях, вчера, днес и утре Свръхду-
шата наблюдава всяко живо същество от самите дълбини на 
сърцето му. така че да не се учудваме, когато един безупре-
чен човек най-неочаквано се оказва засмукан във въртопа на 
деграда цията. Всяка душа получава кармичните последствия 
от своето желание под наблюдението на Шри кришна, който е 
в сърцето ѝ . Големият ни проблем е да контролираме желания-
та си. В мрачния лабиринт на карма кое човешко същество е 
предпазено от вцепенение при неочаквания прилив на жела-
ние миг преди да се хвърли с главата напред към пропастта?

Но Бог ни предлага един безопасен път. Свалпам апи ася 
дхармася траяте махато бхаят – „Дори малко напредък по 
този път на дхарма,“ обещава кришна в „Бхагавад-гита“ 2.40, 
„спасява човека от най-големия страх.“ по пътя на дхарма ние 
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правим крачки към пречистването на своята интелигентност 
(буддхи) от материалното замърсяване, така че да можем да 
проумеем Бог.

„като знае, че животът му се съкращава с всеки изминал 
ден и нощ, човек трябва да трепери от страх. по този на-
чин, отказвайки се от всякакви материални привързано-
сти и желания, той разбира Върховния Бог и постига съ-
вършен покой.“ („Шримад Бхагаватам“ 11.20.16)

тук фразата „отказвайки се от всякакви материални при-
вързаности“ представлява превод на санскритското мукта-
санга, което означава и „освободено общуване“. както Шрила 
прабхупада казваше навремето, сат-санган мукта-ду-санга:1 
„колкото повече общуваш със сат, с преданоотдадените, тол-
кова повече се освобождаваш.“ В „Бхагавад-гита“ 10.9-11 
Бог кришна заявява, че Самият той дава буддхи – носещата 
светлина интелигентност – на онези, които блажено общуват с 
Неговите преданоотдадени, като се присъединяват към тях в 
прослава на Бога. Другаде той ни уверява, че макар човек да е 
най-грешният сред грешниците, щом душата му е установена 
в лодката на трансценденталното знание, океанът на страда-
нията несъмнено ще бъде прекосен. („Бхагавад-гита“ 4.36)

противоположна на тази чиста буддхи е нараки-буддхи, 
което означава „интелигентност от Ада“. тази буддхи е замър-
сена от аханкара (фалшивото его) в най-тежката възможна 
степен. „падма пурана“ обяснява: 

„Човек, който смята, че арча-мурти (Формата за обо-
жание на Бог Вишну) е от камък, че духовният учител е 
обикновено човешко същество, че ваишнавата принадле-
жи към определена каста и че мантрата със святото име 
на Вишну е просто материална вибрация, е завладян от 
пъклена интелигентност.“

тук се споменават четири начина за муктя-санга: ваиш-
навата, духовния учител, Формата за обожание и святото 
име. петият е въплъщението на Бога в писанията бхагавата. 
(„Шримад Бхагаватам“ 2.8.5).2 Всички те представляват пет 
аватари, т.е. появяване на Господ в обсега на нашето обусло-
вено сетивно възприятие. Формата за обожание, святото име и 
писанията бхагавата са въплъщения на Самия Бог, а ваишна-
вата и духовният учител са въплъщения на Неговата милост в 
човешка форма. Макар и видими за нашите несъвършени се-
тива, те са съвършено безгрешни. Всякакви несъвършенства, 
които можем да открием в тези пет въплъщения, са като калта 
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и пяната в река Ганг. Въпреки „нечистотиите“, Ганг е брахма-
драва, трансцендентална. Формата за обожание, святото име, 
писанията бхагавата, духовният учител и ваишнавата са ап-
ракрита, нематериални. Без милостивата им поява в полето 
на нашето съзнание, щяхме да си останем завинаги откъснати 
от трансцендентността.

В „Бхагавад-гита“ 9.11 Бог кришна говори за онези, кои-
то обругават личната Му поява в този свят като за мудха (глу-
пави хора). този епитет се отнася също така и до онези, кои то 
осмиват Неговото появяване като Формата за обожание, свя-
тото име, писанията, духовния учител и преданоотдадения. 
Бог приема тези богохулства като богохулство по отношение 
на Него Самия. В следващия стих (9.12) кришна заявява, че 
такива глупаци попадат в обятията на демоничната природа, 
защото биват привлечени от нея.

„личностите, объркани по този начин, са привлечени от 
демонични и безбожни възгледи. В това заблудено състоя-
ние надеждите им за освобождение, плодоносните им дей-
ности и развитието на знанието им пропадат.“

В предишната глава за духовните качества на душата се 
каза, че стават очевидни в проявлението на доброто. по същия 
начин, трансценденталната природа на Формата за обожание, 
святото име, писанията бхагавата, духовния учител и ваиш-
навата стават очевидни в среда, която е бхакти-анукула, бла-
гоприятна за изпълнението на предано служене. това е среда-
та на доброто, както се потвърждава в „Шримад Бхагаватам“ 
1.2.20 с думите мукта-сангася джаяте, „трансценденталното 
общуване съществува“ в отсъствието на страст, невежество и 
похот.

Доброто е състоянието в материалното съществуване, на-
миращо се в най-голяма близост до Върховния Бог. В такава 
среда обусловените души възраждат отношението си на служе-
не. Действително саттва-гуна – със своето трансцендентално 
знание, морални и религиозни принципи, полубогове, мъдреци 
и техните небесни обители – е сиянието, излъчвано от божест-
вената форма Шри Вишну. така, „Шримад Бхагаватам“ 1.2.23 
заявява:

„трансценденталната Божествена личност е косвено 
свързана с трите проявления на материалната природа: 
страст, добро и невежество – и само заради сътворяване-
то, поддържането и разрушаването на материалния свят, 
Богът приема формите на тези три качества, т.е. формите 
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на Брахма, Вишну и Шива.3 от тях трите човешките съ-
щества могат да получат висшето благо от Вишну, форма-
та на качеството добро.“

Вишну е личната форма на чисто добро на кришна, про-
низала цялата вселена; той се нарича пуруша (Вселенска-
та личност). „Шримад Бхагаватам“ 7.2.11 отбелязва, че Шри 
Вишну се разкрива пред човешките същества като ведическа-
та култура – културата на моралната вселена. 

„коренът на ведическата култура на два пъти родени-
те (брахманите и кшатриите) е Господ Вишну, който е 
ягя (олицетворение на жертвоприношението) и дхарма-
мая (източникът на всички религиозни принципи). Де-
варшите (великите мъдреци сред полубоговете начело с 
Брахма), питрите (праотците), бхутите (обикновените 
живи същества) и техните занимания – всички те са при-
ютени у Него.“

Истинското предназначение на творението е да предло-
жи възможност на падналите души да възродят любовното си 
взаимоотношение с кришна. За тази цел Неговата експанзия, 
Шри Вишну, лично поддържа културата на доброто, която уле-
снява това възраждане: варнашрама-дхарма. В този сатвиче-
ски обществен ред един ваишнава е „като Вишну“ – личност, 
напълно отвъд този свят. За какво става дума? Също както 
Шри Вишну определя задължения в проявлението на добро-
то само за да достави трансцендентално удоволствие на Бог 
кришна, така и преданоотдаденият се стреми да удовлетвори 
Бог кришна като изпълнява предписаните му задължения.

„Затова, о, най-добри сред два пъти родените, най-вис-
шето съвършенство, което човек може да постигне, из-
пълнявайки задълженията, предписани му според касти-
те и начините на живот, е да удовлетвори Божествената 
личност.“ („Шримад Бхагаватам“ 1.2.13)

Карми (извършващите плодоносни дейности) и гяни (фи-
лософите) също участват във ведическата култура, но ваиш-
навите се различават от тях. преданоотдадените изпълняват 
десетте вида добродетелни дейности (паропакара, гуруджана-
сева, дана, атитхя и тъй нататък) за удоволствие на криш-
на, според Неговите лични наставления, дадени в „Бхагавад-
гита“ и „Шримад Бхагаватам“. поднасянето на тези дейности 
на Бога преобразува саттва-гуната на варнашрама-дхарма 
във васудева-саттва – чиста трансцендентност. С други думи, 
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материята (пракрити), приета от Бога, става трансцендентна 
(апракрита).

Да вземем за пример поднасянето на храна. Ваишнавите 
избират сатвически храни (мляко, зърнени храни, плодове, зе-
ленчуци, ядки и захар), за да ги приготвят и предложат на Бога 
така, както той предписва в „Бхагавад-гита“ 3.13. приемай-
ки ги, Бог спира въздействието на страстта и невежеството, 
свързани с материалната субстанция на приношението. така, 
в процеса на поднасянето, доброто на тези храни напълно се 
пречиства. Материалното добро е отделено от трансцендентал-
ното добро чрез лекото докосване на двете по-нисши проявле-
ния; затова и вегетарианецът, който не поднася храната си на 
кришна, консумира „добра“ храна, проникната от фините се-
мена на желанието в страст и невежество. тези семена ще пус-
нат корени в сърцето и ще израснат като мощни мате риални 
желания.

В „Бхагавад-гита“ 9.26 Бог уточнява, че приема сатвиче-
ските неща, поднесени с бхакти. Бхакти е неделима от помне-
нето на Бога (ман-мана бхава мад-бхакто – „винаги мисли за 
Мен, стани Мой преданоотдаден“).4 Във всички свои действия 
преданоотдадените помнят Бога. Карми и гяни изпълняват по-
добни задължения, но вместо да помнят кришна, карми пом-
нят материалната полза от своята работа; гяни помнят, че тази 
полза не е вечна. И все пак, с положително или отрицателно 
отношение към ползата, възникването на неконтролируеми 
желания е неизбежно. така че, истинската дхарма – тази, за 
която кришна казва, че ще ни спаси от най-големия страх – е 
само бхакти-дхарма.

Средствата, чрез които преданоотдадените помнят криш-
на, са Формата за обожание, святото име, писанията, духов-
ният учител и общуването с други преданоотдадени. И петте 
пречистват ума от мръсотията на страстта и невежеството 
и прорязват мрака на фалшивото его. Целият смисъл на ве-
дическата култура на доброто е да пречисти ума и да открие 
присъствието на Бога. Усещането за кришна навсякъде е ис-
тинското знание и интелигентност. както Махадева Бог Шива 
обяснява: 

„Състоянието на чисто добро [шуддха-саттва], при което 
се разкрива Върховната Божествена личност, се нарича 
васудева. В това чисто състояние моят ум възприема Вър-
ховния Бог отвъд материалните сетива, известен като Ва-
судева.“ („Шримад Бхагаватам“ 4.3.23)
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Методът на предаността за пречистване на ума кулмини-
ра в атма-ниведана, „отдаване на аза“ в служене на Бога. Кар-
ми и гяни се занимават повече с атма-прайоджана, „нуждите 
на аза“. Макар карми и гяни да извършват различни действия 
на отдаденост – тоест, ритуално служене на Бога – водещата 
мисъл в техните умове е: „какво ми дава това?“ Религиозни-
те произведения, сътворени по този начин, са само искрица 
добро в безкрайната черна нощ на фалшивото его. Ето воде-
щата мисъл в умовете на преданоотдадените:5 атма-ниведана-
бхава хриде дридха рой хасти-снана сама джено кханика на 
хой, „Нека себеотдаването на Върховния Бог остане постоянно 
в сърцето ми, а не да се окаже мимолетно настроение като 
чистотата на слона след баня.“ това схващане присъединява 
душата към кришна, който се надига в сърцето подобно на 
слънцето, за да разруши мрака на фалшивото его.

Бог е установил Своята култура варнашрама за добруване-
то на всички. той въвлича не-преданоотдадени (карми и гяни) 
в тази култура само за да им предложи възможност да общуват 
с преданоотдадени. Но заниманията, които явно привличат не-
преданоотдадените, са бхакти-пратикула, неблагоприятни за 
преданото служене. Въпреки че тези занимания несъмнено во-
дят карми и гяни към пречистващата мукта-санга на ритуала 
пред Формата за обожание, възпяването на святото име, слуша-
нето на свещените писания и служенето на гуру и ваишнавите, 
самата природа пратикула на тези занимания ги връща отново 
към материалните дела. така карми и гяни наподобяват слоно-
вете, които, след като се изкъпят в реката, излизат на брега и 
се посипват с прах. Шрила Бхактивинода тхакура споменава 
заниманията бхакти-пратикула в „Шрейо-нирная“ 1.2 (из „Ги-
тавали“):

„Мистична йога, изпълнение на ведически жертвоприно-
шения, строг аскетизъм, безличностна медитация, прие-
мане на санняса, за да се отделиш от света, развиване на 
знание за безличностния Брахман – на пръв поглед това 
са разнообразни духовни пътища, но всъщност те причи-
няват допълнително заробване на душата в този свят.“6

тръгналите по тези пътища попадат под влиянието на 
разни мъдреци, полубогове, демони, човешки същества, Сид-
дхи, Чарани, Видядхари и тъй нататък; всички те излагат свои 
мнения относно крайната цел на живота. Да се вземат присър-
це дхарма-шастрите (религиозните писания), предложени от 
такива авторитети, само задълбочава фалшивото его. Дамбхи-
ка манина папа вихасанти ачюта-приян, казва Чамаса Муни 
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относно материалистичните последователи на вторичните пи-
сания: „ лъжовни, открито горделиви и грешни в поведението 
си, те се подиграват на преданоотдадените, които са скъпи 
на Бог Ачюта.“ („Шримад Бхагаватам“ 11.5.7). оскърбление е 
да бъдеш високомерен и надменен към мукта-санга – Форма-
та за обожание на Бог кришна, Неговото свято име, Неговите 
учения, изложени в писанията и Неговите преданоотдадени. 
В сърцето, склонно към оскърбления, материалните желания 
процъфтяват безгранично.

тъй като светлината на доброто е предназначена да ни из-
дигне до мукта-санга, човекът, отдаден на общение с прати-
кула, постепенно започва да смята тази светлина за отблъск-
ваща. Въпреки че пратикула-поклонниците имат външна 
полза от докосването до тази светлина – например, да постиг-
нат високо обществено положение – понеже вътрешно мразят 
кришна, в крайна сметка те предпочитат мрака.7 Бог, който 
живее в дълбините на сърцето, изпълнява тяхното желание, 
тласкайки ги назад към невежество, порок и живот в ада.

по времето, когато Бог Чаитаня Махапрабху проявява 
Своите забавления на земята, един млад, красив брахмана 
на име Гопала Чакравати заема поста на бирник в град Чан-
дапура. Веднъж тхакура Харидаса, близък приятел на Бог 
Чаитаня, дошъл в този град за няколко дена, за да го благо-
слови. Харидаса бил роден в низше мюсюлманско семей-
ство, но бил тъй силно привързан към Харе кришна маха-
мантра, че Бог Чаитаня го обявил за намачария, „учител на 
святото име“. Водещите брахмани от общността в Чандапура 
много се зарадвали на посещението на Харидаса и го пока-
нили да разясни повтарянето на маха-мантрата пред сабха-
та, събранието на учените. Гопала Чакраварти също дошъл.

С обширни цитати от писанията, Харидаса доказал, че 
мукти (освобождението от раждането и смъртта) е само пър-
воначална полза от повтарянето на маха мантра след кратко 
докосване до славата на святото име. Истинското съвършен-
ство на повтарянето е чистата любов към Бога. Гопала Чакра-
варти се вбесил, като чул Харидаса да казва, че освобожде-
нието може да се постигне без никакво усилие от начинаещ 
в повтарянето на мантрата. той се противопоставил, като 
казал, че освобождението изисква брахма-гяна (знание за 
безличностния Абсолют), за чието усъвършенстване може да 
са необходими милиони прераждания, а дори и тогава човек 
може да не го постигне.

когато Харидаса му отвърнал, че неговите доказателства 
почиват на недвусмислените свидетелства от писанията, Го-
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пала Чакраварти заплашил, че ще му отреже носа. останалите 
брахмани предупредили Гопала, че дръзвайки да направи та-
кава отвратителна забележка, той нанася тежко оскърбление 
на една велика душа. След три дена Гопала Чакраварти се раз-
болял от проказа. Собственият му прекрасен нос и пръстите на 
ръцете и краката му били поразени от болестта и окапали.

„Въпреки че, като ваишнава, Харидаса тхакура не се 
засегнал от оскърблението на брахмана, Върховната Бо-
жествена личност не можел да го допусне и затова този 
брахмана трябвало да понесе последствията.“ („Шри Чаи-
таня-чаритамрита“, Мадхя 3.212)

Защо „добри“ хора се присмиват на Бог кришна, на Него-
вата Форма за обожание, Неговото свято име, Неговите писа-
ния и Неговите преданоотдадени? привързани към по-незна-
чителните придобивки от религията, те твърдоглаво следват 
материалистични методи на преклонение. понеже такова пре-
клонение не пречиства сърцето, техният разум бива заразен от 
похот, гняв, алчност, лудост, заблуда и завист – шестте врага 
на духовния напредък. когато Бог и Неговите чисти предано-
отдадени се появяват в този свят, за да учат на мукхя-дхарма, 
тези врагове се надигат и размахват оръжията на нараки-буд-
дхи (интелигентност от ада): настикявада (атеизъм), сандеха-
вада (скептицизъм), джадавада (материализъм), анатмавада 
(учението, че не съществува душа) и нирвишешавада (учение-
то, че Бог няма форма).8 

обратно на бхакти-дхарма, нараки-буддхи предлага свет-
ски морал, който, както обяснява Шрила Бхактивинода тхаку-
ра, никога не е имал за цел да отведе мислите на хората към 
Бог; въпреки че в някои аспекти може да изглежда и като нещо 
хубаво, такъв морал не води до действителен успех в човешкия 
живот.9 Хората, обзети от нараки-буддхи, се придържат към до-
брото (саткарйера вягхата карана). те се представят за свети 
личности (пхалгу ваираги). проповядват греховност в името на 
религията (дхармера наме асадачара праватана). поощряват 
ненужни войни (аняя юдха). И, накрая, пропиляват човешкия 
живот и природните ресурси (апачая). Иска ли питане защо Бог 
кришна тласка такива мерзавци надолу към Ада?
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БЕЛЕжкИ къМ ДвАНАДЕсЕТА гЛАвА:

1  Както Шрила Прабхупада казваше навремето, сат-санган 
мукта-ду-санга: „Колкото повече общуваш със сат, с преданоотда-
дените, толкова повече се освобождаваш.“ Из лекция върху „Бхага-
вад-гита“, изнесена в лондон на 17-ти август, 1973 г.
2 Петият е въплъщението на Бога като писанията бхагава-
та. („Шримад Бхагаватам“ 2.8.5): „Звуковото въплъщение на Бог 
кришна, Върховната Душа [т.е. „Шримад Бхагаватам“] прониква 
в сърцето на себеосъзнатия преданоотдаден, сяда върху лотоса на 
любовта му и отстранява нечистотиите на материалното общуване 
– похотта, гнева и копнежите – както есенните дъждове пречистват 
калните вирове.“
3 ...заради създаването, поддържането и разрушението на ма-
териалния свят Той приема трите качествени форми на Брахма, 
Вишну и Шива: Всяка гуна на материалната природа се управлява 
от инкарнация на Върховния Бог. Раджо-гуна се управлява от чети-
риглавия Брахма – джива, специално упълномощена да създава ви-
довете живот в цялата вселена и да им предава ведическото знание 
за тяхното издигане. той живее толкова дълго, колкото и вселената 
– 311 милиона милиона милиона слънчеви години. Саттва -гуна се 
управлява от Бог Вишну, пълна експанзия на Бог кришна. Тамо-гу-
на се управлява от Шива, унищожителя на космическото проявле-
ние в края на живота на Брахма.
4 ман-мана бхава мад-бхакто – „винаги мисли за Мен, стани 
Мой преданоотдаден“: Фразата е от „Бхагавад-гита“ 9.34 и 18.65.
5 Ето водещата мисъл в умовете на преданоотдадените: 
Стихът на бенгалски е написан от Шрила Бхактивинода тхакура. 
(„атма-ниведана 6.7, из „Шаранагати“)
6 „Мистична йога, изпълнение на ведически жертвоприношения, 
строг аскетизъм, безличностна медитация, приемане на санняса, 
за да се отделиш от света, развиване на знание за безличностния 
Брахман – на пръв поглед това са разнообразни духовни пътища, 
но всъщност те причиняват допълнително заробване на душата в 
този свят“: тогава защо ваишнавите приемат формалния сан сан-
няса? те не го приемат заради причините, поради които го приемат 
карми и гяни: да се оттеглят от материалните си задължения, когато 
се твърде стари да ги изпълняват и да се отделят от света, за да изу-
чават Веданта литература. Ваишнавите приемат санняса, за да раз-
пространяват кришна съзнание сред хората. Господ Чаитаня лично 
дава този пример. Заради това пракашананда Сарасвати, един сан-
няса от гяна-марга, го критикува:

„Макар и санняси, Чаитаня не се интересува от изучаването 
на Веданта, а вместо това непрестанно се занимава с пеене 
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и танцуване в санкиртана.“ („Шри Чаитаня-чаритамрита“, 
Ади, 7.41)

7 Въпреки че пратикула-поклонниците имат външна полза от 
докосването до тази светлина – например, да достигнат високо 
обществено положение – понеже вътрешно мразят Кришна, в 
крайна сметка те предпочитат мрака: Варнашрама-дхарма е об-
ществената система на самия Бог („Бхагавад-гита“ 4.13) така, да се 
осмива ваишнавизма в името на варнашрама-дхарма е също толко-
ва акт на заблуда, колкото и да се осмива варнашрама в името на 
ваишнавизма. В „Шри Чаитаня-шикшамритам“ 2.5 Шрила Бхакти-
винода тхакура пише, че на много места по земното кълбо се про-
повядват злодеяния в името на религията. Дори и някои секти от 
така наречени ваишнави въвеждат практики, противоречащи на 
естествените добродетели, видими у човека, който развива доброто, 
следвайки варнашрама-дхарма. тези секти са известни като Неда, 
Баула, картабхаджа, Даравеша, кумбхапатия, Ативади и прочие. 
Греховете, извършвани от такива псевдо-преданоотдадени, имат 
крайно разрушително въздействие.

Сахаджия (псевдо-преданоотдадени – отново Неда, Баула, кар-
табхаджа и т.н.) често извършват недопустими сексуални действия. 
това напълно противоречи на автентичната дхарма. Някои рели-
гиозни водачи проповядват война с цел териториална експанзия. 
това служи на разрухата на света, а не на дхарма.
За оригиналния текст на бенгалски – вж. приложението.
8 настикявада (атеизъм), сандехавада (скептицизъм), джадава-
да (материализъм), анатмавада (учението, че не съществува душа) 
и нирвишешавада (учението, че Бог няма форма): този списък е взет 
от „Шри Чаитаня-шикшамритам“ 1.1).
9 ... един светски морал, който, както обяснява Шрила Бхакти-
винода Тхакура, никога не е имал за цел да отведе мислите на 
хората към Бог; въпреки че в някои аспекти може да изглежда и 
като нещо хубаво, такъв морал не води до действителен успех в 
човешкия живот: този пасаж от „Шри Чаитаня-шикшамритам“ 1.1 
звучи по следния начин в оригинала си на бенгалски – вж. приложе-
нието.





трИНаДЕСЕта ГЛава

МоРАлНАтА ВСЕлЕНА И отВЪД НЕя

„падма пурана“ (цитирана от Мадхвачария в неговата 
„Брахма-сутра Бхашия“ 3.1.23) заявява:

„Със светнали от знанието очи, по милостта на Върховния 
Бог, четириликият Брахма видя три групи живи съще-
ства: 1) вечно установени в крайно страдание, напълно 
лишени от щастие; 2) вечно блажени без всякакво страда-
ние и 3) множество видове между тях.“

В политическия речник от недалечното минало, за изоста-
налите страни се казваше, че принадлежат към третия свят 
– едно въображаемо царство, по-низше по статут от първия 
свят на капиталистическите нации и Втория свят на социалис-
тическите нации. преди хиляди години ведическите мъдреци1 
прилагали термина „трети свят“ (тритиям стханам) към изо-
станалия вид греховни живи същества, паднали в царството 
на адхарма (нерелигиозността), където липсват духовно зна-
ние и благочестиви дела. Групата живи същества, която Бра-
хма видял като атянта-духка или напълно нещастни, прина-
длежи към този трети свят. тази група Баладева Видябхушана 
описва по следния начин:

„понеже им липсва духовно знание, те не могат да поемат 
по пътя на освобождението (дева-яна). понеже тяхната 
карма е неблагочестива, те не могат да поемат по пътя 
на жертвеното издигане (питри-яна). те приемат тела на 
мънички твари като комари и насекоми и така населяват 
третия свят. по този начин другите светове никога не се 
препълват.“ (из „Говинда-бхашия“ 3.1.19)

Бог капиладева, инкарнация на Бога и велик авторитет 
на ведическото знание, посочва очебийната причина, поради 
която душите потъват от човешката форма на живот надолу 
в третия свят: неограниченото сексуално угаждане („Шримад 
Бхагаватам“ 3.30.28). Бог кришна отъждествява сексуалната 
похот с всепоглъщащия греховен враг на света („Бхагавад-ги-
та“ 3.37). той казва, че бхога (сетивното наслаждение в този 
живот) е духкха-йони (източникът на страдание в бъдещите 
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прераждания) („Бхагавад-гита“ 5.22). Бхартрихари, учен и 
поет, е написал стихове, в които очертава трагичната съдба на 
душа, поробена от сексуалните нагони:

„Мадана (купидон, полубогът на еротичното удоволствие) 
заставя гладният, изпосталял пес, глух и без опашка, да 
преследва кучката.“

трагичната ирония е в това, че живите същества се стре-
мят към секса в името на удоволствието. представата, че сек-
сът е приятен, е най-голямата илюзия сред океана от илюзии 
на мая. понеже сексът много силно обвързва душата към не-
трайното тяло, той всъщност представлява най-голямото не-
щастие. колкото по-материалистично настроено е едно живо 
същество, толкова повече той или тя се унася по секса. колкото 
повече се унася по секса, толкова повече съдбата на това живо 
същество го води към прераждане в третия свят. 

Ведическата култура е предназначена да издигне душата 
от третия свят на презряно страдание нагоре, през етапите на 
смесено щастие и нещастие, към най-висшето съвършенство 
на нитянанда (вечно блаженство). процесът започва с регули-
рането на сетивата – особено по отношение на сексуалността. 

В горния цитат Баладева споменава два ведически пътя 
на издигане: питри-яна и дева-яна. Питри-яна е карма-марга, 
пътят на плодоносните дейности. при него карми започва да 
регулира сетивата си чрез ягя или жертвоприношение. Дева-
яна е гяна-марга, пътят на знанието. при него гяни изучава за-
дълбочено Упанишадите (писанията Веданта) и така разбира 
себето като нематериално. Ведическите писания наричат пи-
три-яна и дева-яна вторични методи (гауна-видхи) за издигане 
на душата към проявлението на доброто.

„каушитаки Брахмана Упанишад“ 1.2-3 описва как двата 
пътя питри и дева се събират на луната,2 където се намират 
дверите към удоволствията на рая. така питри-яна отнася ду-
шите от третия свят на страданието до лунния рай, от където 
дева-яна ги отнася по-нататък до Агнилока, Ваюлока, Адитя-
лока, Варуналока, Индралока, праджапатилока и накрая до 
Брахмалока, най-висшата планета в материалния космос. по 
цялото протежение на тези два пътя Брахма видял средния 
вид живи същества. Макар и издигнали се над безкрайното 
страдание, те не са постигнали вечното блаженство. този сре-
ден вид души се дели на множество класове. В „Махабхарата“ 
7.315.30 се описва как двата пътя дева-яна и питри-яна се 
простират от царството на Вишну (доброто) надолу до най-низ-
шото царство (невежеството).3
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Питри-яна е пътят, следван от грихастха (семейните). 
той им позволява да използват сексуалността в джагадвриддхи 
– за увеличаване на населението чрез благочестив семеен жи-
вот. преданоотдадените също приемат семеен живот, според 
ведическите принципи, но както обяснихме в Четвърта глава, 
в това си положение те служат на кришна със съзнанието, че 
единствено той ги закриля и им доставя необходимото. Семей-
ните, поели по пътя питри-яна, зависят от питрите или по-
чиналите праотци, които са установени като карма-девати, 
жители на рая по силата на добра карма.

казано е: баддха-дашая дживер анитя бхога-мая пхала-
праптир ануштханаке карма-марга, „Карма-марга означава 
постигане на преходни ползи, на които се наслаждават души-
те, привързани към материята.“4 Въпросът за освобождението 
от материята възниква пред карма-марги, когато осъзнаят, че 
щом измине съответното време, всички ползи от техния път ще 
се изгубят. В „Бхагавад-гита“ 9.21 Бог кришна казва следното 
за карма-марги:

„След като са изпитали райските сетивни наслаждения и 
резултатите от благочестивите им деяния се изчерпят, те 
се връщат отново на тази планета на смъртта. по този 
начин онези, които търсят сетивно наслаждение, като се 
придържат към принципите на трите Веди, постигат само 
повтарящи се раждане и смърт.“

Карма-марги, които се изтощават от повтарящия се цикъл 
на съществуване между рая и земята, се обръщат към дева-
яна, за да постигнат устойчиво положение. Но за да поеме по 
дева-яна или гяна-марга, човек трябва да се отрече от семей-
ния живот. Методът за това е изложен в Седма глава на „Чхан-
догя Упанишад“. Гяни трябва да вярва във Върховната Истина 
(Сатям). той трябва да подхранва тази вяра чрез рационално 
размишление върху писанията Веданта. той трябва да бъде 
твърд и постоянен при контролирането на сетивата (брахма-
чаря). „Чхандогя“ определя брахмачаря като жертвоприноше-
ние и преклонение, които се усъвършенстват чрез безбрачие, 
мълчание, пост и живот в уединение. когато напуснат тялото и 
лъчите на слънцето ги издигнат нагоре, брахмачарите влизат 
в Брахмалока, която прелива от сиянието на духовното зна-
ние. Животът на обитателите там продължава до самия край 
на вселенското време. 

Е да, но онези, които следват пътищата карма и гяна, 
вечно страдат от едно затруднение – то ги държи в капана на 
средния вид души, които, макар и да не са напълно нещастни, 
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не успяват да постигнат съвършеното щастие. това затрудне-
ние е атма-прайоджана, представата, че целта в края на пътя 
е да служиш на самия себе си. 

Карми смятат, че да служиш на самия себе си означава да 
удовлетворяваш светски желания (иччха) в този живот и в рая. 
Но в сърцата им това се изражда и така възниква завист към 
нематериалната същност на атма или духовния аз. Материята 
не може да удовлетвори духовния аз; и все пак карми алчно 
съсредоточават желанията си върху материята, болезнено пре-
небрегвайки своето духовно благосъстояние. Въпреки всички-
те си усилия да спечелят райски награди, завистта към душата 
принуждава карми да причиняват зло на себе си и на другите. 
„Шримад Бхагаватам“ 4.23.28 потвърждава:

„В материалния свят всеки, който полага огромни усилия 
и който, макар че е получил човешко тяло – рядък шанс за 
освобождение от страданията – е готов да мине през как-
ви ли не изпитания, за да се наслаждава на резултатите 
от труда си, е измамен и е враг сам на себе си.“

Гяни мислят, че атма-прайоджана – целта да служиш на 
самия себе си – е пълното изкореняване на желанието (иччха) и 
на неговия близнак завистта (двеша) чрез овладяване филосо-
фията на Упанишадите. Но самите Упанишади предупрежда-
ват, че философските размишления не са достатъчни да удо-
влетворят Върховната Божествена личност. 

наям атма правачанена лабхйо 
на медхая на бадхудха шрутена 
ям еваиша вринуте тена лабхяс 

тасяиша атма вивринуте танем свам

този стих от „катха Упанишад“ 2.23 и „Мундака Упани-
шад“ 3.2.3 предупреждава, че Върховният Бог не може да се 
постигне чрез правачана, философска ерудиция, нито чрез 
медха, интелектуалност, нито пък чрез баху-шрути, обшир-
ното изучаване на писания. той и единствено той решава на 
кого ще разкрие Своята трансцендентална форма.

И карми, и гяни се прекланят пред Формата за обожание 
на Махапуруша (вселенската форма на Бога, която се призо-
вава по време на техните жертвени ритуали.) Но, както Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати тхакура5 обяснява в своето Въ-
ведение към „пракрита-раса Шата-душини“: нашварата тяга 
кория прадешика анитя пхала тяга кория нирбхеда-брахма-
нусандханаке гяна-марга, „Гяна-марга се отнася до отричане 
от нетрайното и отказ от интересите, засягащи семейство, 
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общност, нация и тъй нататък. по този път се търси Брахман, 
лишен от разнообразие.“

„Брахман, лишен от разнообразие“ означава Бог, лишен от 
име, форма, качества, дейности и любовни взаимоотношения. 
Карми се стремят към наслаждение на светски имена, форми, 
качества, дейности и любовни взаимоотношения, в рамките на 
физическите си сетива; гяни се стремят да отхвърлят същото 
това разнообразие чрез философията. те мислят, че онова, кое-
то остава, след като се отрече разнообразието, е Върховният. 
обаче този начин да се търси Върховния не е бхакти. кришна 
е върховният източник на вечното, безгранично, изпълнено с 
блаженство разнообразие; това разнообразие, понеже е транс-
цендентално, не може да се възприеме от грубите сетива, нито 
да се отхвърли от финия ум. До това разнообразие може да 
се стигне само по бхакти-марга. Севя-васту кришнер анукула 
анушиланаке бхакти-марга боле: „Бхакти-марга,“ пояснява 
Шрила Бхактисиддханта, „означава да служиш на истинския 
обект на служене, Шри кришна.“ 

Севя-васту кришнер означава, че Бог кришна е висшият 
предмет на любовта в измерението на предаността. преданост-
та е главната ценност за ваишнавите. останалите ценности – 
сетивни, интуитивни, рационални и духовни – се контролират 
от бхакти. по пътя на карма-марга водещата ценност е се-
тивното измерение. така, според нуждите на сетивата, карми 
насочват своята преданост из цял пантеон от полубогове. по 
пътя гяна-марга духовното или идеалистичното измерение е 
водещата ценност. така, гяни извършват богослужение, за да 
се освободят от всякакъв контрол – не и за да се поставят под 
контрола на бхакти.

Шри Джаятиртха6 пише: на бхакти-рахитарадханенапи 
брахма вяктикастун шакяте, „Невъзможно е да се предиз-
вика проявление на Брахман чрез богослужение без бхакти.“ 
Ако човек преследва целите на гяна-марга, Брахман трябва да 
остане в непроявената си (авякта) или безличностна форма. 
В „Бхагавад-гита“ 12.5 се казва, че привързаността към кон-
цепцията авякта създава много затруднения на въплътените 
души. За да установят умовете си върху една неясна концеп-
ция, гяни са длъжни да потискат сетивата си и да изтрият от 
умовете си всички възприятия и спомени за физическите зву-
ци, докосвания, форми, вкусове и мириси. поради недостиг 
на върховния вкус към прекрасната форма на Брахман – все-
привличащия Шри кришна – това шушка-гяна (сухо знание) и 
шушка-ваирагя (сухо отречение) е вечно под заплахата на нис-
шия вкус към похотта. похотта поразява всеки, който величае 
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ценности, по-нисши от предаността, или обект на преданост, 
по-нисш от Върховната Божествена личност.

В „Шримад Бхагаватам“ 9.6.52 се разказва печалната ис-
тория на Саубхари Муни, йогин, който бил така отдаден на ос-
вобождението, че направил своя ашрама на дъното на езеро, 
за да бъде недосегаем за всички изкушения на мая. Въпреки 
това, похотта пронизала сърцето му, когато станал свидетел на 
сношенията на рибите в дълбоките води.

„В началото бях сам, потънал в аскетизма на мистичната 
йога, но по-късно, понеже около мен имаше риби, които 
се сношаваха, реших да се оженя. така станах съпруг 
на петдесет жени и с всяка от тях заченах по сто сина; 
така семейството ми нарастна на пет хиляди души. под 
влиянието на проявленията на материалната природа, 
аз пропаднах и си мислех, че бих могъл да намеря щас-
тие в материалния живот. Затова материалните ми же-
лания за наслади нямат край нито в този живот, нито в 
следващия.“ 

това красноречиво свидетелство показва защо гяна-мар-
ги се включват в средната категория души, които вкусват щас-
тие, смесено с нещастие. Някой може да възрази, че гяна-мар-
га би трябвало да представлява път към освобождението. Защо 
ваишнавите не го почитат като път към нитянанда? та дори 
Гопала Чакраварти, самият той гяни, признава, че човек може 
да прекара милион животи в стремеж към абсолютното знание 
и дори след като го е усвоил, пак може да не постигне осво-
бождение.7 при всички случаи, освобождението, постигнато от 
гяни, не е същото като постигнатото от преданоотдадените. то 
е същото като освобождението, постигано от демоните, които 
Върховният Бог убива, когато слиза в материалния свят.

кришна поглъща и гяни, и демони в Своето всепроник-
ващо вечно сияние (брахмаджйоти), където няма нито духов-
ни, нито материални дейности, а само ослепителния блясък на 
мистичната прелест на Върховния Бог. Карми завиждат на 
собствения си духовен аз и затова заравят душата под плани-
на от съсипващи постижения. В завистта си към Върховния 
Бог, гяни, които се стремят да освободят своя духовен аз, на-
подобяват демоните. И демони, и гяни желаят да станат Бог. И 
затова Бог услужливо ги слива със Своя безличностен аспект. 
Каивалям наракаяте: един преданоотдаден гледа на безлич-
ностното единство като на ад, защото там няма възможност за 
служене на трансценденталните сетива на прекрасната Вър-
ховна личност.
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„В Сиддхалока [Брахмалока] живеят два вида живи съ-
щества – онези, които Върховната Божествена личност е 
убила, защото в предишните си животи са били демони и 
онези, които много обичат да се наслаждават на безлич-
ностното сияние на Бога.“ („Брахманда пурана“)

Карми и гяни са на общото мнение, че целта на живота е 
нещо отделно от кришна. Усещането за атма-ниведана (да се 
отдадеш напълно на Божия план, каквото и да се случва) не ги 
привлича. Макар и се прекланят пред Формата за обожание, 
те не се стремят към Него, а към Неговата благословия да се 
наслаждават на моралната вселена и на сиянието на Брахман, 
в което е потопена вселената и чрез което тя получава свое-
то великолепие. Но всичко това – вселената, в която живеем, 
 заедно с още милиони и милиони други вселени, пробляскващи 
в Брахман като мънички мехурчета в газирана вода – произли-
за само и единствено от кришна.

„Великолепието на безличностния Брахман се простира 
из милионите и милиони вселени. този Брахман е само 
сиянието от тялото на Говинда. („Шри Чаитаня-чаритам-
рита“, Ади 2.15)

И безбожниците адхарми, също като карми и гяни, се 
стремят към наслаждение на богатствата на материалното 
творение. Но карми и гяни поне се прекланят пред Върхов-
ния Бог, за да бъдат благословени с тези богатства. Адхарми 
се прекланят пред собствените си независими усилия, омало-
важавайки идеята, че материалните богатства са дадени от 
Бога. В пълната си омраза към Бог кришна, демоничният цар 
камса заявява:8

„това усилие е дело на човешките същества. Слушайте – с 
тези мои усилия дори на съдбата може да се попречи. С 
множество добре изречени мантри, подходящи билки и 
подходящо старание, дори и съдбата може да бъде подчи-
нена.“ („Харивамса“ 47.6-7)

понеже се колебаят дали напълно да се отдадат на криш-
на, карми и гяни могат да деградират. Ако с упоритата си 
привързаност към цели, несвързани с предано служене, те за-
почнат да се занимават с философия и светско преклонение 
и се откажат от чистата култура на преклонение пред Вър-
ховния Бог, могат от сешвара наитика дживана (морал, съ-
четан с вяра в Бога) да тръгнат по наклонената плоскост към 
кевала-наитика дживана (морал, съчетан с атеизъм) или, дори 





и з м е р е н и я т а  н а  д о б р о т о  и  з л о т о

още по-лошо, към нитисуня дживана (аморален атеизъм). С 
материално благочестие човек си спечелва статута на критина 
(извършил похвални дела), а после обръща заслугите си в не-
благочестиви дела – такъв човек вече се нарича душкритина 
(мерзавец или безбожник). от „Бхагавад-гита“ 7.15 научаваме 
как да разпознаваме душкритина в човешкото общество. те се 
проявяват като асури (демони), маяяпахрита-гяни (материа-
листично ориентирани интелектуалци), нарадхама (личности, 
чиято култура е изцяло светска) или мудха (работници без ни-
какви възвишени интереси).

определението за асура е суравиродхи – същество с инте-
лигентност и власт, което не е съгласно със сура или полубого-
вете.9 Сура са твърдо установени в своята преданост към Бог 
Вишну: ом тад вишно парамам падам сада пашянти сурая, 
„към Бог Вишну, който е отвъд този свят, се стремят сурите.“ 
(„Риг Веда“ 1.22.20) Но, както изяснява „падма пурана“, асу-
рас тад випаряя, „Асурите се противопоставят на Вишну.“

В древни времена – разказват Ведите – асурите били рав-
ни във всичко на сурите.10 Но презрението им към идеята да 
служат на когото и да било друг освен на себе си така се раз-
раснало, че замърсило начина, по който изпълнявали ведиче-
ската дхарма. Стих 26 от „Махабхарата“ 7.221 ни разказва, 
че някога демоните неотклонно се придържали към дхарма: 
асурешвавасам пурвам сатядхарма-нибандхана. те следвали 
сварга-марга, пътя към рая (стих 28), раздавали милостиня, 
извършвали жертвоприношения, прекланяли се пред гуру и 
пред боговете, били гостоприемни към учените брахмани (стих 
29). Но с времето похотта и гневът задушили тези добродете-
ли. „Махабхарата“ 3.92.6 казва, че през една от историческите 
епохи, известна като Дева-юга, асурите станали различни от 
полубоговете в момента, когато изоставили дхарма. лакшми 
(богинята на щастието) ги напуснала и Алакшми (богинята на 
нещастието) станала техен постоянен спътник (стих 9). В стих 
10 се казва:

„кали се вселил в демоните, заобиколени от Алакшми, с 
умове, поразени от гордостта.“

кали (мъжки персонаж, да не се обърква с богинята кали) 
е самото олицетворение на разприте. Неговото потекло се 
 описва в „Шримад Бхагаватам“ 4.8.2-3 – то започва от Бра-
хма, създателя, и скоро стига до закрилата на Ниррити, зло-
вещата югозападна богиня, свързвана с ненавременна смърт, 
трудности, бедност и безплодие. кали се оженва за собстве-
ната си сестра, Дурукти (Груба реч) и от нея добива две деца, 
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Бхая (Страх) и Мритю (Смърт). освен разпри, кали носи нере-
лигиозност, алчност, лъжа, кражба, грубост, предателство, не-
щастие, измама и суета. („Шримад Бхагаватам“ 1.17.32) Чрез 
своите върховни умения на действаща сила на страданието, 
кали застава начело на асурите, също както Брахма е начело 
на полубоговете чрез върховното си ведическо знание11 (асура 
кали-праянта евам духкхоттароттара калир духкхадхикас 
тешу те’пи ева брахмавад гана). 

кали зорко наблюдава и за най-малката грешка в изпъл-
нението на дхарма. Веднъж благочестивият цар Нала забра-
вил да си измие стъпалата, след като ходил до тоалетната,12 а 
после отпил вода и изпълнил ритуала сандхя; кали се вселил в 
тялото му, за да го доведе до разруха. След страховита борба, 
Нала най-после се освободил от ноктите на кали и възвърнал 
предишното си положение, но онези, които преднамерено из-
оставят дхарма – с други думи, демоните – следват с желание 
кали в моралната бездна. 

като архетипен млеччха – нецивилизована личност с низ-
ша култура – този кали си има и своя епоха, кали-юга, време-
на, когато млеччхите превземат цялата земя.13 тази епоха е 
започнала преди пет хиляди години. през своята юга кали има 
позволение от Върховния Бог да разпространява покварата 
навсякъде. Историята за това как кали получил разрешител-
ното си, е следната.

„В „Бхавишя пурана“,14 пратисарга парва 4, Сута Госва-
ми разказва как в стари времена един цар на име прадйота 
изпълнил млеччха-ягя, за да отмъсти за смъртта на баща си 
кшемака. кшемака бил убит от млеччхи, които са недокосва-
еми, заради това, че са крайно греховни. по тази причина той 
пропаднал в ада. Издигането му в рая било възможно само ако 
синът му хвърлел племената на млеччхите в свещения огън. И 
така, прадйота извършил огромно жертвоприношение с без-
брой много млеччхи от най-различни племена – Хара, Хуна, 
Барбара, Гурумда, Шака, кхаса, явана, паллава, Ромаджа, 
 островитяните и племената от китай и т.н. С помощта на ман-
три, изпълнявани от опитни брахмани, всички те били прене-
сени пред огнената кунда на прадйота. там били изгорени и от 
тях останала само пепел. В резултат на това, кшемака отишъл 
в рая, а прадйота се прославил навсякъде като млеччха-хан-
та, унищожителят на млеччхите. След десет хиляди години 
прадйота починал и синът му Ведаван наследил престола.

И така населението от млеччхи на земята било практичес-
ки унищожено.15 Желаейки благосъстоянието на своята раса, 
кали и съпругата му започнали да обожават Вишну. Богът се 
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появил и уверил кали, че той ще има своя юга (епоха). през 
този период, който продължава 432 000 години, всички жела-
ния на кали ще бъдат удовлетворени. когато кали попитал как 
да се увеличи населението от млеччхи в очакване на тази епо-
ха, Господ посочил един мъж на име Адама и неговата съпруга 
Хавявати, които щели да народят нова класа недокосваеми, 
когато му дойде времето.16

Ведаван, синът на прадйота, управлявал две хиляди го-
дини. Неговият син Сунанда управлявал колкото баща си, но 
умрял без да остави наследник. След погиването на тази толко-
ва опасна за млеччхите царска династия, арийските държави 
отслабнали. Назряло времето държавите на млеччхите да се 
засилят. 

Адама живеел заедно с жена си в обширна гора. И два-
мата били благочестиви души. Наблизо растяло едно папа-ври-
кша или дърво на греха. кали дошъл там и приел тялото на 
змия. той съблазнил Адама да яде от плодовете на папа-ври-
кша. След това Хавявати забременяла и родила млеччхи. Гре-
ховното население, родено от Адама и Хавявати, постепенно 
се увеличавало. по природа млеччхите са пристрастени към 
безразборен секс – тоест, секс само за задоволяване на сети-
вата, а не за създаване на добри деца. Във ведическата кул-
тура сексуалността била управлявана от гарбхадана-самска-
ра – ритуал, чрез който съпругът и съпругата зачевали деца в 
сатвическа атмосфера. Децата, родени от незаконен секс са 
заразени от раджо-гуна и тамо-гуна. те се наричат варна-сан-
кара или нежелано поколение. Естествената им склонност е да 
рушат обществените традиции чрез неморални, престъпни и 
насилствени действия.

по времето, когато Бог кришна се появил на земята пре-
ди около пет хиляди години, населението от млеччхи било до-
статъчно многобройно, за да може недокосваемият цар кала-
явана да свика голяма войска, която нападнала Божия град 
Дварака. калаявана бил изпепелен от погледа на преданоотда-
дения Мучукунда.

Във „Вишну пурана“ 4.24.115 се казва:

„В деня и мига, в който Бог кришна отпътува към Своя-
та божествена обител, Епохата на кали бе установена на 
земята.“

точната дата е 20-ти февруари 3102 г. преди Христа. След 
като кришна напуснал света, непорочният внук на Арджуна, 
Махараджа парикшит, със сила възпрял кали да не убие една 
крава и един бик. парикшит забранил на кали да живее в цар-
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ството му, освен на местата, където се ширели хазарт, опиати, 
незаконен секс, колене на животни и трупане на злато. И по-
неже управлението на парикшит било истински благочестиво, 
кали не могъл да намери такова място. той проникнал в тялото 
на буен млад брахмана на име Шринги и го придумал да про-
кълне царя да умре от ухапване на змия. Макар че парикшит, 
чист преданоотдаден на Бога, имал достатъчно власт да про-
тиводейства на проклятието, той го приел като Божия воля и 
умрял с достойнство, напълно вглъбен в нектара на „Шримад 
Бхагаватам“, разказван му от Шрила Шукадева Госвами. След 
напускането на парикшит, симптомите на кали-юга се раз-
пространили безпрепятствено и светът бил залят от греховни 
човешки същества.

В кали-юга проявленията на страстта и невежеството 
надделяват над доброто. И хората, родени през тази епоха, не 
се издигат до доброто естествено, както това ставало в древни 
времена. това е така, защото ведическата цивилизация посте-
пенно крее, докато обществото на млеччхите процъфтява на-
всякъде. Варнашрама-дхарма се изражда в кастова система, 
основана на класата, в която си роден, а не на качества. Вече 
е невъзможно да се практикуват карма-марга и гяна-марга. И 
все пак, отвъд тях, пътят към вечното блаженство си остава 
отворен. Дори и сега човек може да се изкачи до най-висшия 
вид същества, видени от Брахма – нитянанда (вечно блаже-
ни). това се потвърждава от „Шримад Бхагаватам“ 12.3.51:

„Човек може да се издигне до трансцендентността (па-
рам враджет), дори отвъд проявлението на доброто, като 
просто повтаря мантрата Харе кришна. особеното пре-
имущество на тази упадъчна епоха (калер доша-нидхе) е, 
че само повтаряйки Харе кришна маха-мантра, човек 
може да се пречисти от всякакво материално замърсява-
не (мукта-санга).“

отбелязахме, че от трите вида същества, които Брахма 
вижда, адхармите – нерелигиозните живи същества, които 
се самозаблуждават, че могат да постигнат щастие чрез нео-
граничено сексуално наслаждение – обитават осъдения трети 
свят. Гауна-дхарми, които ограничават сетивата си, живеят 
покрай пътя, който се простира от земята до луната и от луна-
та до Брахмалока. къде живеят вечно блажените мукхя-дхар-
ми? Бхактивинода тхакура отговаря в „Шри Намаштака“ 1.4 
(„Гитавали“):





и з м е р е н и я т а  н а  д о б р о т о  и  з л о т о

„В четиринадесетте свята17 полубоговете, човеците и де-
моните със славна съдба постоянно пият сладостния нек-
тар на святото име на Шри кришна, отхвърлили пътища-
та на карма и гяна.“

така вечно блажените чисти преданоотдадени на Бога 
може да се срещнат във всякакво положение – висша или нис-
ша класа, семейни или безбрачни, добри (родени сред деви) 
или зли (родени сред асури). Но в действителност те са встра-
ни от всички положения в това материално творение. Според 
обусловеното сетивно възприятие, може да ни се струва, че 
преданоотдадените са тук или там, но всъщност те обитават 
свадхама, обителта на Върховния Бог. Божието присъствие е 
всепроникващо. Цялата вселена проявява Неговата шакти, 
божествената енергия. Всяко местенце от творението почива 
единствено и само в Неговата власт.

„Знай, че всички състояния на съществуване – незави-
симо дали в гуната на добро, на страст или на невеже-
ство – се проявяват от Моята енергия. С една дума, Аз 
съм всичко, но в същото време съм независим. Аз не съм 
подвластен на проявленията на материалната природа – 
напротив, те са вътре в Мен.“ („Бхагавад-гита“ 7.12)

Във „Вишну пурана“ 6.7.61, фразата вишну-шакти пара 
прокта означава, че енергията на Бога е пара, трансценден-
тална. Същата енергия, съзряна от онези, които се занимават 
с авидя-карма (невежествен труд), се нарича мая. Шрила пра-
бхупада обяснява:

„В тази строфа е казано, че в различните материални 
тела материалната енергия действа различно, както огъ-
нят гори по различен начин в зависимост от качеството 
и размерите на дървата. За преданоотдадените същата 
тази енергия се трансформира в духовна. това е възмож-
но, защото нейната изначална природа е духовна, а не 
материална: вишну-шакти пара прокта. Изначалната 
енергия одухотворява преданоотдадения, в резултат на 
което всички части на тялото му се включват в служенето 
на Бога. И същата енергия, в качеството си на външна 
енергия, подбужда обикновените живи същества, неотда-
дените, да извършват материални дейности за удовлетво-
ряване на сетивата си. трябва добре да разберем разли-
ката между мая и сва-дхарма – сва-дхарма действа върху 
преданоотдадените, докато неотдадените са подвластни 
на мая. („Шримад Бхагаватам“ 4.9.7, коментар)
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така привързването на живите същества към различни 
телесни дейности е само мая, заблуда, погрешна идентифика-
ция, също като заблудата да сбъркаш играещото отражение на 
луната в морето със самата луна. В действителност, Божията 
шакти обвързва живите същества единствено с Него. „Ватса-
шрути“ казва18 следното относно шакти на кришна, видяна 
такава, каквато е в действителност:

„тя е винаги навсякъде. Всичко зависи от Нейната воля. 
тя не е обвързана, но обвързва дживите. тя е непроменя-
щата се Божествена природа.“

Баддхатвам сарва-дживанам, „съществува робство за 
всички дживи“, пише Мадхва19, „и то несъмнено е вечно.“ Да 
бъдеш ограничен, обяснява той по-нататък, означава да за-
висиш от Върховния Бог. Душите, които не виждат тази своя 
зависимост, са обречени да страдат в тапа-трая, тройните 
страдания. Душите, които виждат тази своя зависимост, са 
освободени от страданието – но никога не са свободни от връз-
ката си с Бога. „Чхандогя Упанишад“ 7.8.2 ни дава пример 
с птица, вързана на връвчица за пръчка. Докато птицата се 
мята и се опитва да хвръкне във всички посоки, връвчицата 
я придържа към страданието. когато накрая птицата кацне 
върху пръчката, спокойно приемайки положението си на до-
машен любимец, връвчицата я държи вързана за нейното ис-
тинско убежище. Връвчицата представлява единната Божест-
вена природа – непреодолимата шакти на Бога – възприемана 
от неопитомените дживи като ограничение, а от опитомените 
дживи – като сигурност. опитомените дживи, напълно отдадени 
на Бога, всъщност пребивават в доброто – трансцендентално-
то, не-материално добро на бхакти, чистото предано служене. 
Неопитомените дживи са два вида: онези, които пребивават в 
страст и напразно се напъват да се отскубнат от връвчицата, 
и онези, които пребивават в невежество и, изтощени от бор-
бата, висят вяло на същата тази връвчица. Съществува само 
едно Независимо и Свободно Същество и това е Върховната 
Божествена личност, Шри кришна. 

по-горе казахме обаче, че карми и гяни се прекланят пред 
Формата за обожание на Бога. Защо ваишнавите отричат това 
преклонение и не го смятат за бхакти? Нарада Муни, ведиче-
ският мъдрец, възхваляван за своите наставления върху чис-
тото предано служене,20 казва следното за бхакти: са тв асмин 
парама-према-рупа – „тя се проявява като най-възвишена, 
чиста любов към Бога.“ какви са свидетелствата за чиста 
любов към Бога? Нарадас ту тад-арпитакхилачарата тад-
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висмаране парама-вякулатети – „Нарада казва, че предано 
служене е да отдаваш всяко свое действие на Върховния, а ко-
гато Го забравиш, да изживяваш крайно страдание.“ прекло-
нението на карми и гяни не е насочено към трансцендентал-
ната форма на Бога, какъвто той е в духовния свят. те служат 
на Неговата временна, отразена, космическа форма, която в 
действителност е „моралната вселена“ – в смисъл, че тя показ-
ва позициите на всички души, обвързани от трите проявления 
на природата, в една величествена междупланетна йерархия, 
основана на достойнствата. Карми и гяни целят да постигнат 
високи позиции в тази йерархия като полубогове и мъдреци. 
Но тази им цел държи сърцата им далеч от кришна. те искат 
нещо друго, а не смирено да служат в Неговите лотосови нозе. 
така, въпреки своето ритуално преклонение, те са постоянно 
под заплахата да забравят Неговите лотосови нозе. от друга 
страна, когато Арджуна забелязва, че личният му интерес е 
в конфликт с интереса на кришна, той дълбоко съжалява за 
това и се отдава на Бога. Арджуна не търси подслон в собстве-
ните си идеи. той се обявява за ученик на кришна и Го моли 
за трансцендентално знание. това е бхакти. 

Шрила Баладева Видябхушана посочва една ясна харак-
терна черта, която различава преданоотдадените от остана-
лите хора: ити евам смаранашраванакиртана-лакшанаир 
бхаджанаи судхапанаир ива тушянти татхаива тешв ева 
раманте ча ювати смита-такакшадишв ива ювана, „така те 
са удовлетворени от нектара да помнят Бога, като слушат и 
повтарят името Му в Негова прослава, точно както младият 
мъж се наслаждава на усмивката и нежните погледи на мла-
да девойка.“ („Гита Бхашя“ 10.9) Ако за един преданоотдаден 
може да се каже, че има свой личен интерес, това е интересът 
към Върховния Аз, който го окрилява и отнася извън обсега на 
похотта, в обятията на екстатичната любов към кришна. това 
се нарича прайоджана-сиддхи или съвършенството на истин-
ския личен интерес.21 Непрестанните усилия на карми и гяни 
да ограничават или отричат похотта, докато в същото време не 
предлагат на Върховния Бог нищо повече от ритуално кимва-
не, никога не водят до прайоджана-сиддхи.

Със силното си желание да се наслаждава, когато слуша, 
възпява и помни Бога, преданоотдаденият Му става много 
скъп, толкова скъп, че когато преданият напуска тялото си, 
Бог лично идва където и в космоса да се намира той – сред 
полубоговете, демоните, хората, дори сред по-нисшите съще-
ства като слоновете.22 кришна отнася такъв преданоотдаден 
в Свое то трансцендентално селение Ваикунтха, в духовното 
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небе отвъд раждането и смъртта. Във Ваикунтха, изначални-
ят, вечен обект на привличане, дори за множеството експан-
зии и форми на Бога и техните съпруги, е трансценденталната 
форма на Бог Шри кришна.

„красотата на тялото на кришна е толкова привлекател-
на, че привлича не само полубоговете и другите живи съ-
щества в този материален свят, но и личностите от духов-
ното небе, включително Нараяните, които са експанзии 
на личността на кришна... освен това, богините на щас-
тието [лакшмите] – съпруги на Нараяните, описани във 
Ведите като най-целомъдрени – също биват привлечени 
от чудната прелест на кришна.“ („Шри Чаитаня-чаритам-
рита“, Мадхя 21.106) 

Баладева Видябхушана отбелязва, че преданоотдаденият 
напуска света към върховната обител по път, различен от де-
ва-яна на гяните, стремящи се към Брахмалока.23 Въпреки че 
кришна е принципът на привличане, който стои в основата на 
ведическата дхарма, онези, които се захванат с дева-яна и пи-
три-яна, следват това привличане в направления, различни от 
Самия Бог. тези пътища произхождат от кришна, но не водят 
до кришна. Само процесът, който Бог кришна идва лично да 
даде, води до Него. 

„Следователно, човекът, който желае освобождение от 
материалните окови, трябва да възприеме процеса на просла-
вяне името, славата, формата и забавленията на Върховната 
Божествена личност, в чиито нозе се намират всички свети 
места. Човек не може да извлече истинска полза от другите 
методи като благочестиво изкупление, умозрително знание и 
медитация в мистична йога, защото, след като е следвал та-
кива методи, отново се захваща с плодоносни дейности и е 
неспособен да контролира ума си, заразен от нисшите качест-
ва на природата, а именно страст и невежество.“ („Шримад 
Бхагаватам“ 6.2.46)

БЕЛЕжкИ къМ ТРИНАДЕсЕТА гЛАвА:

1 ... ведическите мъдреци прилагали термина „трети свят“: 
терминът се среща в „Чхандогя Упанишад“ 5.10.8 и във „Веданта-
сутра“ 3.1.19.
2 „Каушитаки Брахмана Упанишад“ 1.2-3 описва как двата 
пътя питри и дева се събират на луната: 
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„той рече: онези, които напускат този свят отиват на луната. 
В първата фаза той [Чандра, божеството на луната] набира сили от 
тяхната прана [жизнена сила]. В последната фаза той не създава. 
тук наистина се намират дверите към Сваргалока [рая], т.е. луната. 
онези, които му [на Чандра] отвръщат, преминават, а онези, които 
не му отвръщат, стават на дъжд. те падат тук [на земята] и се раждат 
отново в различни условия като червей, молец, птица, тигър, лъв, 
риба, змия или човек според кармата и според знание то си. ... по 
пътя дева-яна той пътува до Агнилока, до Ваюлока, до Адитялока, до 
Варуналока, до Индралока, до праджапатилока, до Брахмалока...“
3 В „Махабхарата“ 7.315.30 се описва:

„тези два пътя, дева-яна, който следва Вишну [като пътя на 
саттва-гуна] и питри-яна на невежите, след смъртта водят 
до рая и надолу.“

4 Казано е: баддха-дашая дживер анитя бхога-мая пхала-прап-
тир ануштханаке карма-марга, „карма-марга означава постигане 
на преходни ползи, на които се наслаждават душите, привързани 
към материята“. Из Въведението към „пракрита-раса Шата-ду-
шини“ от Шрила Бхактисиддханта Сарасвати тхакура.
5 Но, както Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура обяс-
нява: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати тхакура се родил като 
син на Бхактивинода тхакура през 1873 г. и напуснал този свят 
през 1936 г. Мощен ачария от ХХ век, Бхактисиддханта Сарасва-
ти тхакура възлага на своя ученик, Негова Божествена Милост  
А. Ч. Бхактиведанта Свами прабхупада, да проповядва кришна 
съзнание сред англоговорящите народи.
6 Шри Джаятиртха пише: Велик ачаря от Брахма-Мадхва 
Сампрадая, Джаятиртха се появил през 1335 г. писал е коментари 
върху повечето от произведенията на Мадхвачария. Напуснал този 
свят през 1385 г. Цитатът е от неговата „таттвапракашика“ 3.2.25.
7 Та дори Гопала Чакраварти, самият той гяни, признава, че 
човек може да прекара милион животи в стремеж към абсолют-
ното знание и дори след като го е усвоил, пак може да не постигне 
освобождение: „Бхагавад-гита“ 12.5 нарича пътя на гяна „много мъ-
чителен“.
8 В пълната си омраза към Бог Кришна, демоничният цар Кам-
са оповестява: камса бил демонът-владетел на Матхура преди пет 
хиляди години по времето, когато се появил Бог кришна. камса 
непрестанно мислел за кришна със страх и ненавист, защото бил 
предупреден от предсказание, че Богът ще го убие.
9 Определението за асура е суравиродхи, същество с интели-
гентност и власт, което не е съгласно със сура или полубоговете: 
това е дефиниция, взета от речника на санскритския език „Шабда-
калпадрума“.
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10 В древни времена – така разказват Ведите – асурите били 
равни във всичко на сурите: от „Шатапатха Брахмана“ 5.1.1.1 нау-
чаваме следното:

„И полубоговете, и демоните произлизат от праджапати. Висо-
комерните демони попитали: „На кого да поднасяме жертво-
приношение?“ те поставили даровете в устите си и високоме-
рието им ги победило. Затова никой не трябва да бъде високо-
мерен. Високомерието наистина е източник на разруха.“
В своя коментар към „Бхагавад-гита“ 7.15 Мадхвачария дава 

следното определение на асура: асушу рата асура, „онези, които 
изпитват удоволствие и наслаждение от живота са асури.“
11 Чрез своите върховни умения на действаща сила на страда-
нието, Кали застава начело на асурите, също както Брахма е на-
чело на полубоговете чрез върховното си ведическо знание: Цитатът 
на санскрит е от „Махабхарата татпаря-нирная“ 1.136 от Мадхва-
чария. от „падартха-санграха“ от падманабхасури с коментара на 
Мадхвачария „Сиддхантасара“ (552) научаваме, че кали се появил 
на земята преди пет хиляди години като владетелите Дурйодхана, 
Джарасандха и Шишупала. Но те били амси (упълномощени експан-
зии) на кали. Неговата мула-рупа или основна форма продължава 
да живее и до днес. В своя коментар към „Брихад-арянака Упани-
шад 1.5.14 Мадхва споменава, че крикаласа или хамелеонът пред-
ставлява кали в животинското царство. от „Махабхарата“ („Вана-
парва“ 72.38 и 41) научаваме, че вид дърво, известно като тани, се 
ползва с лоша слава заради взаимодействието си с кали.
12 Веднъж, благочестивият цар Нала забравил да си измие стъ-
палата, след като ходил до тоалетната: това се описва в „Махаб-
харата“ 3.59.3. Цар Нала знаел всички дхарми. той следвал съответ-
ните обети, изучавал четирите Веди, пураните и петата Веда. полу-
боговете били доволни от него. Нала не проявявал насилие, не лъжел 
и бил строг към себе си. Бил локапаласаме, на нивото на великите 
полубогове като Индра, Агни и Варуна. („Махабхарата“ 3.58.8-12) И 
въпреки това, кали намерил начин да съсипе Нала. В своя коментар 
към „Шримад Бхагаватам“ 1.8.32 Шрила прабхупада отбелязва, че 
макар цар Нала да бил почитан като много благочестив, той нямал 
никаква връзка с Бог кришна.
13 Кали има и своя епоха, Кали-юга, времена, когато млеччхите 
превземат цялата земя: Има четири юги или епохи. както четири-
те сезона се изреждат в период от една година, така и четирите юги 
се изреждат за период от 4 320 000 години (който се нарича дивя-
юга). първата юга е Сатя или крита. тя продължава 1 728 000 годи-
ни, през което време ведическата дхарма стои стабилно изправена 
на четирите си крака: истина, чистота, аскетизъм и милост. тога-
ва проявлението на доброто преобладава в човешкото общество в 
най-пълна степен. Хората от Сатя-юга са практически на нивото на 
полубоговете. Втората юга, е третà и продължава 1 296 000 години. 
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тогава отпада един крак и саттвичното влияние на ведическата 
култура намалява с една четвърт. още един крак отпада в началото 
на Двапара-юга, която продължава 840 000 години. когато кали-
юга е започнала преди пет хиляди години, третият крак е отпаднал, 
като е останал само кракът на истината. през 432 000 години, кои-
то следват, саттвическото влияние на ведическата култура ще се 
сведе почти до нула. 

В „Шри Чаитаня-чандродая“ 1.45 Адхарма казва на кали:
„о, царю на югата, изплашен от великолепието на свирепо-
то слънце в мощните ти ръце, бикът на ведическата дхарма, 
останал само с един крак, е притихнал като бухал, скрил се в 
планинска пещера.“
В своето произведение „Дела и дни“ Хезиод, гръцки поет от 

осми век преди Христа, е писал за четири епохи: златна, сребърна, 
бронзова и желязна. „Бих желал да не принадлежа към тази раса, да 
бях умрял преди или пък още да не бях роден,“ оплаква се той. „това 
е железният век. Сега, ден след ден, хората непрестанно се трудят и 
скърбят, а нощем креят и умират.“

В „Судар-наск“, религиозно произведение, използвано от по-
следователите на Заратустра в древен Иран, на четирите епохи се 
приписват същите метали, като последната от тях ще бъде погълна-
та от пречистващ огън. В Стария завет, книгата на Данаил, също 
се представят четири епохи, които завършват с „желязо, смесено с 
[Адамовата] пръст.“ предхристиянската ирландска фолклорна тра-
диция приписва следните цветове на различните епохи: бяло, чер-
вено, жълто и черно. Ацтеките от древно Мексико имали учение за 
четирите ери, които наричали „слънца“ (нахуи).
14 „В „Бхавишя Пурана“, Пратисарга Парва 4, Сута Госвами раз-
казва: Според мнението на някои учени, „Бхавишя пурана“ е доба-
вена по-късно. За тази пурана обаче в разговор от 2-ри април 1977 
г. в Бомбай, Шрила прабхупада отбелязва: „там всичко е точно.“
15 И така населението от млеччхи на земята било практически 
унищожено: „Ману-смрити“ 10.43 и 44 разказва, че племената на 
млеччхите като паундрака, Чанда, Дравидите, камбоджа, явана, 
Сакта, парада, пахлава, китайците, кирата, Дарада и кхаса всъщ-
ност са потомци на кшатрии, които пренебрегнали ведическите 
ритуали и престанали да приемат даршана от брахманите.
16 ... един мъж на име Адама и неговата съпруга Хавявати, кои-
то щели да народят нова класа недокосваеми, когато му дойде вре-
мето: Адама означава „мъж“, а Хавявати – „пламък на жертвопри-
ношението“. Един индолог, който нарича „Бхавишя пурана“ „къс-
на“ (написана неотдавна), твърди, че Адама и Хавявати са герои, 
създадени въз основа на библейските Адам и Ева. Чиста спекулация 
е да се каже, че „Бхавишя пурана“ е „късна“. Самите пурани сви-
детелстват, че разказите, описани в тях, се предават от поколение 
на поколение, от най-дълбока древност – от тук и названието пу-
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рана, „много стар“. В своята книга „Близкоизточна митология – от 
асирийците до евреите“ (Middle Eastern Mythology – From Assyrians 
to Hebrews, 1963, стр. 114-117), оксфордският историк С. Х. Хук 
(S. H. Hook) дава доказателства, че еврейският разказ за Адам и 
Ева произхожда от стари шумерски разкази. Множество археоло-
гически доказателства показват, че преди около пет хиляди години 
шумерите от Месопотамия и народите от Западна Индия общували 
интензивно.
17 В четиринадесетте свята: описание на четиринадесетте 
свята и техните обитатели бе дадено в Седма глава.
18 „Ватса-шрути“ казва следното: Мадхвачария цитира това в 
своята „Брахма-сутра Бхашия“ 3.3.40.
19 Баддхатвам сарва-дживанам, „съществува робство за всички 
дживи“, пише Мадхва: това се среща в неговия коментар „Мукта-
вивека“ върху „Шримад Бхагаватам“ 11.11.7. тук той твърди, че 
дори освободените души са ограничени.

„по правило, съществува робство за всички дживи и то несъм-
нено е вечно. Да бъдеш ограничен означава вечно да зависиш 
от Вишну. трябва да си сляп, та да не го виждаш. понякога 
обаче слепотата не е вечна. Но дори за освободените души съ-
ществуват ограничения, защото това е във властта на Бога. 
терминът мукта трябва да [идва] от духкха-мокша, „освобож-
дение от страданието“. терминът баддха [посочва] зависимост 
от Върховния Бог, Хари. И така, дори нитя-баддха [вечно 
ограничените] души са освободени, защото се освобождават 
от страданието. Ала нитя-мукта е един-единствен: Хари, 
Нараяна, Бог, заради Своята независимост. Независимостта 
принадлежи единствено на Него и на никой друг.“ 

20 Нарада Муни, ведическият мъдрец, възхваляван за своите на-
ставления върху чистото предано служене: той е авторът на „На-
рада-бхакти-сутра“, от която са взети двата цитата (2, 19).
21 Това се нарича прайоджана-сиддхи или съвършенството на 
истинския личен интерес: Ваишнавите безспорно се стремят към 
прайоджана (целта), която препоръчват Ведите. Но според ваиш-
навите, карми и гяни не са разбрали тази прайоджана правилно. 
правилното разбиране ни е дадено от Шри Чаитаня Махапрабху:

„Върховната Божествена личност е вечното средоточие на 
всички взаимоотношения; да се действа в предано служене 
на Него е истинското занимание; постигането на любовта към 
Бога е крайната цел на живота. тези три теми се описват във 
ведическата литература. („Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мад-
хя, 6.178)

22 ...сред полубоговете, демоните, хората, дори сред по-нисши-
те същества като слоновете: осма песен от „Шримад Бхагаватам“ 
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разказва как Бог освободил Гаджендра, преданоотдаден, когото 
един мъдрец проклел да се роди в тяло на слон.
23 Баладева Видябхушана отбелязва, че преданоотдаденият на-
пуска света към върховната обител по път, различен от дева-яна 
на гяните, които се стремят да се издигнат до Брахмалока: това 
става ясно от „Гита бхашя“ 9.7, където той цитира „Вараха пурана“:

„До най-върховното царство, по път, различен от арчиради, 
Бог, носен на раменете на Гаруда, отвежда Своите предано-
отдадени.“
терминът арчиради или арчиради-вартма се обяснява в 

„Шримад Бхагаватам“ 8.5.36. това е синоним на дева-яна. Непра-
вилно е да се каже, че бхакти е средство, чрез което сантиментално 
настроените „също“ може да успеят по пътя арчиради, към който 
карма-йоги, имперсоналистите, и мистиците са така благоразполо-
жени. Бхакти е независим. още повече, че карма-йога и гяна-йога 
зависят от бхакти. 

„Да служи предано на кришна е основната функция на жи-
вото същество. Съществуват различни методи за освобожде-
нието на обусловената душа – карма, гяна, йога и бхакти – но 
всички те зависят от бхакти.“ („Шри Чаитаня-чаритамрита“, 
Мадхя 22.17)
Без да се посветиш (бхакти) на избраната от тебе цел, как ще 

събереш енергията, за да я постигнеш?





ЧЕтИрИНаДЕСЕта ГЛава

СтоЙНоСттА  
НА ЧоВЕШкАтА ФоРМА НА ЖИВот

„Дверите към освобождението са широко отворени за 
този, който е постигнал човешката форма на живот. Но 
ако човек се отдаде единствено на семеен живот като глу-
павата птица от този разказ, трябва да се смята, че е из-
качил височината само за да се препъне и падне надолу.“ 
(„Шримад Бхагаватам“ 11.7.74)

Споменатият по-горе разказ е за един гълъб: когато се 
завърнал в гнездото си, той видял как някакъв ловец улавя 
гълъбицата и пиленцата в мрежа. Напълно отчаян, гълъбът на-
рочно се хвърлил в същата мрежа и пожертвал вече лишения 
си от смисъл живот. Същество като тази птица не може да 
открие причина за съществуването си отвъд утоляването на 
физическите желания и усилния труд за поддържане на се-
мейството. За разлика от това, човешката форма се нарича 
мукти-дварам, двери към освобождението от физически же-
лания и семейни взаимоотношения. Бог кришна потвържда-
ва, че всички човешки същества, дори падналите, могат да 
преминат през дверите на освобождението, ако просто се от-
дадат на Него.

„о, сине на притха, онези, които потърсят убежище при 
Мен, макар и да са се родили в нисша форма – жени, ва-
ишя [търговци] и шудра [работници] – могат да достигнат 
върховното местоназначение.“

„А колко повече това се отнася до праведните брахмани, 
преданоотдадените и светите царе. Следователно, веднъж 
дошъл в този временен свят на страдание, заеми се с пре-
дано служене на Мен.“ („Бхагавад-гита“ 9.32-33)

Раждането в човешка форма е рядкост, а още по рядко 
се случва човек да постигне освобождение. „Гаруда пурана“ 
2.49.13 изброява 8 400 000 йони или физически форми, в които 
може да се роди душата, и предупреждава: на манушам вина-
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нятра таттвагянанту лабхяте – таттвагяна или знанието 
за истината практически не може да се постигне в друга фор-
ма, освен човешката. Гатва ту йони прабхавани даитя саха-
сраса сиддхимупаити джива, съветва „Махабхарата“12.271.34: 
„След хиляди раждания в различни видове, живото същество 
може и да постигне сиддхи, духовно освобождение.“

За съжаление, в тази епоха на кали, почти всички хора 
проявяват характерните за млеччхите черти. Сред тях мно-
го рядко се среща истински стремеж към постигане на осво-
бождение. Итас тато вашана-пана-васа-снана-вявайонмук-
ха-джива-локам: „[В епохата кали-юга] хората са склонни да 
ядат, да пият, да си почиват, да се къпят и да се наслаждават 
на секса, както си пожелаят.“ („Шримад Бхагаватам“ 1.16.22) 
Човек, чиито действия се определят само от импулсите на се-
тивата, е животно. С ум, притъпен от физическите нагони за 
хранене, спане, секс и самозащита, животните не могат да 
проумеят своето висше добро. Също като онзи гълъб, те лесно 
попадат в капан. Западната цивилизация е капанът за съвре-
менното животинско човечество. Шрила прабхупада е казал, 
че целта на Западната цивилизация е да направи човешкото 
тяло „силно като на тигър“.1 Но спортуващите ловци на дивеч 
вече почти напълно са изтребили тигрите. по същия начин, 
когато ние, човешките същества, си поставяме за цел да раз-
виваме в телата си мощ и свирепи способности, материалната 
природа постоянно ще ни преследва. „Затова виждате револю-
ции и войни в западната част на света,“ казва Шрила прабху-
пада. „те избухват по законите на природата.“

при целия си научен напредък, съвременният човек не е 
открил начин да се спаси от наказанието на природните зако-
ни. Силната му склонност да се държи като животно го прави 
морално неграмотен. Вместо веда – истинското знание – той 
получава само оскъдни сетивни впечатления; и те го ръково-
дят. Неговият поглед към моралната вселена е като на стрида. 
(Стридата, скъпи читателю, живее в черупка на дъното на мо-
рето. как една стрида би могла да проумее нещо за произхода 
и предназначението на вселената?) от един широко използван 
учебник по философия на морала би могло да се усети как съ-
временният човек вижда своето място във вселената2.

„Вселената е на възраст около 16 милиарда години – тол-
кова време е изминало от „големия взрив“ насам – а сама-
та земя се е образувала преди около 4,6 милиарда години. 
Еволюцията на живота на планетата е била бавен процес, 
воден не от някакъв предварителен план, а (до огромна 
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степен) от случайни мутации и естествен подбор. първите 
хора са се появили съвсем наскоро. ... Но още с появата си 
нашите предшественици започнали да се смятат за най-
важните същества в цялото творение. ... И сега положе-
нието не е по-добро. Сега знаем, че съществуваме, поради 
някаква еволюционна случайност като един от многото 
видове... „Животът на човека“ [пише шотландският фило-
соф Дейвид Хюм], „не е от по-голямо значение за вселена-
та от живота на стридата.“ Но той признава, че нашият 
живот е важен за нас самите. Ние сме твари с желания, 
нужди, планове и надежди; и дори „вселената“ да не я е 
грижа за тези неща, нас ни е грижа.“

Макар и да е вярно, че най-новите тенденции в наука-
та поставят под въпрос тези предположения,3 светогледът на 
западната цивилизация е непоклатим във вярата си, че стой-
ността на живота се състои само в нашето разбиране за нея. 
пророкът на нашите времена е Фридрих Ницше. Неговата ети-
ка е: „Морални явления изобщо не съществуват, съществуват 
само морални тълкувания на явленията.“4 пренесена в дейст-
вителността, тази етика означава, че съвременният човек не 
приема нищо категорично правилно или погрешно над и от-
въд нуждите на тялото. понеже удовлетворяването на нуж-
дите е единствената стойност, в която той се чувства уверен, 
съвременният човек си прави заключението, че за благото на 
обществото най-добре може да служи индустрията за сетив-
но наслаждение. С инструментите на високите технологии се 
развива индустрия, която в действителност представлява въ-
плъщение на хладнокръвното зло – оплискан в кръв великан 
крещи и трещи сред ледено-студената пустиня на изкуствена-
та „индуст-реалност“ и размазва до смърт милиони невинни 
твари.

първият симптом на кали-юга е хладнокръвното, масово 
клане на крави и бикове, извършвано от деградирали, безот-
говорни хора, които се правят на водачи на обществото.5 Във 
ведическата култура кравата е на почит като една от седемте 
майки.6 Бикът представлява Дхарма, полубогът на религиоз-
ните принципи.7 Неговите четири крака са чистота, аскети-
зъм, истина и милост. Да се избиват тези кротки животни, дар 
на човечеството от Бога, е ужасен грях.8 И въпреки това, в 
наши дни да се храниш с плътта на крави и бикове е знак за 
цивилизована порядъчност. 

„В повечето страни яденето на говеждо е форма на приви-
легия, видим знак за богатство и високо обществено поло-
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жение. За различните нации да влязат в клуба на ядящите 
говеждо означава власт, а в геополитическа перспектива 
това е също толкова важно за определяне статута на даде-
на нация в света, колкото и броя на танковете и корабите 
ѝ  или повишаването на индустриалното производство.“9 

Водещата индустриална нация в света, Съединените 
американски щати, избива по сто хиляди крави на деноно-
щие. Всяка седмица в 91 % от американските домакинства 
се купува говеждо.10 Рей крок (1902–1984), Хенри Форд на 
ресторантьорите,11 които търгуват с говеждо, превръща вери-
гата за хамбургери „Макдоналдс“ в глобална империя, прости-
раща се в 114 страни. „Говоря за вярата в „Макдоналдс“ като 
за религия,“ отбелязва веднъж крок. „И без по никакъв начин 
да искам да оскърбя Светата троица, корана или тората, аз 
мисля за това точно така.“ В САЩ той с хитрост урежда него-
вите ресторанти да се строят близо до църквите в предградия-
та, защото най-доходоносната му клиентела били семействата, 
които излизат от служба в неделя. Човек може наистина да 
каже, че г-н крок е задигнал ореола на религията и го е на-
дянал върху гротескната глава на хладнокръвното зло. Днес в 
САЩ всеки месец в „Макдоналдс“ влизат повече американци, 
отколкото влизат в църквите.

Убийственото замърсяване кара да загние както тялото 
на човека, така и неговия морален характер. Здравните екс-
перти предупреждават, че месоядците са със значително по-
висок риск да умрат от рак и сърдечни заболявания, отколкото 
вегетарианците.12 Всяка година месодобивната индустрия из-
разходва милиони тонове зърнени храни, които биха могли да 
нахранят бедните в света. тези зърнени храни ненужно карат 
говедата да тлъстеят – те могат спокойно да се хранят само с 
трева – за да могат убийците да получават все по-големи и по-
големи печалби в богатите страни.

коварно е това хладнокръвно зло, пълзяща сянка, по-
криваща сърцето на човека – така извращава погледа му към 
света, че там, където ненаситните върколаци лапат овъглени 
парчета от плътта на майката, той вижда весело семейство, 
седнало около масата.

„Хладнокръвното зло е зло, причинявано от разстояние; 
зло, скрито под дълбоки пластове технологични и инсти-
туционални одежди... то е зло, което не може да се усети, 
поради безличностното си естество. Да се намекне, че чо-
век извършва злодеяние, като... консумира хамбургер, за 
повечето хора може да изглежда странно, даже нелепо. 
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Дори фактите да се изкажат открито и неопровержимо и 
дирята на злото да се очертае в ужасяващи подробности, 
няма голяма вероятност мнозина в обществото да се за-
палят със същото възмущение, което биха проявили при 
случаите на горещо зло – въоръжен грабеж, изнасилване, 
преднамереното измъчване на съседското куче.“13

през 1960 г. американската фармацевтична компания 
„Сиърл“ пуска на пазара хапчето за предпазване от бремен-
ност. това събитие подпалва световна „секс-революция“. Смя-
та се, че в момента около 60 милиона жени взимат хапчето;14 
в някакъв момент от живота си почти 90 % от жените в за-
падните страни се наслаждават на секса „под закрилата“ на 
противозачатъчни хапчета. Да го кажем направо, това си е 
продължаващ експеримент с женското тяло, а неговите смър-
тоносни резултати не срещат особено внимание от страна на 
медиите. В обръщението си към Американската асоциация на 
медицинските колежи нобеловият лауреат Фредерик Робинс 
признава (и извинява) опасностите от този експеримент с ду-
мите: „опасностите от пренаселяване на планетата са толкова 
големи, че е възможно да се наложи използването на някои 
техники за контрол над раждаемостта, които биха довели до 
значителен риск за отделната жена.“ през петдесетте години 
такива мрачни прогнози за „опасностите от свръхнаселението“ 
бяха централна тема за медиите; от тогава учените стигнаха 
до там да признаят, че глобалното увеличаване на населението 
на планетата само по себе си не заплашва цивилизацията.15 И 
въпреки това, междувременно милиони жени си остават изло-
жени на риска от използването на противозачатъчното хапче.

какъв риск? от ведическа гледна точка, хората, които 
използват противозачатъчни средства, рискуват да се родят 
в „третия свят“, защото нарушават дхарма на джагадвридд-
хи, увеличаване на населението чрез религиозен семеен жи-
вот.16 тук може да се спори, че няма как да очакваме хората 
от западните страни да осъзнават точно този риск, понеже 
повечето от тях не познават и не приемат ведическата дхар-
ма. Но думата дхарма не се превежда като „незначителен сбор 
правила, измислени от древните жреци в далечна страна.“ тя 
всъщност означава „естествената характерна черта на нещо“. 
прекаленото угаждане със сексуални удоволствия е злоупотре-
ба с човешката форма на живот, дверите към освобождени-
ето. Злоупотребата с човешката форма на живот е адхарма 
или саморазрушителна. Разрухата тегне над нас сега, още в 
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на стоящото ни тяло (адхятмика), в нашето общество (адхибха-
утика) и в природата (адхидаивика). 

Медицината признава, че хапчето увеличава шансовете 
жената да заболее или да умре от тромб, сърдечен удар, рак, 
втвърдяване на артериите, високо кръвно налягане и други 
опасности за здравето. психотерапевтът Шерил Селман твър-
ди, че „дългосрочните резултати от изкуствената промяна на 
хормоналния и репродуктивен живот на жената предвещават 
не само увреждане здравето на самите жени, но и на бъдещите 
поколения“ – което ни напомня за ведическите предсказания, 
че в бъдещето на кали-юга човешкото тяло ще загуби сили, хо-
рата ще бъдат по-ниски и ще живеят по-кратко. Всички добре 
познаваме една истинска трагедия със здравето, която се слу-
чи благодарение на докараната от противозачатъчното хапче 
сексуална революция: напълно непредвидимия през шейсетте 
години СпИН. Друго нелечимо венерическо заболяване, което 
представлява сериозна заплаха за бебетата още при раждане-
то, е гениталния херпес, поразяващ половин милион америка-
нци годишно.17 С предавания по полов път организъм хлами-
дия трахоматис (Chlamydia trachomatis) се заразяват два ми-
лиона нови жертви всяка година, предимно жени на възраст 
между петнайсет и деветнайсет години. той може да причини 
безплодие. Изследванията показват, че жените, които водят 
полов живот с многобройни партньори, могат да се окажат до 
две хиляди пъти повече изложени на риска да получат рак на 
шийката на матката от жените, които не водят безразборен 
полов живот. Всяка година се раждат все повече бебета с вро-
дени дефекти, причинени от болести, предавани по полов път, 
отколкото всички деца, заболели от детски паралич през петде-
сетте години. И това са само няколко примера за нещастията 
адхятмика, свързани с извънбрачния секс. 

както яденето на месо подкопава не само физическото, но 
и моралното здраве на обществото, така го ерозира и разюзда-
ната сексуалност. „Много зависи от брака,“ пише Уилям кил-
патрик, професор по морално образование в Бостънския колеж,18

„... моралното здраве на обществото е най-малкото. А бра-
кът, както за пореден път разбираме, зависи до голяма 
степен от един кодекс на целомъдрието извън брака. С 
настъпването на сексуалната революция мъжете започ-
ват да бягат от домовете си на тълпи, оставяйки жените 
при децата, с двойно повече работа и с малко време и 
енергия да се справят с дисциплината или пък да дадат 
морални насоки.“
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такива са последствията адхибхаутика от извънбрачния 
секс. през август 1998 г. в едно предаване по американска-
та телевизия за скандала Бил клинтън – Моника люински се 
казва, че осемдесет процента от всички бракове страдат от 
прелюбодеяние. Седемдесет процента от съпрузите изневеря-
ват и петдесет до шейсет процента от съпругите изневеряват. 
петдесет процента от първите бракове – т.е. между партньори, 
които никога не са били женени преди – завършват с провал. 
провалят се шейсет процента от вторите бракове. провалят се 
и осемдесет процента от третите бракове.

Извънбрачният секс води до раждането на „случайни бе-
бета“ или това, което в „Бхагавад-гита“ 1.42 се нарича варна-
санкара, нежелано потомство. Децата, родени в адхарма, са 
ожесточено склонни към разруха. Изчислено е, че всеки месец 
американски гимназисти извършват 525 000 престъпления с 
насилие или заплаха с насилие.19 около 135 000 ученици ходят 
всеки ден с пистолети в училище. през последните трийсет го-
дини самоубийствата сред младежта са се увеличили с триста 
процента. Един на всеки седем тийнейджъри признава, че се 
е опитал да се самоубие.

Системното подкопаване на обществения морал, свързан 
със секса, е нещо напълно очаквано, като се има предвид, че 
един мегабизнес, печелещ по десет милиарда долара годишно, 
съвсем явно насърчава сексуалната разюзданост и капризи 
сред хората:20 порнографската индустрия. „Американската ин-
дустрия за филми за възрастни,“ пише списание „премиера“,21 
„съсредоточена в долината Сан Фернандо от другата страна на 
планината срещу Холивуд, е много по-голяма и по-ефективна 
машина за правене на пари, отколкото разпространяваното 
в киносалоните общоприето американско кино.“ през месец 
март 1998 г. Американската филмова академия в Холивуд раз-
даде така лелеяните награди „оскар“, след като са изгледали и 
оценили 375 игрални филма, излезли предишната година. през 
месец януари 1998 г., в Двореца на Цезар в лас Вегас, списа-
нието „Новини от видео-индустрията за възрастни“ (AVN), про-
вежда 15-тата си годишна церемония за раздаване на порно 
наградите. AVN раздава своите подобни на „оскар“ награди 
след като оценява четири хиляди „мръсни“ филма, заснети 
предишната година! Всеки филм е дълъг около деветдесет ми-
нути; необходими са една година и три месеца непрестанно 
гледане, за да може един човек да ги види всичките.

Новият харвардски наръчник по психиатрия (1998) 
представя обширни доказателства, показващи, че сексуална-
та свобода
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„... по никакъв начин не води до големи удоволствия, сво-
бода и откритост, до по-смислени взаимоотношения меж-
ду половете или до развеселяващо освобождение от заду-
шаващи задръжки. клиничният опит показва, че нова-
та прекомерна толерантност често води до празнота във 
взаимоотношенията, до усещане за презрение към самия 
себе си и за липса на стойности.“22

В древния свят такова дълбоко вкоренено нещастие, 
тази „вътрешна сянка“, която „затъмнява обителта на разу-
ма“, била диагностицирана като лудост.23 Старогръцката дума 
melancholia (буквално превеждана като „черна жлъч“ и пре-
несена в английски като melancholy, меланхолия, „тежка де-
пресия“) означавала пристъп на лудост. Меланхолията засяга 
големи групи от хора в обществото, особено сексуално „освобо-
дената“ младеж. В един доклад за съвременния стрес се при-
знава, че: 

„това, което не е естествено, е умопомрачението – тъгата се 
влачи тежко и се превръща в омаломощаваща депресия, а 
безпокойството става хронично и парализиращо. това до 
голяма степен са заболявания на съвременността.“24

Древните мъдреци са разпознавали „побъркването“ като 
прелюдия към масовото унищожение. Quem deus vult perdere, 
dementat pruis, казва латинската поговорка – „този, когото Бог 
иска да унищожи, най-напред го побърква.“ Даже до Средно-
вековието европейците смятали, че меланхолията се дължи на 
влиянието на Сатурн (наричана „черната звезда“ и „планетата 
на сълзите“). „Шримад Бхагаватам“ дава подобно описание на 
Сатурн – като на зловредна звезда, свързвана със земетресе-
нията, пожарите и други катастрофи от адхидаивика. 

Следвайки по петите разюзданото угаждане със секс, 
меланхолията възвестява природни бедствия. И природните 
бедствия несъмнено са надвиснали над нас. Експертите пре-
дупреждават, че сме изгубили контрол върху опазването на 
общественото здраве.25 Вратата към световни епидемии от 
смъртоносни болести е отворена. точно в този момент дваде-
сет милиона хора са бежанци, като много от тях живеят при 
бедствени здравни условия. Някои учени от областта на окол-
ната среда предвиждат, че покачващото се ниво на океана ще 
наводни градовете по крайбрежието в рамките на един век. те 
казват, че скоро ще бъде невъзможно да се диша атмосфер-
ния въздух, защото е отровен с въглеродния двуокис и метана, 
произ веждани от индустрията.
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В „Шримад Бхагаватам“ 1.17.38, заедно с яденето на месо 
и извънбрачния секс, са изредени още две разрушителни ад-
харми: взимането на опиати (панам) и хазарта (дютам, което 
включва и екстремните спортове). На алкохолната и цигарена-
та индустрия се дължи смъртта на стотици хиляди хора годиш-
но. В Съединените щати момчетата и момичетата започват да 
пият средно на 12.3 годишна възраст.26 повече от половината 
от гимназистите се напиват веднъж на месец още преди да 
стигнат осемнайсет годишна възраст. Между 1975 г. и 1985 
г. броят на дванайсетгодишните ученички, които пушат, се е 
увеличил десетократно. Шест от десет гимназисти казват, че са 
използвали незаконни опиати. Играчите на хазарт и спортните 
фенове са не по-малко пристрастени и годишно пропиляват 
астрономически суми. И защо световните лидери не ограни-
чат тази разгръщаща се катастрофа, като забранят алкохола, 
тютюна, опиатите, хазартната индустрия, противозачатъчни-
те хапчета, порнографията и избиването на крави?27 „ползите 
натежават повече от рисковете,“ отговарят те. Да, през кали-
юга, когато млеччхите управляват света, за най-благотворно 
се смята да се яде, да се пие и да се води сексуален живот, 
както му се иска на човек, независимо от рисковете. 

Е, да, тук може да се отговори, че лекарите непрестанно 
работят върху нови начини, чрез които да се противопоставят 
на рисковете, наложени от съвременния начин на живот. Но 
това е просто напразен опит да се преборят реакциите от ад-
харма с други, още по-адхарма действия. през 1995 г. един 
хонгконгски вестник публикува репортаж за китай, където в 
някои частни клиники като здравословна храна могат да се 
купят абортирани зародиши само за няколко долара.28 китай-
ските лекари препоръчват да бъдат приготвени във вид на супа 
и твърдят, че са полезни за кожата и бъбреците. Една лекарка 
казва, че била изяла 100 зародиша за последните шест месеца 
и се кълне, че най-добри са първородните мъжки зародиши от 
млади майки. Дали е пресилено да се очаква западните лека-
ри скоро също да препоръчват супа от човешки зародиши на 
пациентите си?

В тези усилия за наслаждение на всяка цена прозира кре-
до. кредото на престъплението срещу Майката природа. „Ние 
воюваме с природата,“ пише томас карлайл29 относно Индус-
триалната Революция от началото на ХІХ век, „и с нашите 
 неустоими машини, винаги се оказваме победители, натова-
рени с военни трофеи.“ престъплението е в основата на всич-
ки демонични системи на вярата. Векове наред демоничните 
философи и учени хвърлят вината за страданията в човешкото 
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положение не върху минали злодеяния на човечеството, а вър-
ху природата. това древно демонично кредо намира израз в 
думите от една наскоро излязла научнопопулярна книга.30 

„В края на краищата, човечеството е продукт на природа-
та, а природата не е действала според плана на някакъв 
интелект или съзнателен проект, а се е движела опипом, 
чрез най-лошия възможен процес на опити и грешки... 
Няма някаква ясна причина, например, защо [хората] да 
изпитват болка... трудно е да си представим, че инжене-
рите могат да бъдат по-непохватни и по-неподредени от 
тази стара мърла Госпожа природа.“ 

И така, човешката индустрия цели да поправя предпола-
гаемите грешки на природата, като превърне света в по-добро 
място, където хората да ядат, да пият, да правят секс и да си 
почиват. Но планът зад природата – Божията природа, при-
родата на кришна – е да накара нас, човешките същества, да 
проумеем, че материалният свят не е нашият дом на щастието 
и че имаме по-висше призвание от това, просто да правим как-
вото си искаме, за да удовлетворяваме сетивата си.

В отдавна отминали времена, скоро след сътворението, 
тщеславни демони се разбунтували срещу плана на природата. 
като техен дял от жертвоприношението, Брахма, създателят, 
дал на тези изначални демони силите на мрака и заблудата 
(черната магия)31, за да могат по своя арогантен, измамен и, в 
края на краищата, саморазрушителен начин, да въстанат сре-
щу истинското предназначение на творението. Черната магия 
представлява една особено мамеща черта на най-нисшия вид 
обожание (т.е., преклонение пред материята). Макар демони-
те брутално да отхвърлят вярата в Бога, изкривените им ин-
стинкти ги тласкат неумолимо към преклонение пред мрака 
и заблудата – явления от проявлението на невежеството – за 
да спечелят власт над природата. Индустриалната технология 
е само едно скорошно проявление на тази древна демонична 
система от вярвания. Артър кларк, автор на „2001 – Една оди-
сея в космоса“ и изобретател на телекомуникационния сателит, 
често бива цитиран със следното си изказване: „Всяка доста-
тъчно напреднала технология не се различава от магията.“32

В Западните страни „официални“ религиозни традиции 
като юдео-християнството, които отдавна се противопоставят 
на сатанинското, са се помирили с индустриалната атака сре-
щу природата. компромисът с вярванията на демоните е нещо 
съвсем различно от смиреното, аскетично начало на западната 
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вяра. В своята книга „Възхвала на дисциплината“ християн-
ският богослов Ричард Дж. Фостър коментира:33

„В култура, в която пейзажът е осеян с храмове на Злат-
ните аркади и какви ли не други Храмове на пицата, 
постенето изглежда нещо не на място, нещо не в крак с 
времето. Всъщност, от години насам, постът има общо 
взето лоша слава както в, така и извън Църквата. Напри-
мер, при своите проучвания не успях да намеря и една 
книга по темата за християнския пост, която да е била 
публикувана между 1861 г. и 1954 г., период от почти 
сто години... Няма начин да се избегне силата на Исусо-
вите думи... той казва много ясно, че очаква от учениците 
си да постят, след като си отиде... Христос едновременно 
поддържа дисциплината на постенето и очаква своите 
последователи да правят същото... къде са днес хората, 
готови да се отзоват на призива на Христос?“

„Религията“, която отстъпва пред престъпните, луксозно-
изнежени маниери на кали, е отблъскваща за олицетворението 
на Дхарма. такава „религия“ всъщност е Адхарма, религия на 
злото. кави-карнапура, великият ваишнавски поет, е написал 
пиеса, озаглавена „Шри Чаитаня-чандродая“,34 в която Адхар-
ма, врагът на Дхарма, защитава кали по следния начин:

„ти оскърби кали, на когото аз (Адхарма) съм верен слуга. 
Монархът, наречен Дхарма (Религия), заедно със своите 
воини, наречени чистота, добро поведение, аскетизъм, 
човечност, присъствие на духа, самоконтрол, благоразу-
мие и други добродетели – всички те са изкоренени от 
кали. Всичко скъпо на Религията, всичко, което пречист-
ва само с поглед дори, е ослепено от погледа на кали.“

кого можем да наречем истински религиозен в тази мрач-
на епоха? На този въпрос човек може да си отговори, като се 
вгледа в собствените си качества. Истинският последовател 
на дхарма е стъпил върху същите четири принципа, върху 
които е стъпил бикът Дхарма: истина, чистота, аскетизъм и 
милосърдие. той напредва заедно с воините на Дхарма, кои-
то олицетворяват всички добри качества, така очевидни във 
великите духовни учители. Следвайки искрено последователя 
на дхарма, човек се издига към светлината на сатвическото 
съществуване, където се проявяват естествените добродетели 
на душата.
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Ако човек следва кали, вместо компетентния учител в 
дхарма, той ще се превърне във враг на добродетелта и прия-
тел на порока. кали живее навсякъде, където хората ядат месо, 
играят хазарт, взимат опиати, трупат богатство и се наслаж-
дават на секса в нарушение на законите, които управляват 
създаването на потомство. такова поведение се нарича ка-
пуячарана, „вонящо поведение“,35 защото отблъсква Дхарма. 
Капуячарана обаче привлича зловещия интерес на една стра-
ховита експанзия на Дхарма.

тази експанзия на въплътената религия Дхарма, както ни 
разкрива ведическата литература, е яма.36 Името яма се обяс-
нява по следния начин:37 праджямяманам яман – „яма, стра-
жът на човечеството.“ той е известен още като Дхармараджа 
– владетелят на религиозните принципи; като калагя – този, 
който знае времето; критгя – този който знае действието; като 
Дандапани – този, който държи жезъла на наказанието; като 
Вирупакша – този, който има страшни очи; като Рашахаста – 
този, който държи хомота; и като Мритю – Смъртта.

когато душата напусне умиращото човешко тяло, добрата 
и лошата ѝ  карма я отнасят при ямараджа, за да бъде съде-
на.38 какво вижда човек в този момент е описано в „Гаруда 
пурана“ 2.5.147-149.

„там, много скоро [след смъртта си], в присъствието на 
самото олицетворение на Смърт и Време, душата, напус-
нала тялото, вижда яма в най-ужасяваща форма – с чер-
вени очи, с тяло, черно като сажди, със свирепи челюсти, 
строго намръщен. Роби на яма са стотици олицетворения 
на болести – грозни, с отблъскващи физиономии. той дър-
жи железен жезъл и хомот. Според неговото решение, ду-
шата напуснала тялото, бива поставена в добри или лоши 
условия.“

ямараджа управлява Нарака, областта на ада, където на-
казват грешниците.

„Всеки ден в Нарака грешниците ги пържат, горят, раз-
късват, трошат, бият, давят, сваряват, парят, измъчват 
с леден вихър... Един ден в ада е равен на сто години от 
живота на смъртните.“

кои са тези нещастници? тези, които са пропилели ценна-
та човешка форма на живот единствено в ненаситно преслед-
ване на егоистични интереси. 
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„Човек, който има сто [сребърника], копнее за хиляда. Чо-
век, който има хиляда, копнее за сто хиляди. Човек, който 
има сто хиляди, иска да управлява царство. Човек, който 
управлява царство, иска да стане император. Императо-
рът иска да стане полубог. Ако получи това, той ще иска 
да властва над всички полубогове. Дори и това като полу-
чи, жаждата му за власт няма да се утоли. Човек, измъч-
ван от такива егоистични желания, попада в ада. онези, 
които са освободени от прекомерните копнежи, си осигу-
ряват живот в рая.“ 

В тези стихове от „Гаруда пурана“ 2.12.13-15 от особено 
значение е смисълът, в който раят и адът са свързани. Жела-
нието да властваш в рая се подхранва от същото егоистично 
желание, в което човек се препъва и пропада в ада. В същото 
време, място в рая може да се осигури, ако човек е освободен 
от желания.

това изглежда объркващо. кога желанието за рая ста-
ва адско и защо онези, които нямат никакво желание за рая, 
биват издигнати там? В „Бхагавад-гита“ 2.42-43 се говори за 
хора с малко знание, които се обявяват за последователи на 
Ведите и които казват, че във Ведите няма нищо повече от 
ритуали за спечелване на място в райските планети, ражда-
не в добро тяло, власт и т.н. такива хора наистина са изпъл-
нени с желания, а Ведите развяват пред очите им рая като 
предмет на тези желания. Но човек, който приеме ведическите 
напътствия дори в ламтежа си за небесни удоволствия, влиза 
в контакт с учените брахмани и ваишнави, водачите на веди-
ческата култура. тази култура го задължава да слуша с почит, 
когато светите учители обясняват цялата глупост на опитите 
да се удовлетворят желанията с користни ритуали. Желания-
та биват удовлетворени само когато сърцето е пречистено, а 
сърцето се пречиства от общуване със свети личности. Едно 
така пречистено сърце, откъснато от материалното положение 
и привързано към общуването с учени преданоотдадени, само 
по себе си вече е рай. така целият смисъл на ведическата дхар-
ма е да създава възможност за хората, изпълнени с желания, 
да пречистят сърцата си, като служат на онези, които нямат 
никакви желания.

„Служейки редовно на брахманите и ваишнавите, човек 
може да изчисти мръсотията от сърцето си, да се наслаж-
дава на върховния покой и освобождението от материал-
ните привързаности и така да бъде удовлетворен. В този 
свят няма плодоносна дейност, която стои над служенето 
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на брахманите, защото това удовлетворява полубогове-
те, за които се препоръчват много жертвоприношения.“ 
(„Шримад Бхагаватам“, първа песен)

В настоящата епоха, за съжаление, хората се учат от 
кали, а не от свети личности. Адхама калир удишта, пише 
Шрипад Мадхвачария: „кали навлиза във вид на лъжовно зна-
ние, пороци и материални желания.“39 кали учи на жертвопри-
ношение пред похотта, вместо пред Бога, на поквара, вместо 
морал и отдаденост, и на лъжовно знание, вместо на ведическо 
знание.40 

лъжовното знание, пороците и материалните желания са 
порталите към ада. И наистина, адът се надига през тези пор-
тали, за да дойде при нас, именно тук, на земята. както бе 
отбелязано по-горе, ямараджа е заобиколен от стотици олице-
творения на болести със свирепи физиономии. от ада те на-
насят удари на телата и умовете на милиони хора по земята. 
през всеки период от историята обичайни болести измъчват 
човечеството. Но кали-юга е време, когато процъфтяват нео-
бичайни, адски патологии, особено читтавибхрама – умопом-
рачение – което, както научихме в Единадесета глава, е симп-
томатично за порочността.

както обикновено обаче „струва си риска“. Индустрията 
помпи ли, помпи все нови и нови материални блага, за да ни 
помогне да замаскираме стреса, чувството за вина и отчая-
нието, пред които се изправяме всеки ден. Хората са впери-
ли празни погледи покрай хаоса на опустошения си вътрешен 
живот, а умовете им се заиграват с тривиалности. „Докато 
всичко се разпадаше,“ се пее в една известна песен, „никой 
не обръщаше внимание.“ това „не-веде-ние“ е основната тема 
на един обезпокоителен роман, публикуван наскоро, озаглавен 
„Американски психар“.41 патрик – заможен, красив, очарова-
телен и интелигентен убиец-психопат – работи на Уолстрийт 
през деня и коли хора през нощта. Докато вечеря с приятели 
в скъпи ресторанти, понякога се опитва да разкрие отврати-
телната страна на своя живот. това им минава покрай уши-
те. приятелите му не могат да се съсредоточат. прекалено са 
 заети с онова, което самите те искат да кажат – за менюто, за 
дрехи, пари и други ресторанти; за телевизията, наркотиците, 
секса и знаменитостите; за разни електронни джаджи, фит-
нес клубове, солариуми и хората, които мразят; за пури, модни 
списания, видео и бродуейски мюзикъли; за това чия визитка 
е най-стилна; за колеги, които разпознават в другия край на 
стаята, а после се оказва, че са хора, които не познават; за пре-
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даване по телевизията, според което пещерните хора имали 
повече фибри в храната си от нас.

Пашянн апи на пашянти, това се нарича „да виждаш 
без да виждаш.“42 Докато на една коза ѝ  прерязват гърлото 
пред очите им, останалите от стадото зяпат с празен поглед и 
дъвчат ли, дъвчат. по същия начин, милиони хора, погълна-
ти от ежедневието, с лека ръка допускат нови и нови форми 
на поквара в себе си и наоколо.43 И когато някой проповед-
ник ги предупреди, че според писанията, над тях тегне неми-
нуемо унищожение, те хладнокръвно отвръщат: „Разбира се, 
той има право на такова мнение, а ние силно се надяваме 
да греши.“44 подведени от лъжовното знание, порока и мате-
риалните желания, слепи за собствената си разруха, която ги 
гледа право в лицето, животът на такива хора не е с нищо по-
добър от този на животните. И след като получат наказанието 
си от ямараджа, те и ще се превърнат в животни. „Гаруда 
пурана“ 2.3.80-82:

„След като премине през наказанията на ямараджа, 
грешникът се преражда като червей, бацил, муха, едно-
копитно животно, див слон, крава, магаре, кон, бивол, 
шарабха, чамари, шестокопитно животно или животно с 
пет нокътя. В тези и други греховни, нещастни видове се 
ражда той.“

Въпреки всички несъвършенства на кали-юга, ведиче-
ските пророци отдавна са определили тази епоха като достой-
на за обожание между четирите юги.45 Защото през кали-юга 
най-милостивият аватара на Върховния Бог се появява, за да 
проповядва най-лесната и въпреки това най-мощната от всич-
ки дхарма. Шрила Бхактивинода тхакура пише („Гитавали“, 
Шри Годрума-чандра-бхаджана-упадеша“ 8):

„Бог Чаитаня Махапрабху е като мощен чук, който раз-
бива греха и потисничеството на бясното куче на кали-
юга; той се е обрекъл да разпространява святото име на 
кришна – великият лек за освобождение от материалното 
съществуване. Неговата трансцендентална форма е пре-
красна, а сърцето Му – изпълнено със състрадание към 
страдащите, паднали души на този свят. просто обожа-
вайте Бог Чаитаня, луната от горите на Годрума.“

от „Шри Чаитаня-чаритамрита“, Антя 20.13-14 научаваме:

„като повтаря заедно с другите Харе кришна маха-
мантра, човек може да разруши греховното състояние на 
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материалното съществуване, да пречисти замърсеното си 
сърце и да пробуди най-разнообразно предано служене.“ 

„Резултатът от повтарянето е, че човек събужда любовта 
си към кришна и вкусва трансцендентално блаженство. 
Най-накрая човек постига общение с кришна и се зае-
ма предано да Му служи, сякаш е потопен в безграничен 
 океан от любов.“

тези истини били показани нагледно пред всички преди 
петстотин години, когато Бог Чаитаня лично спасил от грехо-
вете им двама крайно деградирали брахмани, братята Джагай 
и Мадхай, като ги склонил да участват в санкиртана в Него-
вия дом. там, заедно със Своите приближени Нитянанда, Ад-
вайта, Гададхара, Шриваса и много други чисти преданоотда-
дени, Богът танцувал и пеел светите имена Харе кришна, Харе 
кришна, кришна кришна Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, 
Рама Рама, Харе Харе и обливал сърцата на Джагай и Мадхай 
с любов към кришна. До този ден двамата братя пиели, кра-
дели, убивали и изнасилвали. Сега вече, след като дали обет 
никога повече да не извършват грехове, те издигнали ръце над 
главите си и започнали да прославят светите имена заедно с 
останалите. от тогава те били почитани из цялата вселена като 
най-свети личности.

тъй като Шри Чаитаня Махапрабху е не друг, а Самият 
Бог Шри кришна, полубоговете в своите райски форми при-
стигали всеки ден, за да участват в Неговите земни забавления 
и да Му служат. обикновените хора не можели да ги видят 
без позволението на Бога. В „Шри Чаитаня-бхагавата“, Мадхя 
14, Шри Вриндавана даса тхакура ни предоставя един разказ 
за това как тези космически властелини реагирали, след като 
станали свидетели на освобождението на Джагай и Мадхай.46

Вриндавана даса разказва, че ямараджа, Богът на смърт-
та, също посещавал и наблюдавал забавленията на Бог Чаита-
ня всеки ден. Богът на смъртта попитал своя помощник Читра-
гупта, който записва добродетелните и греховните деяния на 
човешките същества: „В каква степен са грешни тези двамата, 
Джагай и Мадхай, и какво трябва, за да ги оправдаем?“

Читрагупта отвърнал: „о, ямараджа, защо да се занима-
ваме с този въпрос? Безсмислено е! Ако моите помощници, пи-
сарите, се опитат да ти запишат греховете на тези двамата, 
няма да им стигне и цял месец. Може да чуеш за милиони от 
греховете им и пак още много ще останат нечути. понеже не 
могат да се справят с огромния брой грехове на Джагай и Мад-
хай, моите писари са силно затормозени.“
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Читрагупта продължил: „Задължението ми да следя гре-
ховете, които двамата извършват, ме доведе до пълно изтоще-
ние. Бездънните ями, където се пазят тези записки, ще бъдат 
свидетели на нашата мъка: тези двамата направо разплакаха 
и мен, и писарите ми. Ала виж сега – с най-чудна лекота Бог 
Чаитаня разтопи огромната планина от грехове на Джагай и 
Мадхай. Бъди любезен, позволи ми да изхвърля описанията на 
техните грехове в океана.“

Никога преди ямараджа не бил чувал за състрадание като 
това, проявено към Джагай и Мадхай в този ден. ямараджа е 
издигнат ваишнава. той е въплъщение на религиозните прин-
ципи и изцяло познава ученията на „Шримад Бхагаватам“. До-
като слушал Читрагупта да говори така, той изпаднал в транс 
от любов към кришна и се свлякъл в безсъзнание в колесница-
та си. Силно разтревожени, Читрагупта и неговите помощни-
ци се опитали да го изправят. Не можели да спрат сълзите му. 

На връщане от ежедневното си участие в забавленията на 
Бога, останалите полубогове ликували и пеели киртана. Шива, 
Брахма, Ананта Шеша, Нарада Муни и други велики лич ности 
били обхванати от вечно свежа радост и възхвалявали Бог Чаи-
таня за това как Неговата безгранична милост освободила Джа-
гай и Мадхай, най-страшните грешници на всички времена. 

когато забелязали спрялата колесница на ямараджа, 
спрели се и те. И видели ямараджа в безсъзнание. Удивени от 
състоянието му, те запитали каква е причината. Читрагупта им 
обяснил. като го огледали внимателно, Шива и Брахма откри-
ли у ямараджа симптомите на екстатична любов към кришна. 
те започнали силен киртан и пеели право в ушите му. Кирта-
нът възвърнал съзнанието на ямараджа; щом дошъл на себе 
си, той станал и започнал да танцува като луд. Киртанът се 
извисил в кресчендо, а ямараджа, синът на бога на слънцето, 
продължавал да танцува лудешкия си танц. Въодушевени от 
танца на ямараджа, полубоговете затанцували с него. Шива, 
Нарада Муни и всички останали били силно привлечени от 
неговата любов към Бога. това са висши дейности от много 
поверително естество. Един ден Ведите ще разкрият тези за-
нимания на полубоговете.

освободен от всякакво притеснение и напълно опиянен от 
любов към кришна, Дхармараджа (ямараджа), се отдал изцяло 
на танца. И като си спомнил забавленията на Бог Чаитаня, той 
извикал: „Слава, слава на Бога, най-щедрия приятел на всич-
ки паднали души!“ Движенията на крайниците му показвали 
симптомите на екстаза. понеже мислел за Бога, той плачел. 
като виждали ямараджа в такова състояние, сърцата на не-
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говите помощници преливали от радост. Читрагупта е преда-
ноотдаден, силно привързан към лотосовите нозе на кришна, 
и затова и той се включил в пеенето и танцуването без никак-
ви задръжки. Скоро всички се търкаляли по земята. 

В „Шри Чаитаня-чандродая“ 1.81, кали се признава за 
победен от Бог Чаитаня, задето освободил Джагай и Мадхай. 
В стих 1.44 той предупреждава своя приятел Адхарма: мама 
кармани кринтати, „той [Бог Чаитаня] разби моето дело.“ И 
когато Адхарма недоволно пита къде да отиде при това поло-
жение, кали отвръща, че единственото място, което му оста-
ва, е сред онези, които богохулстват срещу Шри Чаитаня Ма-
хапрабху.

Санкиртана, общото прославяне на светите имена на 
Бога, е единственият религиозен процес, утвърден от ведиче-
ските писания за настоящата епоха.47 Затова санкиртана се 
нарича юга-дхарма. Волята на Бог Чаитаня е санкиртана да 
залее целия свят, както самият той заявява в „Шри Чаитаня-
бхагавата“:

„Във всеки град и село по света ще се проповядват свети-
те имена на Бога.“

Естествените добродетели – справедливост, милост, исти-
на и т.н. – се разкриват в цялата си прелест само под закри-
лата на движението санкиртана на Бог Чаитаня. Ако някъ-
де по света добродетелта липсва, тя може да се възстанови и 
усъвършенства чрез ваишнава-дхарма.48 В същото време, грях 
не може да остане там, където се изрича святото име. В „Шри-
мад Бхагаватам“ 6.2.15 се заявява, че дори човек да повта-
ря святото име непряко (т.е., като произнася името на Бога, 
докато говори на друга тема, както хората често правят, ко-
гато споменават преданоотдадените като „кришнарите“) или 
пее на шега, или пее само за музикално забавление, или пее 
подигравателно – въпреки това, ашешагха-харам, греховният 
му живот се неутрализира. така, докато Харе кришна, Харе 
кришна, кришна кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, 
Рама Рама, Харе Харе се разпространява по света, добродетел-
та разцъфтява, а грехът увяхва. 

И накрая, в „Шримад Бхагаватам“ 6.3.29, ямараджа на-
ставлява своите страховити помощници, ямадутите, да му во-
дят за наказание само онези грешни хора, които не използват 
езиците си, за да пеят светите имена, които поне веднъж не си 
припомнят лотосовите нозе на кришна, чиито глави никога не 
се покланят пред Бога и които не изпълняват житейските си 
задължения за удовлетворение на Вишну.
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БЕЛЕжкИ къМ чЕТИРИНАДЕсЕТА гЛАвА:

1  Шрила Прабхупада е казал, че целта на Западната цивилиза-
ция е да направи човешкото тяло „силно като на тигър“: лекция 
при даване на посвещение в лондон, 7-ми септември 1971 г.
2 От един широко използван учебник по философия на морала 
би могло да се усети как съвременният човек вижда своето място 
във вселената: откъсите са взети от тринадесета глава от „Елемен-
тите на моралната философия“ на Джеймс Рейчълс (James Rachels, 
The Elements of Moral Philosophy) Второ издание (1995).
3 Макар и да е вярно, че най-новите тенденции в науката по-
ставят под въпрос тези предположения: книгата на патрик Глин 
„Бог: Доказателствата – помирението между вярата и разума в 
света на пост-секуларизма“ (Patrick Glynn, God: The Evidence – The 
Reconciliation of Faith and Reason in a Postsecular World (1997) пред-
ставлява резюме на тези четири тенденции. първата е космологи-
ческият „антропичен принцип“, изложен за първи път през 1973 г. 
и все по-широко приеман от тогава насам. Според този принцип 
вселената не е възникнала случайно и човешката форма на живот 
е създадена специално, за да живее в нея. Втората тенденция пред-
ставлява доказателства, събрани от психолози, които показват, че 
религиозната вяра благоприятства душевното здраве. Според тре-
тия тип доказателства, предложени от медици, вярата благоприят-
ства физическото здраве. Четвъртата тенденция е свързана с дока-
зателства, събрани от множество сериозни научни изследователи в 
областта на преживяванията близо до смъртта (пБС). 
4 Пророкът на нашите времена е Фридрих Ницше. Неговата 
етика е: „Морални явления изобщо не съществуват, съществуват 
само морални тълкувания на явленията.“: Цитатът е от книгата 
на Ницше „отвъд доброто и злото – прелюдия към една философия 
на бъдещето“ (Beyond Good and Evil – Prelude to a Philosophy of the 
Future) – оригиналът на немски е публикуван през 1886 г.; издадена 
на английски през 1966 г.; Част 4, раздел 108.
5 Първият симптом на Кали-юга е хладнокръвното масово кла-
не на крави и бикове, извършвано от деградирали, безотговорни 
хора, които се правят на водачи на обществото: кали лично започ-
нал това, но бил възпрян от Махараджа парикшит. Вж. „Шримад 
Бхагаватам“, първа песен, Седемнадесета глава. 
6 Във ведическата култура кравата е на почит като една от 
седемте майки: 

„Седемте майки са собствената майка, съпругата на учителя 
или духовния наставник, съпругата на брахмана, съпругата 
на царя, кравата, дойката и земята.“ („Нити Шастра“)
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7 Бикът представлява Дхарма, полубогът на религиозните 
принципи: Вж. „Шримад Бхагаватам“ 1.16.18. Небесната планета 
Дхарма се споменава в „Шримад Бхагаватам“ 5.23.5.
8 Да се избиват тези кротки животни, дар на човечеството 
от Бога, е ужасен грях: Според „Гаруда пурана“ 2.3.55, родхо гогхно 
бхрунаха ча агнидата нара патет, „Човек, който убие крава, извър-
ши аборт или се занимава с палеж, попада в ада, наречен Родха.“
9 В повечето страни яденето на говеждо месо е форма на при-
вилегия: Цитирано от „отвъд говеждото – възходът и падението на 
животновъдството“ от Джереми Рифкин (Jeremy Rifkin, Beyond Beef 
– the Rise and Fall of the Cattle Culture, 1993), стр. 155-156.
10 Водещата индустриална нация в света, Съединените аме-
рикански щати, избива по сто хиляди крави на денонощие. Всяка 
седмица в 91 % от американските домакинства се купува говеждо: 
Рифкин, стр. 154.
11 Рей Крок (1902–1984), Хенри Форд на ресторантьорите (Ray 
Kroc): цялата информация за „Макдоналдс“ е взета от Рифкин, стр. 
267-8, и списание „тайм“ (7-ми декември, 1998), стр. 108.
12 Здравните експерти предупреждават, че месоядците са 
със значително по-голям риск да умрат от рак и сърдечни забо-
лявания отколкото вегетарианците: Списание „Нюзуик“ (30-ти 
 ноември, 1998) публикува статия, озаглавена „Ракът и храненето“. 
Някои цитати:

„Не е тайна, че нискомаслената диета с много плодове и зелен-
чуци може да помогне да се предотвратят сърдечните заболя-
вания. Сега учените показват, че тя вероятно може да пред-
пазва и от рак.“ (стр. 40)
Според изследвания, проведени из цялата страна, хората, кои-

то ядат най-малко плодове и зеленчуци, рискуват, грубо, два пъти 
повече да се разболеят от рак – от рак на белия дроб до рак на пра-
вото черво. (стр. 41)

препеченото месо съдържа каша от канцерогени [канцероге-
ните са химически съединения, които причиняват рак]. (стр. 41)

Броколите съдържат химически съединения, които премахват 
канцерогените от клетките. (стр. 44)

Изследванията на населението неотклонно свързват повише-
ното приемане на растителни храни с понижен риск от ракови за-
болявания. (стр. 44)“
13 Хладнокръвното зло е зло, причинявано от разстояние: Риф-
кин, стр. 284.
14 Смята се, че в момента около 60 милиона жени взимат хап-
чето: тази, както и другата статистическа информация относно 
противозачатъчните средства е взета от „Горчив хап за гълтане – от-
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ричането на противозачатъчните хапчета“ от Шерил Селман (Sherill 
Sellman, A Bitter Pill to Swallow – The Oral Contraceptives Betrayal ), 
публикувана в „Нексъс“ (Nexus) (юни – юли 1997), стр. 20.
15 През петдесетте години такива мрачни прогнози за „опасно-
стите от свръхнаселението“ бяха централна тема за медиите; 
от тогава учените стигнаха до там да признаят, че глобалното 
увеличаване на населението на планетата само по себе си не за-
плашва цивилизацията: На страници 232–235 от „Бунтари срещу 
бъдещето“ (Kirkpatrick Sale, Rebels against the Future, (1995), кърк-
патрик Сейл очертава истинската опасност. тук следва обобщение. 
Няма съмнение, че световното население продължава да нараства. 
през 1800 г. то е било около 950 милиона. Сега, двеста години по-
късно, е 6.2 милиарда, увеличение от 650 %. Но както подчертава 
Сейл, през тези двеста години, „никога не е имало достатъчно [хра-
ни] за всички – или, казано с други думи, никога не е имало воля 
храните да се разделят по-равно.“ това несъответствие се дължи 
не на пренаселеността, а на индустриализацията. В индустриални-
те страни на Западна Европа, Северна Америка и Източна Азия 
една четвърт от световното население управлява осемдесет и пет 
процента от дохода на глава от населението. Другата част от на-
селението – наброяваща 4.5 милиарда – си дели оставащите пет-
надесет процента. от тях, за 2 милиарда се смята, че живеят на 
границата на екзистенц-минимума, а един милиард не си дояждат. 
Сейл продължава: „Няма шанс пропастта между богати и бедни да 
бъде запълнена с помощ от Запада, глобална търговия или каквато 
и да е друга форма на индустриална експанзия. това е така, защо-
то индустриалните нации вече консумират почти всички налични 
съкровища на земята – всяка година повече от 75 % от нейните 
химически елементи, хартия, желязо, алуминий, дървен материал и 
енергия – и няма начин останалата част от света, с огромното си на-
селение, да може да живее на същото ниво, понеже толкова ресурси 
просто не съществуват.“ Въвеждането на противозачатъчното хап-
че и другите контрацептиви сред по-бедните слоеве от населението 
в света е един аспект на грандиозен опит „индустриалният Запад 
да затвори пропастта между себе си и другите чрез така нарече-
ното „развитие“ на страните от останалата част от света; с това се 
цели те да приемат индустриализацията и мислите, философията, 
практиката и продуктите на Западната монокултура.“ „този опит,“ 
заключава Сейл, „е един мрачен провал.“
16 От ведическа гледна точка хората, които използват проти-
возачатъчни средства, рискуват да се родят в „третия свят“, за-
щото нарушават дхарма на джагадвриддхи, увеличаване на насе-
лението чрез религиозен семеен живот: Ведическите предписания, 
регулиращи сексуалните взаимоотношения са изложени в „Шримад 
Бхагаватам“ 11.5.13: 

„Според ведическите предписания, когато виното се поднася 
в церемониално жертвоприношение, след това трябва да се 
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консумира само чрез мирис, а не да се пие. по същия начин 
са позволени жертвоприношенията на животни, но не се по-
зволява масово избиване на животни. Религиозният сексуален 
живот също е разрешен, но само в брак и за създаване на 
деца, а не за сетивна експлоатация на тялото. За съжаление 
обаче, ниско-интелигентните материалисти не могат да разбе-
рат, че житейският им дълг трябва да се изпълнява на чисто 
духовна платформа.“

17 Друго нелечимо венерическо заболяване, което представлява 
сериозна заплаха за бебетата още при раждането, е гениталния 
херпес, поразяващ половин милион американци годишно: тези и 
останалите цифри относно венерическите заболявания са взети от 
книгата „Защо Джони не различава правилното от грешното – мо-
ралната неграмотност и случаят с изграждането на характера“ от 
Уилям килпатрик (Why Johnny Can’t Tell Right from Wrong – Moral 
Illiteracy and the Case for Character Education by William Kilpatrick 
(1992), стр. 55-56.
18 „Много зависи от брака,“ пише Уилям Килпатрик, професор 
по морално образование в Бостънския колеж: килпатрик, стр. 76.
19 Изчислено е, че всеки месец американски гимназисти извърш-
ват 525 000 престъпления с насилие или заплаха с насилие: това и 
следващите статистически данни са от килпатрик, стр. 14.
20 ...един мегабизнес, печелещ по десет милиарда долара го-
дишно, съвсем явно насърчава сексуалната разюзданост и ка-
призи сред хората: тази цифра за годишните печалби на пор-
нографската индустрия е дадена в „порното става общоприето“ 
(„Porn Goes Mainstream“ ), статия в „Нюзуик“ от 7-ми септември 
1998 г., стр. 55.
21 „Американската индустрия за филми за възрастни,“ пише 
списание „Премиера“ (Premiere): статията „Нито забавление, нито за 
възрастни“ (Neither Adult, nor Entertainment) – броят от м. септември 
1998 г., стр. 88.
22 Новият харвардски наръчник по психиатрия (The New Harvard 
Guide to Psychiatry, 1998) представя обширни доказателства, по-
казващи, че сексуалната свобода „по никакъв начин не води до го-
леми удоволствия“: Цитирано в книгата на патрик Глин „Бог: Дока-
зателствата – помирението между вярата и разума в света на пост-
секуларизма“ (Patrick Glynn, God: The Evidence – The Reconciliation of 
Faith and Reason in a Postsecular World (1997), стр. 65-66. 
23 В древния свят такова дълбоко вкоренено нещастие, тази 
„вътрешна сянка“, която „затъмнява обителта на разума“, била 
диагностицирана като лудост: тази и следващите препратки към 
древногръцките и римските възгледи за лудостта са взети от „този, 
когото боговете унищожават – елементите на гръцката трагическа 





с т о й н о с т т а  н а  ч о в е ш к а т а  ф о р м а  н а  ж и в о т

лудост“ от Рут падел (Ruth Padel, Whom Gods Destroy – Elements of 
Greek and Tragic Madness (1995). 
24 Това, което не е естествено, е умопомрачението – тъгата 
се влачи тежко и се превръща в омаломощаваща депресия, а без-
покойството става хронично и парализиращо. Това са до голяма 
степен заболявания на съвременността: списание „тайм“, „Еволю-
цията на отчаянието“ (Time Magazine, „The Evolution of Despair“), 28-
ми август, 1995, стр. 35.
25 Експертите предупреждават, че сме изгубили контрол върху 
опазването на общественото здраве: тази и следващите прогнози 
за бедите на планетата са взети от тринадесета глава на „Човекът и 
микробите“ (Arno Karlen, Man and Microbes, 1995) от Арно карлен. 
26 В Съединените щати момчетата и момичетата започват 
да пият средно на 12.3 годишна възраст: тази и други цифри за 
злоупотребата с алкохол и цигари за взети от книгата „Защо Джони 
не различава правилното от грешното – Моралната неграмотност 
и случаят с изграждането на характера“ от Уилям килпатрик (Why 
Johnny Can’t Tell Right from Wrong – Moral Illiteracy and the Case for 
Character Education by William Kilpatrick, (1992), стр. 46.
27 И защо световните лидери не ограничат тази разгръщаща 
се катастрофа, като забранят алкохола, тютюна, опиатите, 
хазартната индустрия, противозачатъчните хапчета, порногра-
фията и избиването на крави?: както „Махабхарата“, „Вана-пар-
ва“ 188.35 предсказва, мришанушасина папа мришавадапараная, 
„през кали-юга управляват греховни измамници, следвайки лъжов-
ни принципи.“
28 През 1995 един хонгконгски вестник публикува репортаж за 
Китай, където в някои частни клиники могат да се купят аборти-
рани зародиши като здравословна храна само за няколко долара: 
това е отразено в брой 82-ри на „Фортиън таймс“ (Fortean Times, 
August-September 1995), където се изреждат източниците на ин-
формация (стр. 43), сред които агенция ЮпИ (UPI, 12-ти април) и 
лондонския „Дейли телеграф“ (Daily Telegraph, 13-ти април), които 
пък, на свой ред, цитират хонгконгския вестник „Истърн експрес“ 
(Eastern Express).
29 „Ние воюваме с природата,“ пише Томас Карлайл: този ци-
тат е от книгата на къркпатрик Сейл „Бунтари против бъдещето“ 
(Kirkpatrick Sale, Rebels Against the Future (1995), стр. 54.
30 Това древно демонично кредо намира израз в думите от една 
скорошна научно-популярна книга: Цитатът е от „Великото пиле 
мамбо и трансчовешкото положение – наука почти на ръба“ от Ед 
Реджис (Great Mambo Chicken and Transhuman Condition – Science 
Slightly Over the Edge by ed Regis (1990), стр. 145, 147. това е любо-
питна книга, която възхвалява без никакво извинение тази страна 
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на модерната наука, която напоследък бива най-често критикувана 
– по думите на самия автор „манията за надменност, арогантност“ 
на науката, което означава:

,,... желание за съвършено знание и власт. Целта била пълно 
всемогъщество: властта наново да се създаде човечеството, зе-
мята, цялата вселена. Ако са ви омръзнали мъките на плътта, 
тогава отървете се от плътта: вече и това можем да направим. 
Ако вселената не е достатъчно добра за вас, тогава направете 
я наново, от самите основи.“

31 Като техен дял от жертвоприношението, Брахма, създате-
лят, дал на тези изначални демони силите на мрака и заблудата 
(черната магия): това се разказва в „Сатапатха Брахмана“ 2.3.2.5.

„тогава, както разказват, асурите се обърнали направо към 
него. На тях той дал мрака и заблудата, мая [черната магия] 
на демоните. тях [асурите от далечното минало] сега вече ги 
няма, но други същества живеят така, както праджапати 
наредил.“
В „Чхандогя Упанишад“ 8.8.5 се казва подобно нещо:
„Следователно, онези, които и днес са несъстрадателни, без-
верници, които не изпълняват жертвоприношения, се нари-
чат демоноподобни.“

32 Артър Кларк, автор на „2001 – Една одисея в космоса“ (2001 
– A Space Odyssey) и изобретател на телекомуникационния сате-
лит, често бива цитиран със следното си изказване: „Всяка доста-
тъчно напреднала технология не се различава от магията.“: този 
цитат е взет от списание „Списание 21 век – оглед на бъдещето“ 
(21C Magazine – Scanning the Future), 1996, стр. 60. понякога техно-
логичният прогрес е обрисуван като триумф на християнските до-
бродетели. по думите на тогавашния директор на НАСА, кацането 
на пилотирания космически кораб „Аполо“ на луната е „победа за 
момчетата от екипажа, които си служат с логаритмични линийки, 
четат Библията и отдават чест на знамето.“ това слага знак на ра-
венство между добродетелта или моралната сила и успешното из-
граждане и работа със сложна машинария. Но модерните мислите-
ли, които изучават хората, а не машините, доста често стигат до 
различни изводи. така например, швейцарският психолог к. Г. Юнг 
наричал развитието на науката и технологията „луцифериански“ и 
ги свързвал с „де-християнизацията на нашия свят.“ 

В „Мефистофел – дяволът на модерния свят“ (Mephistopheles 
– The Devil of the Modern World (1986) историкът Джефри Бъртън Ръ-
сел (Jeffrey Burton Russel) пише как християните адаптирали своите 
вярвания към идеологията на модерността (стр. 216):

„отстъпвайки безпорядъчно, те стъпка по стъпка се отричат 
от своите учения, подобно на сибирците, които хвърлят бебе-
тата си от шейната на вълците, полагайки неистови усилия да 
постигнат помирение с материализма.“
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33 В своята книга „Възхвала на дисциплината“ (Celebration of 
Discipline) християнският богослов Ричард Дж. Фостър коментира: 
Цитатите са взети от Четвърта глава, „Дисциплината на поста“, коя-
то започва на стр. 47 (1988).
34 Кави-карнапура, великият ваишнавски поет, е написал пие-
са, озаглавена „Шри Чаитаня-чандродая“: Син на Шивананда Сена, 
кави-карнапура приема посвещение от Шри Чаитаня Махапрабху, 
когато бил седемгодишен. освен „Шри Чаитаня-чандродая“, той е 
написал и „Гаура-ганоддеша-дипика“, „Радха-кришна-ганоддеша-
дипика“ и други произведения, любими на Гаудия ваишнавите. 
този цитат е от текст 39 на първо действие.
35 Такова поведение се нарича капуячарана, „вонящо поведение“: 
тази фраза е от „Чхандогя Упанишад“ 5.10.7:

„Следователно, за онези, които са с приятно поведение, има 
възможност да постигнат благоприятно следващо раждане: в 
тяло на брахмана, в тяло на кшатрия или в тяло на ваишя. 
тези, които са с отблъскващо поведение, за тях има възможност 
да постигнат вонящо тяло при следващото си раждане: тяло на 
куче, на свиня или на чандала (кучеядец, т.е варварин).“

36 Тази експанзия на въплътената религия Дхарма, както ни 
разкрива ведическата литература, е Яма: това се потвърждава в 
„Брахма-ваиварта пурана“, „пракрити-кханда“ 26, където Савитри, 
поднасяйки своите почитания на яма или Дхармараджа, казва, че 
той е амса на Дхарма, роден от Суря, полубога на слънцето.

„Раждането на ямараджа като син на Суря Вивасван и него-
вата съпруга Самджа се споменава в „Шримад Бхагаватам“ 
6.6.40. там се казва, че свещената за преданоотдадените на 
кришна река ямуна е сестра-близнак на яма. 
„Матся пурана“ 11.4 заявява същото: ямаш ча ямуна чаива 
ямалан ту бабхувата.

37 Името Яма се обяснява по следния начин: Цитатът е от „Мар-
кандея пурана“ 74.4. останалите изредени имена са от „Вараха пу-
рана“ 195.8.
38 Когато душата напусне умиращото човешко тяло, добрата 
и лошата ù карма я отнасят при Ямараджа, за да бъде съдена: 
Душата бива изтеглена от умиращото тяло от свирепите слуги на 
яма, наречени ямадути. ямадутите се явяват в съвременните пБС 
(преживявания близо до смъртта). В книгата „В часа на смъртта“ (At 
the Hour of Death, Karlis Osis & erlendur Haraldsson, 1977) карлис 
озис и eрлендър Харалдсън разказват как едно момиче на прага на 
смъртта казало на хората, които присъствали там, че ямадутите я 
били омотали във въжетата си. След това преживяване, по краката 
ѝ  били открити белези от въжета. Един полицай, умиращ от тубер-
кулоза, извикал: „ямдут идва да ме вземе. Свалете ме на пода, за 
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да не ме намери.“ той посочил нагоре и навън. „Ето го!“ В посоката, 
в която сочел, пред вратата имало голямо дърво с много гарвани, 
накацали по него. В момента, когато пациентът получил видението, 
гарваните изведнъж шумно отлетели от дървото, все едно някой е 
стрелял. Сестрата погледнала навън, но не видяла нищо, което да 
подплаши гарваните. пациентът скоро изпаднал в кома и умрял 
след няколко минути.
39 Адхама калир удишта, пише Шрипад Мадхвачария: „Кали на-
влиза във вид на лъжовно знание, пороци и материални желания.“: 
този цитат е от „Бхагавата пурана татпаря-нирная“ 128а от Мадхва.
40 Кали учи на жертвоприношение пред похотта, вместо пред 
Бога, на поквара, вместо морал и отдаденост и на лъжовно знание, 
вместо на ведическо знание: В „Бхагавад-гита“ 16.8 Бог кришна 
казва, че демоните вярват, че светът е кама-хаитукам, създаден от 
похотта, а не от Бога. В текст 16.9 той казва, че демоните приемат 
тази гледна точка като свой възглед за действителността (етам дриш-
тим аваштабхя) и така извършват порочни деяния (угра-карма).

Един съвременен учен признава това, използвайки своя тер-
минология:

„В съвременния западен свят безкрайното лично желание 
е заместило Бога. то притежава множество от същите сили 
като стария, сега почти мъртъв бог на християните, евреите 
и другите – всемогъщество и всезнание, например, макар да 
не действа толкова добре с чудесата... Според милиони хора, 
индивидуалният човешки ум, със своите вечно раздуващи се 
като балони желания, е заместил ... факти, текстове, ритуали 
и изследвания... Нито един материалистичен бог не може да 
бъде омилостивен. Никакво жертвоприношение не може да 
промени този смразяващ цинизъм.“ (пол опенхаймер, „На-
ръчник на интелигентния човек към съвременното чувство за 
вина“, Paul Oppenheimer, An Intelligent Person’s Guide to Modern 
Guilt, 1997, стр. 108-9, 111).

41 Това „не-веде-ние“ е основната тема на един обезпокоителен ро-
ман, публикуван наскоро, озаглавен „Американски психар“: написан 
от Брет Ийстън Елис (American Psycho by Bret easton ellis, 1991).
42 пашянн апи на пашянти, това се нарича „да виждаш без да 
виждаш.“  („Шримад Бхагаватам“ 2.1.4).
43 По същия начин милиони хора, погълнати от ежедневието, с 
лека ръка допускат нови и нови форми на поквара в себе си и нао-
коло: „Все по-новите и по-нови“ форми на поквара всъщност не са 
нищо ново. Всичко, което виждаме сега, е било и преди, а и все още 
не сме стигнали до предела на покварата, която свършва със сама-
та разруха на цивилизацията. Един новопокръстен християнин от 
ранния период на вярата, тациан Сирийски, който живял по-малко 
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от двеста години след Христа, пише за езическото (или, както той го 
определя, „гръцкото“) общество по онова време:

„Виждам хора, които всъщност се продават, за да бъдат убити; 
беднякът се продава, а богаташът купува някого да го убие; 
и за това зрителите заемат местата си, а борците се изпра-
вят един срещу друг в ръкопашен бой без никаква причина; 
и никой не слиза от трибуните, за да помогне!... така, както 
убиваш животни, за да ядеш плътта им, купуваш хора, за да 
доставят канибалски пир на душата, като я нахранят с най-
нечестивото кръвопролитие. крадците извършват убийство 
заради плячката; ала богаташът купува гладиатори, за да гле-
да как ги убиват!“

44 И когато някой проповедник ги предупреди, че според писа-
нията над тях тегне неминуемо унищожение, те хладнокръвно 
отвръщат: „Разбира се, той има право на такова мнение, а ние 
силно се надяваме да греши.“: това е реакция от кметската канце-
лария на голям американски град в отговор на сравнението, напра-
вено от християнски проповедник между този град и библейските 
градове, разрушени от Бога заради всеобщия възторг от покварата. 
Репортаж от „Интернешънъл хералд трибюн“ (International Herald 
Tribune, 11-ти юни, 1998 г.) стр. 3.
45 Въпреки всички несъвършенства на Кали-юга, ведическите 
пророци отдавна са определили тази епоха като достойна за обо-
жание измежду четирите юги: В „Шримад Бхагаватам“ 11.5.36 ка-
рабхаджана риши казва:

„онези, които са напреднали и високо компетентни и се ин-
тересуват от същността на живота, знаят добрите качества 
на кали-юга. такива хора се прекланят пред епохата на кали, 
защото през тази епоха, само като се повтаря Харе кришна 
маха-мантра, човек може да напредне в духовното знание и 
да постигне целта на живота.“

46 Шри Вриндавана даса Тхакура ни предоставя един разказ за 
това как тези космически властелини реагирали, след като стана-
ли свидетели на освобождението на Джагай и Мадхай: Вриндавана 
даса тхакура бил син на Нараяни, племенница на Шриваса пан-
дита, един от близките придружители на Бог Чаитаня. когато била 
малка, Нараяни получила дара на любовта към кришна лично от 
Бог Чаитаня. Нейният син, Вриндавана даса бил около двайсетго-
дишен, когато Бог Чаитаня напуснал този свят. той бил последният 
ученик на Бог Нитянанда. Неговата книга „Шри Чаитаня-бхагава-
та“ представлява подробен разказ за забавленията на Бог Чаитаня 
преди да приеме санняса (отречение от светския живот). основна 
тема в „Шри Чаитаня-чаритамрита“, написана от кришнадаса ка-
вираджа Госвами, са забавленията на Чаитаня след като приема 
санняса. 
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47 Санкиртана, общото прославяне на светите имена на Бога, е 
единственият религиозен процес, утвърден от ведическите писа-
ния за настоящата епоха: така е описан в „Шримад Бхагаватам“ 
12.3.52.

„каквито резултати може да се постигнат в Сатя-юга чрез 
дхармата да се съзерцава Вишну, в трета-юга чрез дхармата 
да се изпълняват жертвоприношения и в Двапара-юга чрез 
дхармата да се служи в лотосовите нозе на Бога, в кали-юга 
могат да се постигнат само чрез дхармата да се повтаря на 
Харе кришна маха-мантра.“ 

48 Ако някъде по света добродетелта липсва, тя може да се въз-
станови и усъвършенства чрез ваишнава-дхарма: Всъщност, раз-
виването на добри качества е от основно значение за ваишнавизма, 
както научаваме от „Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя, 22.75:

„Ваишнавата е човек, развил всички добри трансцендентални 
качества. Всички добри качества на кришна постепенно се 
развиват и у Неговия преданоотдаден.“



ч е т в ъ р т и  р а з д е л

ЧИСт И НЕЧИСт  
МоРАлeН СтАНДАРт

този раздел съдържа две глави, в които се 
сравнява и противопоставя Ваишнава-дхарма 
със западната религиозна традиция. Въпреки 
 факта, че по своя произход е ведическа, за-
падната религия страда от ретрограден морал.







пЕтНаДЕСЕта ГЛава

ДХАРМА ШИлА 

както видяхме, дори случайното изричане на святото име 
на кришна може да освободи и най-грешния човек от наказа-
нието на ямараджа. В тази глава ще се занимаем със съвър-
шената моралност, която разцъфва у човека, всецяло отдаден 
на повтарянето на светите имена. Бог кришна обяснява този 
съвършен морал в Дванадесета глава на „Бхагавад-гита“.

Веднага може да се постави въпроса доколко е уместно 
да се водят каквито и да било разговори за някакво идеализи-
рано поведение в нашия ръбат, груб свят, където „готин“ озна-
чава повърхностен, навъсен, обсебен от себе си, завладян от 
секса,  емоционално изтръпнал, безмилостно материалистичен 
и презрителен към авторитетите. тази гледка май не е твърде 
лицеприятна, но хората наистина са такива: за какво да се 
блъскаме и циврим по някаква си напълно невъзможна възви-
шена чистота?

Ваишнавският отговор е: желанието да се преодолее чо-
вешката природа е част от самата човешка природа. както ще 
видим, дори най-отдаденият атеист защитава „трансценден-
талното предназначение“ на морала. трудното е там, че на хо-
рата не им достига морална сила – или с една дума, добродетел 
– за да прекрачат отвъд деградиращото влияние на кали-юга. 
В тази глава ще обсъдим не само съвършената моралност, но и 
как хората могат да постигнат добродетелността, необходима, 
за да се живее по такъв начин.

На санскрит съвършено моралният човек се нарича дхар-
ма-шила. Шила означава дисциплина; този, който е дисципли-
ниран и твърдо следва правилата и предписанията, изложени 
в свещените книги, е дхарма-шила. Човекът, напълно лишен 
от всякакъв морал, се нарича адхарма-шила – твърдо проти-
вопоставящ се на дхарма.

Но в кои писания е представена съвършената дхарма? 
по света съществуват най-различни свещени текстове и често 
се оказва, че в един текст се одобрява поведение, което в друг 
текст се осъжда. Дали индуисткият морал представлява съвър-
шената дхарма? Ами будистката дхарма, християнската дхар-





и з м е р е н и я т а  н а  д о б р о т о  и  з л о т о

ма, мюсюлманската дхарма? В „Шримад-Бхагаватам“ 11.2.34 
се отговаря така:

„Дори невежите живи същества лесно могат да познаят 
Върховния Бог, ако възприемат средствата, които той е 
предписал. процесът, който Господ е препоръчал, е из-
вестен като бхагавата дхарма или предано служене на 
Върховната Божествена личност.“

Съвършената дхарма, следователно, е бхагавата-дхар-
ма – религията и моралността, на които учи лично Бхагаван, 
Върховната Божествена личност. Бог не е индуист, будист, 
християнин или мюсюлманин. Всяка една от тези религии има 
какво да ни каже за Бога, но какво ни казва Бог за Себе Си? 
преди пет хиляди години, на бойното поле курукшетра, той 
проявява вселенската Си форма и разкрива, че всички обек-
ти на преклонение, изтъквани в различни религиозни текстове 
– Брахма, Шива, полубоговете, мъдреците, небесните змии и 
всички живи същества – се поддържат в Неговата Божествена 
личност („Бхагавад-гита“ 11.15). той дава следната заповед на 
Арджуна и всяко същество във вселената:

„Изостави всички видове религии и просто Ми се отдай. 
Аз ще те освободя от всичките ти греховни последствия. 
Не се страхувай.“ („Бхагавад-гита“ 18.66)

означава ли това, че в името на любовта си към кришна 
трябва да изоставим всякакви морални повели? Никога. при 
всички случаи обаче, това означава, че съществуват морални 
повели, които особено се нравят на кришна. В Дванадесета 
глава от „Гита“ Бог изяснява кои точно са те, като ги нарича 
дхармамрита, „нетленна дхарма“ или „нектарна дхарма“.

„Човек, който не завижда и е добър приятел на всички 
живи същества; който не се мисли за собственик и е сво-
боден от лъжливо его; който еднакво приема щастие и 
нещастие; който е търпелив, винаги удовлетворен, себе-
контролиращ се; който решително се ангажира в предано 
служене, с ум и разум, установени върху Мен – този Мой 
преданоотдаден Ми е много скъп.
личност, която не безпокои никого и не е обезпокоявана 
от никого; която остава уравновесена в щастие и нещас-
тие, страх и безпокойство, Ми е много скъпа.
този Мой бхакта, който не зависи от обикновения ход 
на нещата, който е чист, опитен, безгрижен, освободен 
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от всякакви страдания, който не се стреми към някакъв 
резултат, Ми е много скъп. 
този, който не се радва и не скърби, който не се оплаква 
и не желае, който се отказва и от благоприятните, и от не-
благоприятните неща – такъв преданоотдаден Ми е много 
скъп. 
този, който се отнася по еднакъв начин към приятели 
и врагове; който остава уравновесен в чест и безчестие, 
зной и студ, щастие и нещастие, слава и позор; който е 
освободен от замърсяващо общуване и винаги е мълчалив 
и удовлетворен от всичко; който не се грижи да си осигу-
ри жилище; който е установен в знание и се ангажира с 
предано служене – такава личност Ми е много скъпа.
Всички, които следват вечния път на преданото служе-
не и напълно се ангажират с вяра; за които висшата цел 
съм Аз, те са много, много скъпи за Мен. („Бхагавад-гита“, 
12.13–20)

Всички тези правила могат да се изкажат по-стегнато в 
следните шест принципа на отдаването:

„Да се приемат нещата, които благоприятстват преданото 
служене, да се отхвърлят неблагоприятните, да се вярва 
в закрилата на кришна, Бог да бъде единственият ни за-
крилник и господар, да се отдаваш изцяло на Бога и ви-
наги да бъдеш смирен и хрисим – това са шестте лица на 
пълното отдаване.“ („Хари-бхакти-виласа“ 11.676)

А горните шест принципа, могат да бъдат сведени до два:

„трябва винаги да помним Върховната личност и никога 
да не Го забравяме. Всички правила и забрани, упомена-
ти в шастрите, трябва да служат на тези два принципа.“ 
(Из „падма-пурана“, цитирана в „Шри Чаитаня-чаритам-
рита“, Мадхя 22.113)

когато правилата се сгъстят по този начин, нищо не се 
губи. Винаги да помниш кришна и никога да не Го забравяш 
означава да приемаш всичко, което благоприятства служене-
то Нему, да отхвърляш всичко, което го възпрепятства, да се 
поставиш под Негова и ничия друга закрила, да принадлежиш 
на Бога и в тази си позиция да оставаш винаги хрисим и сми-
рен. И, на свой ред, да приемаш всичко, което благоприят-
ства служенето на кришна означава да бъдеш добър приятел 
на всички живи същества, да приемаш всичко, което Бог ти 
изпраща, с удовлетворение, да бъдеш овладян и умът и инте-
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лектът ти да бъдат неотклонно съсредоточени в кришна, да 
бъдеш непоколебим в служенето си на Бога, да бъдеш чист, да 
бъдеш вещ и да си установен в знание. Да отхвърлиш всичко 
неблагоприятно означава да стоиш далеч от завистта, чувство-
то за собственост, лъжовното его, личните болки и страдания, 
личните интереси, екзалтацията и депресията, копнежите и 
оплакванията, доброто и злото, замърсяващото общуване и 
привързаността към определено жилище. Да се оставиш на 
закрилата на Бог и никой друг означава никой да не може да 
наруши спокойствието ти, да бъдеш свободен от страхове или 
тревоги, да не зависиш от ежедневния ход на нещата и да се 
отнасяш еднакво към приятели и врагове. Да принадлежиш 
на Бога и в тази си позиция да бъдеш винаги смирен и хрисим 
означава еднакво да посрещаш щастие и нещастие, да бъдеш 
търпелив, да не затрудняваш никого и да бъдеш уравновесен 
в чест и безчестие, жега и студ, слава и позор.

В „Шримад Бхагаватам“ 12.2.1 се заявява, че настоящата 
епоха ограбва човешките същества от тяхната морална и ре-
лигиозна тъкан:

„В кали-юга [настоящата епоха на лицемерие и кавги] ще 
отслабнат следните неща: религията, истинността, чисто-
тата, милостта, продължителността на живота, телесната 
сила и паметта.“ 

тогава как ще могат хората да се отдадат на кришна, след 
като за да Го удовлетворят, се изисква да бъдат религиозни, ис-
тинни, чисти, щом като самата епоха пресушава и свежда тези 
добродетели почти до минимум? преди петстотин години Бог 
кришна слиза отново в света като Шри Чаитаня Махапрабху1, 
за да ни покаже как да се отдадем на кришна, въпреки низше-
то си раждане в кали-юга. Бог Чаитаня предлагал един метод 
на отдаване, състоящ се от два стадия. Методът е повтаряне-
то на Харе кришна маха-мантра заедно с преданоотдадени. 
това кара ума непрекъснато да мисли за кришна и никога да 
не Го забравя; от тук постепенно се проявяват всички ценни 
качества на дхармамрита – нетленната дхарма, предложена 
от Бога в „Бхагавад-гита“. Двата стадия на повтарянето са: 1) 
практикуване; 2) екстаз.

при стадия на практикуването (садхана), човек дава обет 
да се въздържа от ядене на месо, незаконен полов живот, ха-
зарт и приемане на опияняващи средства – четири греховни 
навика, в които кали пряко се спотайва. Човек трябва да за-
мести лошите навици с регулирано предано служене: общуване 
с преданоотдадени на кришна, приемане на духовен учител, 
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ставане рано, къпане най-малко два пъти дневно, присъствие 
на храмови служби пред Формата за обожание сутрин и ве-
чер, ежедневно слушане и четене на „Шримад Бхагаватам“ и 
„Бхагавад-гита“, хранене само с ястия, поднесени на Формата 
за обожание, повтаряне на Харе кришна маха-мантра опре-
делен брой пъти с броеница, редовно изпълняване на санкир-
тана [групово пеене на Харе кришна в съпровод на музикал-
ни инструменти], подпомагане разпространението на криш-
на съзнание из целия свят и така нататък. Садхана-бхакти 
се смята за първична религиозност (мукхя-дхарма), защото тя 
подхранва четворните плодове на доброто (дхарма, гяна, ваи-
рагя и аисваря) чрез регулирано служене на Върховния Бог, а 
не чрез вторични религиозни процеси като ритуални жертво-
приношения, изкупление на греховете и строг аскетизъм. 

В стадия на екстаз (бхава-бхакти) принципите на сад-
хана външно се запазват, докато преданоотдаденият вкусва 
нектара на интимното духовно общуване с кришна. този висш 
вкус възниква от слушането за кришна, пеенето на Неговото 
свято име и помненето на кришна с рага (чиста емоционална 
привързаност).

Стадиите садхана и бхава на отдаването водят до према-
бхакти – чисто, любовно предано служене на Бога, проявява-
но от личните приближени на кришна в духовния свят. След 
като изостави материалното си тяло, душата, влюбена в Бога, 
напуска материалната вселена и се озовава в компанията на 
тези вечно освободени преданоотдадени в Голока – мястото на 
кришна лила или божествени забавления, които той споделя 
само със Своите обични слуги, приятели, родители и съпруги.

Целият този процес е обобщен в „Шри Чаитаня-чаритам-
рита“, Антя, 20.13-14. това е юга-дхарма, единственото прак-
тическо средство за постигане на чиста любов към Бога в на-
стоящата епоха.

„като повтаря заедно с другите Харе кришна маха-
мантра, човек може да унищожи греховните условия на 
материалното съществуване, да пречисти замърсеното 
сърце и да пробуди най-разнообразно предано служене.“

„Резултатът от повтарянето на светите имена е, че човек 
пробужда любовта си към кришна и вкусва трансценден-
тално блаженство. Най-накрая човек постига общение с 
кришна и се заема предано да Му служи, сякаш потопен 
в безграничен океан от любов.“
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Възникват няколко въпроса, които живо интересуват как-
то членовете, така и наблюдателите на движението за кришна 
съзнание: какво се случва с преданоотдадения, който се откло-
ни от дхарма-шила (моралната дисциплина) на чистото пре-
дано служене? Възможно ли е да се поправи или е осъден во 
веки? Стегнат, пълен отговор дава Сатсварупа даса Госвами 
на страници 122 и 123 от своята книга, написана през 1990 г., 
„признателност към прабхупада“.

„когато един ученик се държи зле, той губи благодатта на 
своя гуру. така, ако някой твърди, че е лоялен, но в също-
то време се държи зле – това не е ли оскърбление? Може да 
се каже обаче, че духовният учител не смята всяко лошо 
поведение за оскърбително. В „Бхагавад-гита“ се заявява, 
че дори някой да извърши най-отвратителни деяния, ако 
той е действително ангажиран с предано служене, този 
човек се смята за свят, понеже е правилно установен. по-
някога поради минали навици, преданоотдаденият може 
да постъпи лошо, но той е правилно установен, ако оста-
не на пътя на бхакти. Гуру може да прости случайните 
 оскърбления, следователно може да ги прости и кришна. 
В кришна съзнание не е необходимо да се извършват от-
делни действия за изкупление на оскърбленията. Ако чо-
век изрази искрено съжаление и се опита да се поправи, 
като избягва последващи оскърбления или неправилно 
поведение, милостивият духовен учител ще му прости.“

тук трябва внимателно да разграничим лошото поведе-
ние от оскърблението. оскърблението (апарадха) в живот на 
отдаденост е много по-сериозно нарушение, отколкото пове-
дение, което нарушава системата от морални правила, регули-
ращи обикновения живот. оскърблението не се нрави на ду-
ховния учител и кришна. Едно оскърбление, ако е достатъчно 
се риозно, може да спре напредъка по пътя на бхакти за мно-
жество животи напред. подробното описание на оскърбления-
та в живот на отдаденост не е във фокуса на тази книга, макар 
че в Дванадесета глава бяха представени пет от най-тежките 
оскърбления, които принадлежат към интелигентността от Ада 
(нараки-буддхи). оскърбленията всъщност не представляват 
нарушаване на гауна-видхи, което включва моралния закон. 
те нарушават мукхя-видхи, закона, който управлява прекло-
нението към Бога. И все пак, най-опасните оскърбления водят 
до морална низост. те замърсяват сърцето; замърсеното сърце 
става дом на неконтролируеми похот, гняв и алчност – трите 
порти към Ада; тези неконтролируеми подтици принуждават 
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човека да извършва греховни деяния, които омотават душата 
в карма. като избягва оскърбленията от самото начало и като 
строго се придържа към регулиращите принципи на кришна 
съзнание, човек се предпазва от моралната низост.

Дори за този, който избягва оскърбленията, материал-
ният свят е коварно място. така преданоотдаденият може да 
си навлече неприятности, като най-невинно престъпи вторич-
ните морални и религиозни правила, ръководещи поведението 
на обусловените души. такова „лошо поведение“ може да на-
несе оскърбление на човешкото общество и на обществото на 
полубоговете. Но това не оскърбява Върховния Бог и чистите 
преданоотдадени. Ето един пример: бащата на Бог кришна, 
Нанда Махараджа, влязъл да се къпе в реката в непозволен час 
и така оскърбил нощните пазачи на Варуна, полубога на води-
те. За да го накажат, те отнесли Нанда в подводния дворец на 
Варуна. когато малко по-късно Шри кришна пристигнал там, 
Варуна освободил баща Му и лично се извинил на Бога за гру-
бото поведение на пазачите си. 

Заради определени навици и среда на общуване, преда-
ноотдаденият може да постъпи неправилно, макар да няма 
намерение да извърши зло. Гопинатха паттанаяка, душа от-
дадена на Господ Чаитаня, бил бирник към царската управа в 
ориса. когато бил сред семейството си, той по навик не вни-
мавал особено със събираните приходи. Случило се така, че 
князът обвинил Гопинатха в присвояване на средства. той бил 
арестуван и за малко да бъде екзекутиран, но го спасила непо-
колебимата му вяра в Шри Чаитаня Махапрабху.

Има и преданоотдадени, които постъпват неправилно по-
ради силни материални желания. такъв преданоотдаден се на-
рича аняками, „желаещ нещо различно от служене в лотосови-
те нозе на Бога“. Духовният учител и кришна с удоволствие са 
готови да помогнат на аняками, който се осланя на Бога, дори 
и за сетивно наслаждение. Аняками се сравнява с глупаво де-
тенце, което пъха мръсотии в устата си. подобно поведение е 
оскърбително, но не е преднамерено, понеже такъв предано-
отдаден е муркхи, просто глупак. Родителите (гуру и кришна) 
взимат мръсотията от устата на детето и вместо това му дават 
сладкиш – в смисъл, че грешката на аняками е поправена, за-
мърсените копнежи са изчистени от сърцето му и той намира 
подслон в нектарните лотосови нозе на Бога.

В обикновеното общество човекът, обвинен в неморално 
поведение, трябва да изкупи греховете си, като плаща глоба 
или излежи присъда. Но във ваишнавското общество такова 
изкупление не облекчава оскърблението. оскърбленията се 
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прощават по милостта на гуру, кришна и садху, когато ос-
кърбителят ги удовлетвори с повторното си отдаване на чис-
то предано служене. И ако друг преданоотдаден продължи да 
критикува сгрешилия, след като миналите му оскърбления са 
вече опростени, то на свой ред, той извършва оскърбление. 
Сериозните преданоотдадени са много предпазливи да не би 
да нанесат оскърбление на ваишнавите. те ревностно молят за 
прошка за всяка непреднамерена ваишнава-апарадха, която 
са извършили или дори са помислили, че са извършили. Стра-
хът да не се нанесе оскърбление прави ваишнавското обще-
ство благотворно, деликатно и омиротворено.

Според ваишнавската философия моралът зависи изцяло 
от служенето и любовта към Бога. по този въпрос в западния 
свят философите-моралисти и богословите от юдео-християн-
ската традиция отдавна водят спор. Богословите излагат две 
причини, поради които моралът трябва да зависи от рели-
гията.2 Едната е „теория за Божествената повеля“, а другата е 
„теория за природния закон“.

Според „теорията за Божествената повеля“, етиката не 
е въпрос на лично усещане или обичай. Бог повелява онова, 
което е праведно и забранява онова, което е греховно. от все-
общ интерес е да се следват моралните насоки на Бога, защото 
един ден той ще ни съди.

Философите-моралисти отвръщат, че според теорията 
за Божествената повеля праведното и греховното се оказват 
произволни. Истината, например, е по-добра от лъжата, само 
защото Бог е повелил: „Не лъжесвидетелствай!“. Ако беше по-
велил: „лъжесвидетелствай!“, тогава да се говори истината би 
било грях. освен това, те твърдят, че теорията за Божестве-
ната повеля отделя доброто от Бога: ако теорията е вярна, 
тогава Самият Бог не е „добър“; „добро“ е само онова, което 
той ни повелява да вършим. Но ако религията ни обвързва 
с произволни правила – „прави това, а не онова и не питай 
защо, понеже Бог така желае“ – тогава религията е просто 
сляпа вяра. при това, как може религията да бъде добро, щом 
ни кара да се придържаме към един Бог, който Сам по Себе 
Си не е добър? Следователно, религията трябва да се осно-
вава на някакъв стандарт за праведно и греховно, който да 
бъде независим от Божията воля.

Мнозина западни богослови започват да приемат това 
опро вержение на теорията за Божествената повеля. Но ако от-
делим определението за добро и зло от Божията воля, тогава 
какво означава да се подчиняваш на Бога? Ако човечество-
то има моралното право да решава какво е добро и какво – 
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зло, тогава кодексът на религията е подчинен на човешкото 
мнение. както поддържа кай Нилсен в „Етика без Бог“ (1990), 
стр. 77, „самата ни концепция за Бога – поне в своята основна 
част – изглежда логичен продукт на моралните ни категории.“ 
Авторът иска да каже, че човешкият морал прави възможна 
религията, а не обратното. На стр. 86 Нилсен стига до следното 
заключение относно теорията за Божествената повеля: „Деца-
та сляпо следват правилата, но дали искаме да си останем цял 
живот деца? Действително ли е грубо или арогантно, или гре-
ховно от наша страна да желаем живот, в който сами да взи-
маме решения, в който да следваме правилата, защото виж-
даме смисъл в тях, живот, в който няма нужда да разпъваме 
на кръст интелекта си, вярвайки в някаква трансцендентална 
воля, чиято понятност е сериозно поставена под въпрос?“

Един ваишнава не може да разбере внушението на Нил-
сен, че моралните категории (ценности) могат да се отделят 
от трансценденталната цел. по-нататък, на стр. 140, атеис-
тът Нилсен признава вярата си, че моралните ценности са а 
 приори – т.е., че са „преди света“ и остават истинни за всички 
възможни светове.3 тук става ясно, че авторът придава морал-
ни ценности на сферата на трансценденталното, дори и да не 
се съгласи с това, че употребявам тази дума. определението за 
„трансцендентално“ е „съществуващо над и независимо от“. Из-
глежда невъзможно да се отрече, че моралните ценности при-
тежават трансцендентално предназначение, понеже показват 
какви трябва да бъдат хората, а не какви в действителност 
са те в този материален свят. 

предполагам, Нилсен не би отрекъл, че моралните ценнос-
ти имат предназначение, което – следвайки логиката – трябва 
да се отнесе към категорията „трансцендентално“. В дейст-
вителност, той среща проблем с „една трансцендентална цел, 
чия то понятност е сериозно поставена под въпрос“. тук той 
има предвид религиозна цел. Ваишнавата с готовност ще се 
съгласи, че съществуват религиозни предназначения, които са 
непонятни. В Десета глава изредихме пет вида фалшива дхар-
ма. Дори ведическите пътища на карма и гяна са непонятни, 
понеже водят към цели, които всъщност не удовлетворяват ду-
шата. Но това не прави нерелигиозните морални предназначе-
ния по-понятни. На стр. 191 Нилсен е готов да признае, че той 
също е сред онези, които „мечтаят за абсолюта“ и си предста-
вят човечество, което живее според морален кодекс, пораждан 
от вярата в „едно истински хуманно общество, без експлоа-
тация и деградация, в което всички хора благоденстват“. той 
защитава мечтата си, като твърди, че „това, все пак, е далеч 
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по-малко утопично и по-малко фантастично от надеждата за 
„един друг свят“, където ще отидем в близкото бъдеще“. И въ-
преки това, Нилсен признава (стр. 186), че „хората, които са 
много важни за мен и за които аз съм много важен, със сигур-
ност не искам да умират. Иска ми се да живеят вечно.“

Изпълнената с копнеж фраза „иска ми се да живеят вечно“ 
е продиктувана от вътрешното духовно същество на Нилсен. 
Щом дори атеистът признава, че е хубаво да се живее вечно, 
значи не може да има съмнение, че повелята да се живее вечно 
е добра. тази повеля намира израз във ведическите писания.

„Ведическото предписание е асато ма джйотир гама: 
всички трябва да се откажат от платформата на времен-
ното съществуване и да се насочат към вечната платфор-
ма. Душата е вечна и въпросите, които се отнасят до ве-
чната душа, представляват истинско знание.“ („Шримад 
Бхагаватам“ 7.5.5, коментар)

Бог кришна постановява ведическата дхарма, която да 
доведе душите до осъзнаването на (а не просто вярата във) 
вечната платформа. Защо е добре да осъзнаем вечната плат-
форма? За да срещнем там с любов Бога и Неговите приближе-
ни. тази най-висша дхарма – чрез нея душата влиза в лично-
стен контакт с Бхагаван (Бог) и бхагаватите (Неговите осво-
бодени преданоотдадени) – е бхагавата-дхарма, религията на 
осъзнаване на Бога.4 трансцендентната цел на божествената 
повеля на бхагавата-дхарма е абсолютно добро. тя въвежда 
човека във вечен живот заедно с личности, които са му много 
скъпи и за които неговата душа е много скъпа. Дори атеистът 
признава, че желае това.

Формулирането на теорията за Божествената повеля от 
западните богослови, изглежда подминава очевидното добро 
у този, който ни повелява да се издигнем на вечната плат-
форма. Единственият способен да издаде такава повеля, сам 
представлява Върховното Добро, защото тази повеля е извън 
човешките морални възможности. Доброто на вечния живот се 
постига само с добротата на този, който повелява да се при-
съединим към Него за вечен живот. Богословите изглежда вла-
гат цялата сила на аргументите си в една само дума – „повеля“. 
тяхното усещане за „божествено“ едва докосва този, който е 
Сърцето в сърцата на живеещите сред духовна любов. повели-
телят на богословите прилича на суров самодържец; не е лесно 
да се открие доброто в някакво далечно, взискателно божест-
во, в чиято същност, в крайна сметка, се крие един съдия. по-
велята на кришна: „Ела при Мен завинаги, скъпа Моя духовна 
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душа“ е наситена с божествената доброта на Неговата любяща 
природа. когато влюбеният зове любимата си, тя не се замисля 
как може той хем да е добър, хем да ѝ  заповядва така. „Запо-
ведта“ е покана за блаженство. 

теорията за природния закон е вторият аргумент, пред-
лаган от западните богослови, в опита им да докажат, че мора-
лът зависи от религията. Според тях той е по-важен от теория-
та за Божествената повеля. И утвърждава, че всяко нещо във 
вселената притежава морална ценност. природните закони 
не само описват, те и конкретизират какви трябва да бъдат 
нещата. Например, природният закон е предопределил сексът 
да служи за възпроизводство. оттук, да се използва секса за 
други цели е неестествено. логиката е, че моралните преценки 
са естествени, не свръхестествени. почти нямаме необходи-
мост да разчитаме на някаква божествена повеля, разкривана 
в свещените писания. Бог е дарил човечеството с разум; той 
е създал вселената според рационални закони, които могат да 
бъдат открити чрез интелекта; оттук, Бог желае човекът разум-
но да приведе поведението си в съответствие с моралната все-
лена. Моралният живот е живот на разума.

Най-влиятелният поддръжник на теорията за природния 
закон е средновековният католически философ тома Аквин-
ски, с чиито идеи ще се срещнем отново във втората част на 
книгата. тук ще спомена само, че когато тома Аквински пише 
в своята „Summa Theologica“: „Да се омаловажава диктата на 
разума е все едно да се осъжда Божията повеля“5, той отваря 
вратите за светския (т.е. нерелигиозен) морал или онова, което 
Шрила Бхактивинода тхакура нарича кевала-наитика джива-
на, живот, който не се стреми към нещо по-висше от нити 
(етика).

Да приемем, че диктатът на разума представлява преки 
Божи заповеди може да ни се струва благочестиво, но даде ли 
се такава автономност на човешкия ум, разумът може да се 
обърне срещу Бога. Ами ако разумът обяви идеята за Бог за 
неразумна? Може ли теорията за природния закон да опро-
вергае разума? Ни най-малко. теорията е създадена от разума, 
а не в писанията. А разумът, според тома Аквински, има по-
голям авторитет от писанията. Гордият разум не след дълго 
се оказва капризен и изменчив. Играейки си с „фактите“ от 
модерната наука, той стига до там да презира религията като 
някакъв атрофирал израстък, подобен на сливиците или апен-
дикса, който спокойно може да се изреже от тялото без това да 
представлява някаква загуба. 
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Ваишнавската философия предлага различен поглед към 
природния закон. Западните богослови смятат, че природ ният 
закон е законът на материалната природа; но ваишнавите гле-
дат на материалната природа като на последствие от духовна-
та природа.

„Върховният Бог представлява чиста духовна форма, 
трансцендентална спрямо всички материални качества, 
но заради сътворението, поддържането и унищожението 
на материалния свят, чрез Своята външна енергия, той 
приема материалните гуни на природата, наречени доб-
ро, страст и невежество.“ („Шримад Бхагаватам“ 2.5.18)

Следователно, коренът на природния закон (дхарма) е 
чисто духовният закон на спонтанната любов към Бога, ко-
ято не зависи от разпространените представи за добро и зло 
в този свят. 

„този, който е привлечен от екстатичната любов на гопи-
те, не се интересува от регулиращите принципи на веди-
ческия живот или общоприетите мнения. по-скоро, той 
напълно се отдава на кришна и Му служи.“ („Шри Чаита-
ня-чаритамрита“, Мадхя, 8.220)

„Не знам нито добро, нито зло. Аз просто служа.“ („Атма-
ниведана“ 5.5 от Бхактивинода тхакура, из „Шаранагати“)

Гопите са трансцендентални въплъщения на духовна-
та природа на кришна. техните форми представляват не-
въобразимо съвършена женска красота. те обитават духовно-
то царство Голока Вриндавана, където Богът се наслаждава 
на компанията им в любовни забавления. Сърцата на гопите 
са вечно привързани към кришна с безкрайна любов. Самият 
Бог Чаитаня Махапрабху съчетава в една личност Шри криш-
на и изначалната и най-важна гопи, Шримати Радхарани. при 
техните интимни любовни занимания Неговата лъчиста златна 
форма прелива от екстатични чувства. С повтарянето на Харе 
кришна, което той лично е въвел в този свят, той привърз-
ва падналите души с въжетата на бхава (екстатичната любов), 
които са далеч, далеч по-здрави от предписанията на морала, 
религията и дори садхана-бхакти.

„Хари, Върховната Божествена личност, който унищожа-
ва всичко неблагоприятно за Своите преданоотдадени, не 
напуска сърцата им, дори ако те Го помнят и възпяват 
невнимателно. това е така, защото въжето на любовта 
винаги свързва Бога в сърцата на преданоотдадените. 
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те трябва да се приемат като най-издигнати.“ („Шримад 
Бхагаватам“ 11.2.55)

любовта към кришна потенциално присъства в сърцата 
на всички живи същества. тя е изначалният природен закон, 
на който служат всички останали закони. тази вътрешно при-
съща любов трябва просто да бъде събудена; методът за събуж-
дането ѝ  е да се слуша за кришва и да се възпява кришна.

„Чистата любов към кришна е установена вечно в сър-
цата на живите същества. тя не е нещо, което трябва да 
се постигне от друг източник. когато сърцето е пречис-
тено чрез слушане и възпяване, живото същество се съ-
бужда естествено.“ („Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя, 
22.107)

В материално обусловения живот на душата любовта към 
кришна е изопачена в телесните привързаности. тук сексуал-
ните връзки са от първостепенна важност. Моралните цен-
ности се задействат в измерението на човешкия разум, за да 
държат секса „в границите на разумното“ – т.е. на умереното 
и обществено приемливото. За съжаление „сетивата са толко-
ва мощни и пламенни“, предупреждава Бог кришна Арджу-
на в „Бхагавад-гита“ 2.60, „че могат да отклонят ума дори на 
здравомислещия, който се стреми да ги контролира.“ Мъжът с 
най-много политическа власт в света, президентът на Съеди-
нените щати, се изправи пред обществото, унижен от похотта. 
„В крайна сметка, какво се постига с ограничения?“ – пита 
кришна. 

Заключението обаче не е, че правилата и предписанията, 
управляващи сексуалното поведение, трябва да се отхвърлят. 
Ниямя бхаратаршабха папманам праджахи хй енам, пове-
лява Бог кришна в „Бхагавад-гита“ 3.42: „о, сине на Бхара-
та, обуздай тази греховност, като контролираш сетивата си.“ 
Заключението е, че докато правилата, с които се ограничава 
 сексуалността, се изписват на черната дъска на човешкия 
 разум, самият човешки разум не е достатъчно силен, за да по-
беди похотта. В „Бхагавад-гита“ 2.59 кришна казва, че само 
с парам дриштва – „изживяването на по-висши неща“ – въ-
плътената душа може да се откаже от нисшия вкус към сетив-
ни наслаждения и да се установи съзнателно в регулиращите 
принципи.

Ваишнавската философия се съгласява с богословите, 
поддържащи теорията за природния закон, че моралната все-
лена се дирижира според закони, които човешкият разум може 
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да проумее. Но понеже материалната природа произхожда от 
трансценденталната духовна природа, ваишнавската филосо-
фия не приема, че човешкият разум може да схване природ-
ния закон само чрез физически сетивни данни. Нашето ми-
слене трябва да бъде обучено в свръхсетивната информация, 
разкрита във ведическите писания. тогава ще бъдем способни 
да разберем по какви причини подлежим на наказания в мо-
ралната вселена.

тук може да се запита: „Но нали вече се каза, че човеш-
кият разум не е достатъчно силен, за да обуздае похотта. така 
че, познаването на законите на моралната вселена от ведиче-
ските писания, не е достатъчно, за да спре греховните деяния, 
за които ямараджа наказва хората. каква, тогава, е ползата 
да се изучават тези закони? Не е ли достатъчно да ни се каже, 
че трябва да се издигнем до духовната платформа на любовта 
към Бога и чрез тази любов да изживеем висшето блаженство, 
което естествено ще ни отблъсне от нисшите материални удо-
волствия? Защо трябва писанията да ни заплашват с наказа-
ние? треперейки от възможността да се изправим пред яма-
раджа, пак няма да се отървем от похотта, която по начало ни 
подтиква да нарушаваме законите.“

отговорът е, че развиването на любовта към кришна е 
неотделимо от любовта към неразделните Негови частици, жи-
вите същества. В „Бхагавад-гита“ 4.35 Бог кришна съобщава 
на Арджуна, че човек Го осъзнава чрез знанието, предадено от 
духовен учител, който вижда истината на кришна. В следва-
щия стих той описва тази истина:

„когато получиш истинско знание от себереализирала се 
душа, никога няма да паднеш отново в илюзия, защото 
с това знание ще разбереш, че всички живи същества са 
само частици от Върховния или, с други думи, че Ми при-
надлежат.“

Но не само знанието за това, че всички души са частици 
от Бога, ще оправи света. В „Бхагавад-гита“ 15.7 Шри кришна 
изяснява, че макар и живите същества от този свят да са час-
тици от Него, те се мъчат в своите груби и фини мате риални 
тела. Ето защо в стих 18.69 той заявява, че за Него няма и не 
би могло да има по-скъп от този, който Му служи, като пропо-
вядва Неговото послание за освобождение. такъв проповедник 
изпитва състрадание към живите същества, заради техните 
мъки, защото той много добре познава законите на приро-
дата и наказанието, което очаква онези, които ги нарушат. 
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така, в „Шримад Бхагаватам“ 6.1.6, Махараджа парикшит 
пита своя духовен учител:

„о, честити и великолепни Шукадева Госвами, сега бъди 
така любезен да ми кажеш как човешките същества мо-
гат да бъдат спасени от адските области, за да не изпит-
ват ужасни страдания.“

Ваишнавата е пара-духкха-духкхи; с други думи, поне-
же напредва в кришна съзнание, той не познава собствено 
страдание, но в същото време изпитва болка, защото знае как 
страдат другите. така той иска да научи как точно да ги спа-
си. За момент си представете как действат професионалните 
спасителни отряди, като например тези, които спасяват път-
ниците от катастрофирал самолет на модерно летище. Доколко 
ще са ефективни зависи от знанията им. трябва да познават 
структурата на различните пътнически самолети, които летят 
от това летище. трябва да знаят как се дава първа помощ на 
тежко пострадали при катастрофа. трябва да знаят как да се 
справят с истерични и дезориентирани пътници. трябва да 
знаят как самите те да не пострадат при пожар или експлозия.

по подобен начин и ваишнавата не само се трогва и по-
мага на падналите души със знанието си за тяхното тежко 
положение в моралната вселена, но от това знание зависи и 
доколко ще бъде ефективен в опитите си да ги спаси. псевдо-
ваишнавите (сахаджии) си мислят, че всичко може да се по-
стигне само със сантимент; ала глупакът, втурнал се насред 
катастрофата, може много повече да навреди, отколкото да 
помогне. той не е обучен и да се справи с множеството опас-
ности, които могат да възникнат неочаквано.

„Чистият преданоотдаден е винаги трансцендентално ус-
тановен, защото извършва деветте различни процеса на 
бхакти-йога (шраванам киртанам вишно смаранам па-
да-севанам арчанам ванданам дасям сакхям атма-ниве-
данам). така, установен в предано служене, преданоотда-
деният, макар и в този свят, не е от материалния свят. И 
въпреки това, преданоотдаденият винаги се страхува: „по-
неже общувам с материалния свят, съм подложен на тол-
кова много замърсявания.“ Затова той винаги е нащрек, 
бои се и така общуването му с материалното постепенно 
намалява.“ („Шримад Бхагаватам“ 10.2.8, коментар)

това е една от причините преданоотдаденият, макар и 
трансцендентален, добросъвестно да се придържа към дхар-
ма; затова той е известен като дхарма-шила. Друга причина е 
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да бъде подобаващ пример за другите: яд яд ачарати шрешт-
хас тат тад еветаро джана – „каквото една велика личност 
направи, това хората следват.“ („Бхагавад-гита“ 3.21) Не е до-
статъчно да се спасяват падналите души; те трябва да бъдат 
научени как никога повече да не падат, а за това най-добрият 
учител е личният пример.

И накрая, както бе обяснено по-горе в тази глава, предано-
отдаденият се придържа към дхармата, защото Господ недву-
смислено е заявил, че с това човек Му става много, много скъп. 
Сетивните ценности на преданоотдадения или „въпросите на 
вкус“ (нещата, които харесва и не харесва) следват Бог кришна 
точно, както вкусовете на влюбения следват любимата.

„Действието на сетивата ми – слушането, виждането, 
обонянието, вкуса, докосването – става по твое желание. 
(Шрила Бхактивинода тхакура, „Атма-ниведана“ 5.6, из 
„Шаранагати“).

Интуицията на преданоотдадения е фино настроена към 
служенето на Бога.

„по този начин, нека всичките ми склонности и емоции 
постигнат чест и слава, като бъдат благоприятни за теб.“ 
(„Бхакти-анукула-матра карйера Свикара“ 1.7, из „Шара-
нагати“)

преданоотдаденият съхранява ценностите на ума и инте-
лекта (разбиране, знание), неотклонно спазвайки законите на 
преданото служене.

„Давам обет винаги да избягвам всичко, което знам, че 
противоречи на чистата преданост. това обещавам от все 
сърце.“ („Бхакти-пратикула-бхава Варджанангикара 2.8, 
из „Шаранагати“)

Стойността, която преданоотдаденият придава на своето 
лично освобождение, е изцяло подчинена на Божията воля. 

„След като отсъдиш греховете ми, ти трябва да ме нака-
жеш, понеже заслужавам да понеса страданията на пре-
раждането в този свят. Моля се само, докато се скитам 
от раждане към смърт, умът ми винаги да се приютява в 
твоите лотосови нозе заедно с ваишнави.“ („Атма-ниведа-
на“ 2.3, из „Шаранагати“)

Най-главната добродетел, която стои над всички остана-
ли, е предаността, а върховният обект на предаността е Бог 
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кришна. повече дори от освобождението си, преданоотдаде-
ният желае кришна да го приеме като Негов вечен слуга.

„Нека отново се преродя, дори като червей, само и само 
да остана твой преданоотдаден. Не желая да се раждам 
като Брахма, щом ще съм против теб.“ („Атма-ниведана“ 
3.5, из „Шаранагати“)

БЕЛЕжкИ къМ пЕТНАДЕсЕТА гЛАвА:

1 Преди петстотин години Бог Кришна слиза отново в света 
като Шри Чаитаня Махапрабху: какво доказва, че Шри Чаитаня 
Махапрабху е Самият Шри кришна? Във ведическите писания към 
Върховната Божествена личност се обръщат с триюга – този, кой-
то слиза само в трите юги: Сатя, трета, Двапара (но не и кали). В 
„Шримад Бхагаватам“ 7.9.38 обаче, прахлада Махараджа разкри-
ва, че Бхагаван действително се появява и в кали-юга, но в една 
аватара-форма, която той нарича чханна (скрита). В „Шримад Бха-
гаватам“ 11.5.32 се казва още:

„В епохата на кали интелигентните хора възпяват имената на 
Бога, за да обожават Неговото въплъщение, което постоянно 
слави името на кришна. Макар лицето му да не е черно, той е 
Самият кришна. придружават Го неговите приближени, слу-
ги, оръжия и доверени приятели.“
В Девета глава на „Шри Чаитаня-бхагавата“, се описва ма-

ха-пракаша-лила на Бог Чаитаня – в продължение на двадесет и 
един часа той разкрива великолепието Си на Върховна Божестве-
на личност пред ваишнавите от Навадвипа. освен този и още ня-
колко редки случая, той прикривал Своята Същност с поведение 
на смирен слуга на Бога и Неговите преданоотдадени, а не като 
Самия Бог. Въпреки това, Бог Чаитаня сбъдва предсказанието от 
„Шримад Бхагаватам“, като изпълнява санкиртана през кали-юга. 
И действително, Неговите забавления санкиртана продължават до 
ден днешен, както се потвърждава и в „Чаитаня-бхагавата“, Мад-
хя 23.513: адяпиха чаитаня е саба лила каре ян ‘ра бхагйе тхаке, 
се декхайе нирантаре – „До ден днешен Бог Чаитаня продължава 
Своите божествени занимания. който има късмет, вижда Неговите 
лила постоянно.“
2 [юдео-християнските] богослови излагат две причини, поради 
които моралът трябва да зависи от религията: Шрила прабхупа-
да е превел стих 6.9.36 от „Шримад Бхагаватам“ така, че по инте-
ресен начин хвърля светлина върху съвременния богословски дебат 
относно религията и моралността.
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„о, Върховна Божествена личност, в теб всички противоре-
чия се помиряват. о, Господи, тъй като ти си Върховната лич-
ност, източникът на безгранични духовни качества, върхов-
ният контрольор, твоята безгранична слава е невъобразима за 
обусловените души. Мнозина съвременни богослови спорят за 
праведното и греховното без да знаят какво всъщност е пра-
вилно. Аргументите им са винаги неверни, а преценките им 
– неубедителни, защото нямат авторитетни доказателства, с 
които да са постигнали познание за теб. понеже умовете им са 
възбудени от писания, съдържащи неверни заключения, те са 
неспособни да проумеят истината за теб. освен това, поради 
замърсения си, страстен стремеж да стигнат до правилното 
заключение, теориите им са неспособни да те разкрият; ти ос-
таваш трансцендентен спрямо материалните им концепции. 
ти си един-единствен и затова в теб противоположности като 
правене и неправене, щастие и нещастие не си противоречат. 
твоята мощ е толкова велика, че си способен да съградиш или 
разрушиш каквото Си пожелаеш. С тази мощ какво ли е не-
възможно за теб? понеже в твоята изначална позиция няма 
двойственост, ти можеш да извършиш всичко, като задей-
стваш Своята енергия.“

3 По-нататък, на стр. 140, атеистът Нилсен признава вярата 
си, че моралните ценности са а приори – т.е., че са „преди света“ и 
остават истинни за всички възможни светове: „В този фундамен-
тален смисъл е приемливо, разумно и, убеден съм, оправдано да се 
твърди, че моралната теория е автономна и а приори. тя е а приори 
и в смисъла, в който самите морални твърдения не представляват 
някакъв вид емпирични твърдения. тоест, ако отстоявам, че „човек 
трябва да защитава невинните“, аз не се опитвам да предскажа 
или опиша какво правят хората или какво е вероятно да направят, 
а заявявам какво трябва да правят. Ако едно морално твърдение 
е вярно, то ще се отнася и за всички възможни светове, където се 
получават ситуации от същия род, като описаната в твърдението.“
4 Тази най-висша дхарма – чрез нея душата влиза в личностен 
контакт с Бхагаван (Бог) и бхагаватите (Неговите освободени пре-
даноотдадени) – е бхагавата-дхарма, религията на осъзнаване на 
Бога: В „Шримад Бхагаватам“ 7.10.45 се казва дхармо бхагавата-
нам ча бхагаван йена гамаяте – „принципите на религията, с които 
човек може истински да проумее Върховната Божествена личност, 
се наричат бхагавата-дхарма.“ 
5 Тук ще спомена само, че когато Тома Аквински пише в своя-
та „Summa Theologica“: „Да се омаловажава диктата на разума е 
все едно да се осъжда Божията повеля“: цитирано от Джеймс Рей-
чълс) в „Елементите на моралната философия“ (James Rachels, The 
Elements of Moral Philosophy, 1995), стр. 54.





ШЕСтНаДEСЕта ГЛава

ВЕДИЧЕСкИтЕ коРЕНИ  
НА ЗАпАДНАтА РЕлИГИоЗНА тРАДИЦИя

Във всяка общоприета религия, включително и в големи-
те вероизповедания на Запада, могат да се открият елементи 
на карма, гяна и бхакти. когато тези три понятия не се раз-
глеждат отделно, а се допусне смесването им, това се нарича 
виддха-бхакти, замърсена религиозност. Виддха-бхактите се 
прекланят на Бога – това безспорно е акт на предана отдаде-
ност – но целта на тяхното преклонение е повлияна от идеалите 
на кармите и гяните за спасение: „рай“ и „освобождение“. по 
пътя на шуддха-бхакти, чистата преданост на Бога, тези несъ-
вършени цели отпадат.1 

„Човек трябва да се отдаде на трансцендентално любовно 
служене на Върховния Бог кришна по благоприятен на-
чин, без амбициите, подхранвани от гяна и карма. това 
се нарича чисто, предано служене.“ („Бхакти-расамрита-
синдху“ 1.1.11)

В един цитат от първа глава се твърди, че „проблемът със 
злото“ е предимно проблем на западната религиозна традиция. 
Да видим защо. Макар че амбицията на човека тип карми да 
постигне рая е очевидна при индузима и будизма, амбицията 
на човека тип гяни – стремящ се към спасение чрез отрицание 
на илюзорното личностно его – е крайната цел на тези източни 
религии. Индуистите вярват, че след пълното отрицание оста-
ва нещо и това е безличностният Брахман, когото възприемат 
като вечно съществуваща светлина (парам-джйоти) и вечен, 
изначален звук (аум). Будистите вярват, че след отрицанието, 
не остава нищо друго освен пустота.

В западната религиозна традиция крайната цел, спасение-
то, се отъждествява с влизането в рая. Ученият Хенри корбин 
проследява западната картина на спасението до пред-библей-
ския „рай на Йима“2, описан в зороастрийските писания от 
древна персия (днешен Иран), които са най-старите религиоз-
ни текстове на западната традиция. казва се, че Йима, което 
е друга форма на името яма, е владетелят на един подземен 
рай.3 както яма е син на бога на слънцето Вивасват, Йима е 
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син на Вивангхант. В предходната глава се запознахме с ци-
тати от „Гаруда пурана“ – там яма се описва като страховит 
съдия, който наказва греховните души. Но в „Махабхарата“ 
има стихове, където сабха-та на яма (съборно място, където 
той общува с приближените си) се описва като място в рая. В 
„Шримад-Бхагаватам“ 5.26.6 ямараджа е посочен като питри-
раджа, царят на питрите (починалите предци, благочестивите 
карма-марги, които се радват на награда в рая). 

Макар че Западът безспорно се определя от карма-марга, 
не бих искал да внушавам, че там бхакти липсва напълно. Бог 
несъмнено изпраща велики души, които да отклонят внимани-
ето на хората от надеждите им за райска награда и да го на-
сочат към самоотвержено любовно служене на Бога. Ето какво 
откриваме в Стария и Новия завет:

„Не знаете ли, че приятелството със света е вражда про-
тив Бога? който, прочее, поиска да бъде приятел със све-
та, враг става на Бога.“ (Съборно послание на св. Апостол 
яков 4:4)

„И не е за чудене: защото сам Сатаната се преобразява в 
ангел на светлината.“ (ІІ коринтяни 11:14)

„И тъй, покорете се Богу; опълчете се против дявола и 
той ще побегне от вас. приближете се към Бога и той ще 
се приближи към вас;“ (Съборно послание на св. апостол 
яков 4:7-8)

„техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя 
отец Небесен.“ (Евангелие от Матея 18:10)

„както кошута жадува за водни потоци, тъй и душата ми, 
Боже, копнее за тебе! Душата ми жадува за Бога силний, 
живий.“ (псалом 41:1-3)

„... и който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде 
раб, както Син Човеческий не дойде, за да Му служат, но 
да послужи...“ (Евангелие от Матея 20:27-28)

„прочее, нека чрез Него непрестанно принасяме Богу хва-
лебна жертва, сиреч, плода на устните, които прославят 
името Му.“ (послание до Евреите, 13:15)

„И възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и 
от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката 
си сила“. (Евангелие от Марка 12:30)
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И въпреки това един религиозен авторитет от наши дни 
признава:

„Ние сме разглезени хора в една егоистична епоха. Дори 
като християни не почитаме дисциплината – била тя фи-
зическа, интелектуална, обществена или духовна“.4 

Защо благочестивите хора в Западното общество биват 
възпирани от чистото служене бхакти, така очевидно в соб-
ствената им традиция? от ведическа гледна точка има исто-
рическо обяснение. Накратко то е, че преминаването отвъд 
двойствеността добро и зло, обусловена от материалното 
тяло, никога не е присъствало като възможност в западна-
та религия, което на свой ред се корени в едно изкривяване 
на ведическия път на плодоносните дейности (карма-марга), 
извършено в древни времена. Карма-марга, пътят на плодо-
носната дейност, безспорно е учение на самите Веди, но сам по 
себе си той не представлява окончателна цел. Карма-та не носи 
вечна печалба. Времето ниже нейните добри и лоши плодове 
един след друг в една безкрайна верига от двойственост – ком-
бинация, подобна на моркова и пръчката, която вечно тласка 
живото същество напред в цикъла на раждане и смърт. 

„Живото същество приема раждане според карма. то 
умира според карма. Неговата карма му носи щастие, 
страдание, страх и нещастие.“ („Брахмаваиварта пурана“ 
2.24.17)

Гяна-марга, пътят на който учат Упанишадите, прави 
опит да се отхвърлят робските вериги на двойствеността чрез 
постигане на знание за Аз-а, преминаващ отвъд „доброто“ и 
„злото“, които възприемаме в материята. Ханти карма субха-
субхам, „Унищожете всяка карма – добра и лоша!“ – така зове 
стих 6.20 от Маитри Упанишад. Стих 6.7 от същото писание ни 
съветва как карма може да се изкорени: вигянам карякарана-
карманирмуктам – чрез „трансцендентално знание, освободе-
но и от причината, и от резултата на карма.“ Човешките съще-
ства трябва да се научат: 1) да живеят встрани от желанията 
(причината) и 2) да живеят встрани от сетивното и умствено 
щастие и нещастие (резултата). така чрез аскетизъм се пости-
га отричане на двойствеността и се стига до прозрението, че 
всичко е едно. В западната религиозна традиция не откриваме 
мощна революция, водена от гяна, като тази в Индия, където 
около 600 г. от н.е. имперсоналистът Шанкарачария популяри-
зира своята философия, че „светът на двойствеността е неис-
тинен – абсолютното единство е истинно“.
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Да, наистина на Запад е имало периоди на истинска от-
даденост на Бога. Но елементът бхакти никога не е бил систе-
матично отделян от древната западна версия на учението за 
плодоносната работа. понеже двойствеността, обусловена от 
материалното тяло, рядко е била поставяна под въпрос, отда-
деността на Запада е гравитирала към райското материално 
щастие и встрани от отречението. Ето защо съвременната ре-
лигия е попаднала в капана на себезадоволяването.

За да разберем как се е стигнало до тук, ще проследя ис-
торическото развитие. Между западната религиозна традиция 
и ведическата дхарма съществува древна връзка. освен че 
свързва, тази връзка обаче и разделя, подобно на заключена 
врата между две стаи, ключът към която отдавна е изгубен. 
Историята държи ключа и в следващия раздел, „Зороастрий-
ската връзка“, тя ще ни го върне. 

Едно предупреждение: възможно е този раздел да ви се 
стори твърде изнурителен. Ако е така, бъдете любезни и пре-
скочете направо към седемте обобщения накрая. И една дума 
за метода, използван в „Зороастрийската връзка“: ще приведа 
ведически доказателства, които ценя, заедно с доказателства 
от трудовете на съвременни изследователи на религиозна-
та древност, които не ценя (макар това да не означава, че а 
приори  отхвърлям всичко, което историците имат да ни ка-
жат). Една от причините да не оценявам доказателствата на 
историците е, че историята, която ни предлагат е крайно непо-
стоянна. Днес, например, версията за създаването на Стария 
завет е различна от версията, възприета от учените пред сто 
години – дотолкова различна, че през 1884 г. един човек се 
самоубил, понеже историците от края на ХІХ век отхвърлили 
като измама доказателствата, събрани от него, които всъщ-
ност подкрепят днешната версия.5 Друга причина, поради 
която не възприемам доказателствата на историците, е, че 
техните версии са оцветени от тълкуванията на „школите на 
мисълта“: школата на Макс Мюлер за природния мит; антропо-
етнологическата школа на Дюркем, Спенсър и Фрейзър; пси-
хологическата школа на Фройд и Юнг и т.н. тези тълкувания 
отразяват съвременното отношение на скептицизъм, атеизъм, 
материализъм, еволюционизъм и прочие. С готовност призна-
вам, че докосвайки се до западната история, поемам риск. И 
все пак, понеже тя е възприета на Запад и понеже в някои 
ключови области може да се открие известно съгласие с веди-
ческата, ще използвам тази история, за да подсиля вековната, 
многоуважавана логическа максима quod simper, quod ubique, 
quod ab omnibus traditum est – трябва да вярваме на онова, 
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което се предава на поколенията във вечността, навсякъде, и 
от всички.

ЗОРОАсТРИйскАТА вРъЗкА

Ведическа Индия и древният Запад имат обща културна 
основа. А. Сайденберг, изследовател на история на математи-
ката, посочва, че геометрията, използвана при строежа на еги-
петските пирамиди и цитаделите в Месопотамия, произлиза от 
ведическата математика.6 оксфордският учен М. л. Уест про-
следява някои най-съществени идеи от древногръцката фило-
софия и от философията на Близкия изток назад към Ведите.7 
В един момент обаче нещо, което Индия отрекла, започва да 
действа на Запад: зороастризмът. тук откриваме както брън-
ката, която свързва западната религиозна традиция с ведиче-
ското наследство, така и онова, което ги разделя. 

Зороастризмът е древно дуалистично учение, разпростра-
нявано в персия от пророка Заратустра в неизвестен момент 
от миналото. като религия то е изчезнало почти напълно. Но 
неговата идея за дуализма продължава да живее в юдейство-
то, християнството и исляма.8 Учението на Заратустра е из-
вестно и в древна Индия. В няколко пасажа от Риг Веда той 
се споменава като Джарута. тези отпратки обаче далеч не са 
ласкателни. В Риг Веда 7.9.6 се посочва, че мъдрецът Вашист-
ха враждувал с Джарута.9 

В зороастрийското писание „Зенд Авеста“ Вашистха се 
нарича Вахиштха.10 За него се казва, че бил личност със зло-
вреден ум, който се противопоставил на Заратустра. В „Шри-
мад-Бхагаватам“ 6.18.5-6 се заявява, че Вашистха е син на 
полубоговете Варуна и Митра; в 9.1.13 се потвърждава, че се 
кланял на Варуна. В Седмата мандала на Риг Веда се говори 
подробно за предаността на Вашистха към Варуна. Учените 
предполагат, че и Вашистха, и Заратустра са жреци на Вару-
на, наречен Асура-мая в Риг Веда. Изглежда между двамата 
избухнало съперничество.

Името Зороастър е вариант на Заратустра11; по същия на-
чин във Ведите Джарута се нарича Джарасабдха. В глави 139 
и 140 на „Бхавишя пурана“ е представен подробен разказ за 
произхода на мага Джарасабдха. Думата „мага“ се отнася до 
династия жреци, чийто родоначалник е Джарасабдха. В дре-
вен Иран жреците се наричали „маги“* и принадлежели към 

* влъхви – Бел. прев.
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потомствена каста. Джарасабдха се родил в рода на вира ади-
тя, „могъщия Адитя“ (бога на слънцето). Във ведическите пи-
сания се изреждат дванадесет Адитя (синове на Адити, майка-
та на полубоговете). те са дванадесетте спици на кала-чакра, 
колелото на времето. В Чхандогя Упанишад 3.8.1 Варуна е обя-
вен за главен сред тях. през всеки месец на годината един от 
Адитите управлява колесницата на слънцето по нейния път в 
небето. Изглежда родословието на Джарасабдха (Джарута, За-
ратустра) започва от Варуна, водача на ведическите божества 
на слънцето. подобно на Варуна, слънцето се нарича Асура (от 
асун рати, „този, който дава живот или подмладява“); понеже 
Варуна е много могъщ и понеже измерил небето (също как-
то слънцето), той се нарича мая – затова титлата Асура-мая е 
подходяща и за двамата полубогове. Варуна е наричан Асура 
и защото той господства над множество демонични подвод-
ни същества. (Бог кришна убива един от тези асури на име 
Санкхасура; друг асура уловил Нанда Махараджа, бащата на 
кришна, докато се къпел в река ямуна.) В зороастрийската 
„Зенд Авеста“ името на божеството, пред което се прекланя 
Заратустра е Ахура-мазда (Мъдрия Господ), което съответства 
на титлата на Варуна Асура-мая.

В „Бхавишя пурана“ Вясадева разказва на Самба, че по-
томците на Джарасабдха, (магите или влъхвите) следват пи-
сания, чийто смисъл представя Ведите с обърнато значение 
(та ева випаритас ту тесам ведах пракиртита). И наисти-
на, „Зенд Авеста“ представя „деви-те“ като демони и „ахури-те“ 
като добри духове.12 Вясадева казва, че магите се отдавали на 
огнени жертвоприношения. Дори в наше време малката общ-
ност на парсите в Индия, останали във времето като потомци 
на магите, са известни като „почитащи огъня“.13 от „Бхавишя 
пурана“ става ясно, че поради оскърбление, извършено от не-
говата майка, раждането на Джарасабдха не се смятало за осо-
бено порядъчно. Ведическите жреци смятали него и потеклото 
му за „черни овце“. И въпреки това богът на слънцето винаги 
бил благосклонен към Джарасабдха, в отговор на което той се 
поставил под пълната закрила на това божество. В зороастрий-
ските писания („коршед яшт“ 4) действително се препоръчва 
преклонение пред слънцето14:

„онзи, който прави жертвоприношение на неумиращия, 
сияен, стремителен конник Слънцето – за да противостои 
на мрака, да противостои на Девите, родени от мрака, да 
противостои на крадци и разбойници, да противостои на 
яатус и паирикас, да противостои на невидимата, пъл-
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зяща смърт – той принася на Ахура-мазда, принася на 
Амеша-спентас, принася на своята душа. той ликува и се 
наслаждава на райските и светски яазати – този, който 
прави жертвоприношение на неумиращия, сияен, стре-
мителен конник Слънцето.“ 

Именно в тази особена преданост към Варуна като бо-
жество на слънцето се забелязва ведическият корен на зо-
роастрийския дуализъм. Бидейки един от Адитите, Варуна е 
близък с друг Адитя, Митра. В Риг Веда 10.37.1 се казва, че 
слънцето е окото на Митра-Варуна. (последователите на За-
ратустра смятали Митра – или Митхра – за идентичен с Аху-
ра-мазда, понеже Митхра е светлината на Мъдрия Господ.) 
Заедно Митра-Варуна са всевиждащите пазители на дхарма. 
от двамата, човечеството трябва повече да се бои от Вару-
на. Химн 1.14 от Атхарва Веда е отправен към варуно ямо ва 
(Варуна или яма) и така установява връзка между Варуна и 
ямараджа, съдникът на мъртвите, който наказва грешниците. 
Макар Митра-Варуна да са равностойни в поддържането на 
вселенския ред и закон, в „таиттрия Самхита“ Митра се отъж-
дествява със закона на деня, а Варуна – със закона на нощта. 
Въпреки че през нощта окото на слънцето е затворено, със 
свои те хиляди очи или съгледвачи Варуна наблюдава деянията 
на хората под покривалото на мрака. Ето тук възниква една 
двойственост. Митра (което означава „приятелство“), свидете-
лят на деня, е по-благ от Варуна (което означава „онзи, който 
привързва“), свидетелят на нощта – митро хи крурам варенам 
шантам кароти, се казва в „таиттиря Самхита“: „Митра усми-
рява жестокия Варуна.“

любопитно е как зороастризмът разширява тази двой-
ственост. Във ведическия вариант Асура-мая Варуна, госпо-
дарят на водите, обитава дълбините на космическия океан 
Гарбходака, далеч под земята. подземният свят на яма, раят 
и адът са много близо до този океан; що се отнася до наказ-
ването на грешниците, яма и Варуна са близки съюзници. В 
зороастрийския вариант Ахура-мазда (Варуна) е богът на свет-
лината, който дал на своя слуга Йима едно подземно царство, 
наречено Вара – царство, което макар тъмно и невидимо за 
човешките очи, е осветено от мистична светлина. Във веди-
ческия вариант Митра-Варуна са двама полубогове, които в 
древни времена служели на Върховния Бог – двамата дейст-
вали като екип, упражняващ надзор над царствата на свет-
лината и мрака. В зороастрийския вариант Варуна всъщност 
е самият върховен бог. Митра е неговата светлина. Мантията 
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на мрака (злото) е на раменете на вечния враг на Ахура-мазда, 
наречен Ангра Маиню или Ариман. Изглежда Ангра Маиню е 
ведическият Ангираса (Брихаспати), духовният учител на де-
вите и голям враг на Шукрачария, духовния учител на асури-
те. от „Махабхарата“ 1.66.54-55 научаваме, че Варуна взел 
дъщерята на Шукрачария, Варуни, за своя първа жена. 

Във ведическия вариант силите на светлината и мрака 
или на доброто и злото не са вечни. приемайки ги за вечни 
и, още повече, преобръщайки качествата им (описвайки асу-
рите като добри, а девите като зли), Заратустра изкривил 
представата за намеренията на Върховния Бог по отношение 
на космоса, управляван от представители като Варуна, яма 
и Брихаспати. Зороастризмът представлява революционно от-
късване от ведическата философия. 

„В Иран настъпва революция в историята на идеите... с 
ученията на Заратустра, който полага основата на първа-
та изцяло дуалистична религия. Разкритието на Заратус-
тра е, че злото съвсем не е проявление на божественото; 
по-скоро то произтича от едно напълно отделно начало... 
Дуализмът на Заратустра... е явен; дуализмът на юдей-
ството и християнството е много по-забулен, но съществу-
ва и в голямата си част се дължи на иранското влияние... 
Всички постулират един Бог, който е независим, могъщ и 
добър, но чиято власт е до известна степен ограничена от 
друго начало, сила или пустота.“15

професор Норман кон е начело на влиятелна школа сред 
изследователите на религията. Според неговото мнение учение-
то на Заратустра е източникът на учението за апокалипсиса 
– вярата в една последна, решаваща, преломна война между 
армията от ангели на Бога и армията от демони на дявола. 
Според зороастризма се очаква тази война да избухне с поява-
та на Саошянт или месията, който ще надделее над силите на 
злото, ще възкреси мъртвите и ще установи Божието царство 
на земята.

Важно движение в рамките на зороастризма е зурва-
низмът, който през четвърти век преди Христа се приема за 
държавна религия в персия. На езика на „Авеста“ зурван озна-
чава „време“; учените откриват подобие между божеството 
Зурван и ведическия кала, който според ваишнавската фи-
лософия представлява отражение на Върховния Бог, а също и 
Негов пълномощник при създаването, поддържането и унищо-
жението. кала движи космическото колело на времето (кала-
чакра), по което сияйната колесница на Суря (богът на слън-
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цето) се движи през небесата, осветява Вселената и отбелязва 
минаването на часовете, дните и годините.

Следвайки посоката, очертана от кон, на страници 7-8 от 
„Знамения на хилядолетието“ Харолд Блум твърди, че зурва-
низмът бива асимилиран от юдейството. така евреите започ-
ват да отъждествяват Зурван с яхве. Цитирайки Хенри кор-
бин, Блум казва, че зурванизмът е жив и днес в шиитската 
форма на исляма в Иран. На страница 28 от своята „краят на 
времето“ Деймиън томпсън подсказва, че зурванизмът е по-
влиял на Йоан, който създава „откровението“ от Новия завет 
на остров патмос. 

На страница 32 от „Ранната гръцка философия и Изто-
ка“ (1971) оксфордският учен М. л. Уест цитира свидетелства, 
представени от един древен грък, че според учението на влъ-
хвите Зурван (Времето) разделил космоса на царство на свет-
лината и царство на мрака, тоест на добро и зло. посочвайки 
ведическия паралел, Уест цитира Шеста глава от Майтри Упа-
нишад. тук се казва, че Бог (Брахман) има две форми – една-
та е тази във времето, другата е вечна. тази, която съществу-
ва още отпреди слънцето е вечната, отвъд времето. Вечният, 
трансцендентален Брахман не може да се дели на части (т.е. 
светлина и мрак, добро и зло), следователно той е вечно не-
двойствен. Но този Брахман, който води началото си със слън-
цето – времето – се дели на части. Живите същества се раждат 
във времето, растат във времето и умират във времето. Слън-
цето (Суря) е себето на този Брахман, който е във времето. 
Човек трябва да почита Суря като тъждествен с времето. така 
съответствието между ведическия Суря и персийския Зурван 
става съвсем ясно.

Доказателствата от предходния раздел водят до седем за-
ключения: 

1. В древни времена някой си Джарута, Джарасабдха, 
Заратустра или Зороастър, жрецът-основоположник на клана 
на влъхвите (магите) се откъсва от ведическата традиция. За-
падните историци смятат, че юдео-християнството и ислямът 
споделят принципи, произтичащи от неговото учение, нарече-
но зороастризъм – господстващата религия в пред-ислямски 
Иран.

2. отклонението на зороастризма се състои в това, че 
прие ма само Брахман във времето (слънцето) и отхвърля ве-
чния Брахман (Кришна). Върховният Бог бива отъждествен с 
бога на слънцето и по-конкретно с Адитя Варуна, който във 
Ведите е известен като Асура-мая, а в зороастрийските писа-
ния като Ахура-мазда. 
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3. Ведите учат, че Варуна действа заедно с Митра и два-
мата поддържат закона на дхарма в царствата, разделени от 
слънцето (светлината и мрака). тук дхарма означава религиоз-
ни деяния, които носят артха (богатство) и кама (сетивно на-
слаждение) на земята и в рая. Варуна се свързва с яма, съдни-
кът на мъртвите. обителта на яма е мястото, където се получа-
ва възнаграждение и наказание за добра или лоша карма. 

4. Ако – както са вярвали последователите на Зороастър – 
Асура-мая Варуна е всеблаг, тогава той не е всемогъщ.  Фактът, 
че той трябва непрестанно да бди, за да закриля дхарма, по-
казва, че злото е способно да се противопостави на неговия 
ред (в Десета песен от „Шримад-Бхагаватам“ се разказва как 
един демон на име Бхаумасура надвил Варуна в битка; така 
понякога злото надделява).

5. Специалистите по история на западната религиозна 
традиция вярват, че „Заратустра е първият човек, изложил 
идеята за едно начало на абсолютното зло16, чието олицетво-
рение, Ангра Маню или Ариман, е първият истински Дявол 
в световната религия. Макар двата принципа да са напълно 
независими, те се сблъскват и когато се изпълни времето, доб-
рият дух неизбежно ще надделее над злия.“

6. Историците смятат, че апокалиптичният край на Вре-
мето, виждан в бъдещето от юдео-християнството и исляма, е 
съчинен от „Зороастър, първоначално жрец на традиционната 
религия, [който] говорел за настъпващата трансформация17, 
известна като „извършването на чудо“, при което ще настъпи 
всеобщо възкръсване на телата. След това ще последва велико 
събрание, при което всички хора ще бъдат съдени. Злите ще 
бъдат унищожени, а праведните ще придобият безсмъртие. В 
новия свят младите ще бъдат вечно на петнадесет, а зрелите 
ще останат на възраст четиридесет години.18 това обаче не е 
връщане към изначалния рай; нищо от случилото се в минало-
то не ще достигне съвършенството на новия свят. това е краят 
на Времето.“

7. онези, които очакват края на Времето, се надяват да 
постигнат вечен живот във възкръснало тяло от разкрасена 
материя в една пречистена от всяко зло, небесна земя. като 
човешки същества, те очакват да бъдат „равни с боговете, че 
дори и над тях“.

Историкът Джефри Бъртън Ръсел ни дава още един клю-
чов елемент от зороастрийската вяра, който трябва да се спо-
мене: „Действително безбрачието се смятало за грях (както и 
всяка форма на аскетизъм),19 порок, свързан с липса на уме-
реност, с отказ от нещата от този свят, за целите, които Бог 
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е определил. Безбрачието, което се цени високо във ведиче-
ската религиозна култура, се смята за грях и в юдейството, и 
в исляма. За ранното християнство то било важна проява на 
дисциплина. Реформираното християнство обаче го отхвърля 
напълно, вслушвайки се в поучението на Мартин лутер: 

„Безбрачието е най-големият враг на вярата; то никога не 
помага на духовното, а по-скоро се бори против Божие-
то Слово, като се отнася с презрение към всичко, което 
 произлиза от Бог.“ („Разговори около масата“ ССССХСІ)

Зороастризмът смятал безбрачието и всички други видове 
аскетизъм за грях – това ни връща към предпоставката, коя-
то даде начало на историческото ни изследване на основите 
на западната религия: „преминаването отвъд двойствеността 
никога не е присъствало като възможност в западната рели-
гия, което на свой ред се корени в едно изкривяване на веди-
ческия път на плодоносните дейности (карма-марга)“. Карма-
марга се занимава с онова, което се определя като три-варга 
или дхарма-арта-кама (религиозна благочестивост, икономи-
ческо развитие и телесно щастие). Хората, създали семейство, 
се стремят към тези принципи през целия си продуктивен 
живот. Ведическият път обаче, отвежда човечеството по-да-
леч към варга (принципът) на мокша (освобождението). този 
варга е целта на гяна-марга, пътят на онези, които са премина-
ли от грихаста-ашрама (семеен живот) към санняса-ашрама 
(отречение).20 Целта на човека, поел по пътя на гяна-марга, е да 
премине отвъд ограничената от времето двойственост на доб-
ро и зло към безвременния, вечен Абсолют, отвъд раждането и 
смъртта. прашна Упанишад 1.9 съветва гяна-марги да се от-
рече от иштапурта – ведическите жертвоприношения (ишта) 
и благотворителните дейности (пурта) – защото чрез ишта-
пурта душата остава окована в цикъла на раждане и смърт. 
В Брихадарянака Упанишад 4.4.7 се казва, че човек пости-
га безсмъртие във вечния Брахман, когато си отидат всички 
материални желания – сарве прамучянте кама. това условие 
предхожда секването на сексуалното привличане, което е в ос-
новата на всички други желания.21 

Чистият бхакти-марга започва, когато мъртвите 
материал ни форми престанат да привличат душата и тя се на-
сочи към божествената, екстатична Форма на всички форми, 
всепривличащия Шри кришна.22 Чистото, любовно привличане 
към кришна се нарича раса. В света на времето тя е изкриве-
на и представлява привличане към материалните форми. това 
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изкривено привличане захранва с енергия нашата карма. В 
таиттрия Упанишад 2.7 се обяснява: 

„Върховната истина е раса. постигайки раса, дживата 
придобива блаженство. кой би задействал тялото и прана 
(сетивните способности), ако не съществуваше тази бла-
жена форма? той дарява блаженство на всички.“

Макар раса да подтиква към плодоносни дейности, пло-
доносните дейности не позволяват на душата да вкуси чис-
тата, вечна раса. това е така, защото по закон плодоносните 
дейности отвеждат човека само до простото наслаждение на 
преходните материални резултати. Дори когато плодоносните 
дейности се направляват от предписанията на свещените кни-
ги, те носят само ефимерно наслаждение на райските планети 
от материалната вселена.

Било на земята или в рая, условието sine qua non за пости-
гане на материално наслаждение е сексът. Сексуалното при-
вличане представлява извратено привличане към кришна. За 
да се постигне лично общуване с кришна, това привличане 
трябва да се пречисти.

„Само пречистената душа може да постигне съвършен-
ството да общува с Божествената личност, в пълно бла-
женство и удовлетворение, в естественото си състояние. 
който успее да възобнови тази съвършена отдаденост, 
никога повече не бива привлечен от материалния свят 
и никога повече не се завръща.“ („Шримад-Бхагаватам“ 
2.2.31)

Времето е неустоимата сила, която притегля живите съще-
ства от цялата вселена едно към друго и ги обвързва сексуал-
но. Същият този фактор им причинява нещастие и раздяла. В 
края на краищата, времето причинява разпада на цялото кос-
мическо проявление. така сексуалното привличане е неделимо 
от страха от разрушението.

„привличането между мъжкото и женското, мъжа и же-
ната, съществува винаги и навсякъде и кара всички да 
се страхуват. такива чувства се срещат дори сред полу-
богове като Брахма и Шива и кара и тях да се страхуват, 
а какво да се каже за онези, които са привързани към 
семейния живот в този материален свят.“ („Шримад-Бха-
гаватам“ 9.11.17)

Ведическата дхарма се определя като санатана-дхарма 
(вечна религия). тя отвежда вярващия от затворения във вре-
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мето Брахман – вселенската форма на Бога, в която полубо-
гове като Брахма, Шива, Варуна, яма, Брихаспати и богът на 
слънцето Суря са установени като началници на отдели – до 
безвременния, извечен Брахман: парамбрахман Шри криш-
на. парамбрахман се постига, когато душата, пречистена от 
сексуалното привличане, се гмурне в океана на раса на свя-
тото име, форма, качества, забавления на кришна, както и 
на Неговата любовна връзка с чистите преданоотдадени във 
вечното царство Голока, където време не съществува. 

Убеждението, че религията е три-варга – т.е. обхваща 
благочестивостта (дхарма), икономическото развитие (артха) 
и телесното щастие (кама), без да има простор за освобож-
дение от обвързаното във времето привличане към тялото и 
материал ните обекти на сетивно наслаждение – е демонично. 
това става ясно от Седма песен, пета глава на „Шримад-Бха-
гаватам“, където се описва как брахманите, използвани от де-
мона Хиранякашипу, проповядват само три-варга. когато Хи-
ранякашипу се усъмнява, че тези брахмани обучават малкия 
му син прахлада във Вишну-бхакти, той гневно ги наругава. 
те уверяват демона, че съвсем не са учили прахлада на такова 
нещо; както се оказва, предаността на момчето към кришна 
е спонтанна. тогава Хиранякашипу решава да убие собстве-
ния си син. Накрая обаче Бог Нрисимхадева, инкарнация на 
кришна във формата на човеколъв, унищожава Хиранякаши-
пу. прахлада е най-добрият пример за дхарма-шила; Хираня-
кашипу е най-добрият пример за адхарма-шила.

В наши дни мислещите хора изказват съжаление за това, 
че в съвременната култура липсва дисциплина. Добре би било да 
обърнат внимание какво Бог кришна казва на Арджуна в стих 
2.62-63 от „Бхагавад-гита“, където цялата криза в дисциплина-
та се проследява до съзерцаването на обектите на сетивата.

„Докато съзерцава обектите на сетивата, човек разви-
ва привързаност към тях. от тази привързаност се по-
ражда похот, а от похотта възниква гневът. от гнева 
възниква пълната илюзия и от илюзията – объркване 
на паметта. когато паметта е объркана, човек загубва 
разума си, а когато изгуби разума си, отново потъва в 
материалното блато.“

тъй като философията на карма започва със съзерцава-
нето на обектите на сетивата, тя завършва с криза във всич-
ки сфери на човешките усилия – физическа, интелектуална, 
обществена и религиозна. Философията на карма е била, е и 
си остава основният корен на материалистичната култура. Във 
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втора част на тази книга ще разгледаме последствията, до кои-
то води тази философия в съвременния свят.

БЕЛЕжкИ къМ шЕсТНАДЕсЕТА гЛАвА:

1 Виддха-бхактите се прекланят на Бог – безспорно това 
е акт на предана отдаденост – но целта на тяхното преклоне-
ние е повлияна от идеалите на карми и гяни за спасение: „рай“ и 
„осво бождение“. По пътя на суддха-бхакти, чистата отдаденост 
на Бога, тези несъвършени цели отпадат: Доколкото се съпроти-
вляват или противопоставят на суддха-бхактите, благочестивите 
карми и гяни са нерелигиозни. Човек, който напълно се противо-
поставя на един суддха-бхакта е напълно нерелигиозен и затова се 
нарича адхарма-шила. по подобен начин е напълно възможно един 
„демон“, който се е противопоставил на виддха-бхактите да бъде 
дхарма-шила, щом единственото му желание е да служи на Бога. 
това се потвърждава в случая с Вритрасура („Шримад-Бхагаватам“ 
Шеста песен, глава 9-10).
2 Ученият Хенри Корбин проследява историята на Западната 
картина на спасението до пред-библейския „рай на Йима“: Цити-
ран от Харолд Блум, „Знамения на хилядолетието“ (Harold Bloom, 
Omens of Millenium, 1997), стр. 196.
3 Казва се, че Йима, което е друга форма на името Яма, е вла-
детелят на един подземен рай: М. л. Уест, „Ранната древногръц-
ка философия и Изтока“ (M. L. West, Early Greek Philosophy and the 
Orient, 1971), стр. 191.
4  Ние сме разглезени хора в една егоистична епоха: Дейвид л. 
Маккена, председател на Богословския семинар в Асбъри, цитиран 
във „Възхвала на дисциплината“ (Richard J. Foster, Celebration of 
Discipline) от Ричард Дж. Фостър, 1998), стр. 205.
5  – версия, дотолкова различна, че през 1884 г. един човек се са-
моубил, понеже историците от края на ХІХ век отхвърлили като 
измама доказателствата, събрани от него, които всъщност под-
крепят днешната версия: Човекът е Мозес Вилхелм Шапира (1830–
1884). Доказателствата се съдържат в петнадесет ивици ръкопис 
на пергамент, открити при Дхибан, близо до Мъртво море, които 
според него представлявали ранна версия на книгата „Второзако-
ние“. Неколцина изтъкнати европейски специалисти по история на 
Библията изследвали ръкописа на Шапира и го обявили за съвре-
менен фалшификат, направен от човек, научил лош староеврейски 
сред еврейската общност в Северна Европа. На 9-ти март 1884 г. 
обезсърченият Шапира се самоубива с пистолетен изстрел в главата 
в един хотел в Ротердам. Но след като между 1947 г. и 1952 г. от-





в е д и ч е с к и т е  к о р е н и  н а  з а п а д н а т а  р е л и г и о з н а  т р а д и ц и я

криват свитъците от Мъртво море, учените променят мнението си 
за ръкописа на Шапира. Сега вече той се смята за истински. 
6  А. Сайденберг, изследовател на история на математиката, 
посочва, че геометрията, използвана при строежа на египетските 
пирамиди и цитаделите в Месопотамия, произлиза от Ведическа-
та математика: цитиран от клаус клостермайер, „оспорване на 
теорията за арийското нашествие и преразглеждане на древната ис-
тория на Индия“ (Klaus Klostermaier, Questioning the Aryan Invasion 
Theory and Revising Ancient Indian History) ISKCON Communications 
Journal, том 6, бр. 1 (юни, 1998).
7  Оксфордският учен М. Л. Уест проследява някои най-същест-
вени идеи от древногръцката философия и от философията на 
Близкия изток назад към Ведите: вж. неговата книга „Ранната 
древногръцка философия и Изтока“ (M. L. West, The Early Greek 
Philosophy and the East, 1971).
8  Зороастрианството е почти изчезнало като религиозна вяра. 
Но неговата идея за дуализма продължава да живее в юдейството, 
християнството и исляма: из „История на света“ от Уилям Х. Мак-
Нийл (William H. McNeil, A World History, 1979), стр. 75:

„Зороастрийският дуализъм обяснява злото по-правдоподобно 
от всяка друга строго монотеистична вяра. Следователно, уче-
нията за дуализма, чийто произход се проследява назад до Зо-
роастър, са били нееднократно окастряни в юдео-хри стияно-
мюсюлманската традиция; самото зороастрианство почти не е 
оцеляло с изключение на общността парси в Индия, и то след 
пространни по-късни корекции.“ 

9 В Риг Веда 7.9.6 се посочва, че мъдрецът Вашистха вражду-
вал с Джарута: 

„Вашистха те подтиква: о, Агни [богът на огъня], унищожи 
злия Джарута! прекланяй се пред достойния за множество 
обреди! общността на полубоговете, от името на богатия съз-
дател на жертвената церемония поднася възхвала – Джата-
ведите, многогласни възхвали – и вечно ни храни със своята 
благодат.“ 
В Риг Веда 7.1.7 и 10.80.3 Джарута също се споменава като 

враг, който бил погълнат от пламъците на Агни.
10 В зороастрийското писание „Зенд Авеста“ Вашистха се на-
рича Вахиштха: из „Изследване на индийската история и култура“ 
(The Study of Indian History and Culture) под редакцията на С. Д. кул-
ками, том І, (1988). В тази книга се цитира пасаж от „Зенд Авеста“ 
(ясна Ха 43.15) по превода на С. к. Ходивала:

„о, Ахура-мазда, тогава наистина се изпълних с почит към теб, 
когато онзи ангел дойде при мен с добри намерения и ме из-
вести с мъдростта си, че нам не е скъп нито Вахиштха със своя 
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зловреден ум, нито пуру, който принадлежи към Дрегвант [= 
Грехма или Брахма]: наистина, те смятат всички Ангри [= Ан-
гираси] за праведни.“
На езика на Авеста, Ахура-мазда означава Мъдър Господ 

(„Философски речник“ на кеймбридж (Cambridge Dictionary of 
Philosophy), статията за зороастризма, 866). Асура-мая е титлата, 
дадена в Риг Веда на полубога Варуна, владетелят на водите. освен 
„демон“, думата „асура“ може да означава и „дух“, „добър дух“ и 
„върховен дух“. Богът на слънцето също се нарича Асура: Варуна е 
главният сред дванайсетте Адитя, които заемат поста на слънцето 
веднъж на месец. Учените казват, че върху един камък при руините 
на персеполис в Иран е изобразен Ахура-мазда. Фигурата се слива с 
тази на крилато слънце. (вж. снимката в „Дяволът – как се възприе-
ма злото от древността до примитивното християнство“ от Джефри 
Бъртън Ръсел (Jeffrey Burton Russell, The Devil – Perceptions of Evil 
from Antiquity to Primitive Christianity, 1977), стр. 106.

Според мнението на учените „Заратустра, както и Вашиштха, 
се прекланял на Варуна“. („Изследване на индийската история и кул-
тура“ (The Study of Indian History and Culture), том І, стр. 198). В „Зенд 
Авеста“ Ангрите се смятат за демони. Във Ведите Ангирасите са по-
следователи на Брихаспати, жрецът на полубоговете.
11  Името Зороастър е вариант на Заратустра: Зороастър е 
формата на гръцки език, Заратустра – на персийски.
12  И наистина, „Зенд Авеста“ представя „девите“ като демони, 
а „ахурите“ като добри духове: на стр. 104 от „Дяволът“ (Jeffrey 
Burton Russell, The Devil) Джефри Бъртън Ръсел пише:

„падението на девите до редиците на демоните е до голяма 
степен дело на Заратустра, който издига един от ахурите, 
Ахура Мазда, до позицията на единствения Бог. И тогава де-
вите логично биват определени като врагове на Бога.“

13  Дори в наше време малката общност Парси в Индия, остана-
ли във времето като потомци на Магите, са известни като „почи-
тащи огъня“: Масеех Рахман в списание „тайм“ (16-ти март, 1998), 
стр. 25.
14  В зороастрийските писания („Коршед Яшт“ 4) наистина се 
препоръчва преклонение пред слънцето: цитатът е от „Зенд Авес-
та“, превод на Джеймс Дарместетър (1883).
15  В Иран настъпва революция в историята на идеите... с уче-
нията на Заратустра, който полага основата на първата изця-
ло дуалистична религия: Джефри Бъртън Ръсел, „Дяволът“ (Jeffrey 
Burton Russell, The Devil), стр. 98-99. 
16  „Заратустра е първият човек, изложил идеята за едно на-
чало на абсолютното зло...“: Джефри Бъртън Ръсел, „принцът на 
мрака“ (Jeffrey Burton Russell, The Prince of Darkness, 1988), стр. 
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19.
17  „Зороастър, първоначално жрец на традиционната религия, 
[който] говорел за настъпващата трансформация...“: Деймиън 
томпсън, „краят на времето: вяра и страх в сянката на новото хи-
лядолетие“ (Damian Thomson, The End of Time: Faith and Fear in the 
Shadow of the Millenium, 1996), стр. 15.
18 В новия свят младите ще бъдат вечно на петнадесет, а зре-
лите ще останат на възраст четиридесет години: В книга, пуб-
ликувана от едно съвременно християнско мисионерско движение, 
откриваме същата зороастрийска тема.

„...Бог притежава и тепърва ще използва силата си да обърне 
процеса на стареене. както се описва в Библията: „тогава тя-
лото му ще се освежи повече, отколкото на младини; той ще 
се върне към дните на младините си.“ (книга на Йова 33:25). 
Старците постепенно ще се върнат към съвършената мъжест-
веност и женственост, на които се радвали Адам и Ева в Рай-
ската градина.“
отколешните възгледи на православното християнство по 

отношение възкресението на тялото са заявени сбито от Макрина 
Млади, водещ богослов от ранната гръцка църква: „Ние твърдим, че 
същото тяло като преди, съставено от същите елементи, отново се 
събира около душата.“ (вж. стр. 289 от книгата на ярослав пеликан 
„Християнството и класическата култура“ (Christianity and Classical 
Culture), 1993. В своята „Градът на Бога“, (De civitate Dei или The 
City of God) Августин говори, че когато телата на мъртвите вярващи 
бъдат възкресени, ще бъдат върнати на възраст трийсет години. 
(вж. стр. 98 от книгата „Възкресението на тялото“ на каролин Уокър 
Бинъм (Caroline Waker Bynum, The Resurrection of the Body, 1995).

В историята на християнската църква са се водили множество 
дебати по въпросите на физическото възкресение, особено през V, 
ХІІ и ХІІІ век. Някои богослови, които защитавали чисто духовно 
схващане за възкресението – че се възкресява нематериалното тяло 
– били осъждани като еретици. ортодоксалната позиция била: „Аз 
не ще съм „аз“, ако възкръсна в нематериално, ефирно тяло“ (Би-
нъм, стр. 60). На стр. 229 Бинъм коментира: „материалистичните 
схващания за възкресението на телата представлявали съществени 
елементи от водещите позиции в общоприетото християнство.“
19  Действително безбрачието се смятало за грях (както и вся-
ка форма на аскетизъм)...: Ръсел, „Дяволът“ (The Devil), стр. 115.
20  Този варга е целта на гяна-марга, пътят на онези, които са 
преминали от грихаста-ашрама (семеен живот) към санняса-ашра-
ма (отречение): В живота съществуват четири ашрама или стадии. 
по традиция всеки един от тях се свързва със степента на усвоя-
ване на ведическото знание. първият е брахмачари-ашрама или 
живот на учение. тук се изучават четирите Веди (Риг, Сама, Аюр 
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и Атхарва). Вторият стадий е грихаста-ашрама или семеен живот. 
тук се изучават Брахманите – писанията, в които се преподават 
задълженията, свързани с жертвоприношението. третият стадий е 
ванапрастха-ашрама или тази част от живота, в която човек се 
оттегля. през този стадий се изучават Араняка – „текстовете от го-
рата“, които учат горските отшелници на медитация. Четвъртият е 
санняса-ашрама. тук се изучават Упанишадите (Веданта). Целта на 
Упанишадите е освобождение от раждане и смърт чрез постигане 
на знание за Абсолюта. 
21  Това условие предхожда секването на сексуалното привлича-
не, което е в основата на всички други желания: това се изяснява в 
„Шримад-Бхагаватам“ 5.5.8:

„привличането между мъжкото и женското е основният прин-
цип на материалното съществуване. Въз основа на това по-
грешно схващане, което свързва сърцата на мъжкото и жен-
ското, човек се привързва към своето тяло, дом, собственост, 
деца, роднини и богатство. по този начин се разширяват илю-
зиите за живота и човек започва да мисли с категориите „аз“ 
и „мое“.“

22 Тук започва чистият бхакти-марга – когато мъртвите мате-
риални форми престанат да привличат душата и тя се насочи към 
божествената, екстатична Форма на всички форми, всепривлича-
щия Шри Кришна: това обаче не означава, че преди да достигне чиста 
бхакти човек трябва формално да премине от карма-марга (семеен 
живот) през гяна-марга (отречение). Бог кришна дава Своето опреде-
ление на санняса в „Бхагавад-гита“ 18.57:

„Във всички дейности се уповавай на Мен и действай винаги 
под Мое покровителство. В такова предано служене бъди на-
пълно осъзнат за Мен.“
Бог казва, че в сарва-кармани (всички дейности) човек може 

да бъде санняси, като Го помни и действа под Негово покровител-
ство. той отправя този стих към Арджуна, който бил кшатрия, 
семеен, участващ в битка, а не монах-аскет, устремен към тран-
сцендентално знание. така бхакти-марга не изисква да се премине 
през всички стадии на ведическия обществен ред, преди човек да 
получи разрешение да посвети живота си на кришна. Семейните 
могат да преминат от карма-марга към бхакти-марга, като посве-
тят дейностите си на Бога така, както е постъпил Арджуна.
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СЕДЕМНаДЕСЕта ГЛава

ЩоМ ВСИЧко Е ЕДНо,  
тоГАВА кАкВо Е Злото?

„този нов модел на вселената... стимулира безгранични 
желания и въпреки това ги възнаграждава само с някаква 
развратна, задушаваща пустота. В резултат на това, са-
мите желания изглеждат далеч по-поглъщащи от безкрай-
ната вселена, която ги предизвиква... Човешкото въобра-
жение... може би в действителност се стреми да преодолее 
напълно пространство-времето и физическата реалност... 
като ги омаловажава с по-величествената безкрайност на 
самото желание и с една форма на желанието, която може 
да се окаже егоцентрична и деградираща.“1

„Новият модел на вселената“, споменат в горния цитат, 
е моделът на редукционизма. какво представлява редукцио-
низмът? представете си, че някоя любопитна клюкарка ви по-
пита за ваш близък2: „Ама кажи ми какъв е той (или тя) всъщ-
ност.“ отговаряте великодушно, но клюкарката настоява: „Не, 
искам да кажа какъв е наистина.“ Изведнъж смисълът на въ-
проса се изяснява: „какво е най-лошото нещо, което можеш 
да ми кажеш за този човек, дори да не е напълно вярно?“ Ето, 
това е редукционизъм и в последните няколко века той ръко-
води интелектуалния живот. 

Редукционистите твърдят, че златният път към истината 
може да се извърви, като всички неща се раздробят на най-
простите им съставни части. Думата „прости“ е натоварена с 
подразбиращ се смисъл в посока „нерелигиозни“, „физически“, 
„еднакви“, „утилитарни“, „неемоционални“, „аморални“ – с една 
дума, безличностни.

Редукционизмът стимулира желанията ни, като ни убеж-
дава, че няма Бог, който да ни каже какво може и какво не 
може да правим. Светът просто съществува и, следователно, 
само чака ние да го завладеем. В същото време, в името на 
простотата, редукционизмът отнема ценностите и доброто от 
света. И въпреки това, ние продължаваме да усещаме ценнос-
ти и добро навсякъде около нас. от къде идват тези качест-
ва? Според редукционизма, идват от човешкия ум. по грешка 
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сме разчели субективните идеали на ума си сред пустата, без-
чувствена природа. Но за щастие, имаме науката, която ще 
ни каже каква всъщност е природата. Британският философ  
А. Н. Уайтхед обяснява в следния забележителен пасаж3:

„На природата ѝ  се приписват заслуги, които в действи-
телност принадлежат на хората: розата със своето уха-
ние, славея със своята песен, слънцето със своето сияние. 
 поетите напълно грешат. трябва да посвещават стихове 
на самите себе си и в оди да възпяват съвършенството на 
човешкия ум. природата е скучна, беззвучна работа, без 
мирис, без цвят, тя представлява само забързано движе-
ние на материал, безкрайно и безсмислено.“

Не може да има истинско съотнасяне между онова, което 
хората желаят, и онова, което може да предложи такъв унищо-
жителен по своето безразличие към човешките интереси модел 
на вселената. И затова хората в съвременната епоха търсят 
удовлетворение не в света на монотонността и простотата, а 
в света на въображението. Ако приемем, че всичко привле-
кателно в материята всъщност е продукт на собствените ни 
умове, тогава съвсем логично следва, че светът, в който трябва 
да живеем, съществува само между собствените ни уши и ни-
къде другаде. този свят на въображението е свят на прогреса, 
светът, който се надяваме да дойде. там всичко постоянно се 
създава и пресъздава, все с образа на новото: ново знание, 
нови технологии, нови стилове на живот, нови моди, ново 
изкуство, нова музика, нови начини да се наслаждаваме на 
секса... – един прекрасен Нов Свят, изтръгнат от пустотата с 
помощта на човешката находчивост. Не твърде отдавна, само 
през 1930 г., „умствената инсталация“, необходима за пораж-
дането на такъв свят – свят, който вечно се формира и в който 
миналото вече няма значение – е очертана от немския фило-
соф карл ясперс в следните няколко изречения от „Човекът в 
модерната епоха“:

„Нашият разум ни казва, че всяко ново познание пред-
полага разширяване на възможностите. Действителност-
та като такава не съществува, а трябва да се улови чрез 
познание, което представлява активно завладяване. ...  
... Всички неща се поставят под въпрос и трансформират 
до възможно най-крайна степен.“4

както видяхме в предишната глава, вярата в света, който 
ще настъпи, е водеща тема в западната религия. Но модерният 
вариант на тази вяра не се подчинява на Бога или Дявола. той 
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величае човешкото въображение над всичко останало. ясперс 
дефинира новото кредо по следния начин:

„Нека предположим, че сме способни да възприемем глед-
ната точка на божество, което съзерцава съществуването 
ни отвън; тогава можем да конструираме образ на цялото.“

по силата на научния прогрес предполагаме, че сме спо-
собни на отстранен, обективен, от Божието око, поглед към 
човешкото съществуване. И понеже в Бога всичко е едно, 
предполагаме, че старата двойственост добро – зло ще бъде 
редуцирана до единство в момента, в който се информираме 
за всички подробности от абсолютното човешко знание. обаче 
когато дързостта ни стигне дотам да „предположим“, че всичко 
се редуцира единствено до човешкото знание, рискуваме да 
изпаднем в пълна глупост. 

преди предположенията на редукционизма да превземат 
западния ум, всичко съществуващо във вселената, без да се 
редуцира, се възприемало като добро или зло. Ранните ново-
заветни богослови използвали термина архе (на старогръцки) 
или принципиум (на латински), за да обозначат реда, според 
който за всяко живо същество се определя място от едната 
или от другата страна на бойното поле на вселенския морал. 
от едната страна бил Бог със Своята йер-архи-я от серафими, 
херувими, добродетели, сили, арх-ангели и т.н. (Думата йерос 
означава „свят“, „свещен“; така йерархията представлява све-
щен ред.) от другата – Сатаната и неговите демони, падналите 
ангели, в ан-архи-я, т.е. неподчинение на архе (с други думи, 
Сатаната се опълчил срещу владичеството на Бога; представ-
ката ан в думата „анархия“ означава „срещу“, а архос означава 
„владетел“). Човечеството масово се оказало разделено между 
Божията йерархия и анархията на Сатаната.

Според традиционната теология, този конфликт е започ-
нал скоро след сътворението. В началото всички енергии слу-
жели единствено на Бога и всичко било добре. тогава той съ-
творил Адам, първия човек. Бог така обикнал Адам, че поискал 
да го издигне над останалата част от творението. Бог заповя-
дал на ангелите да го почитат. Някои послушали, други, поне-
же смятали Адам за слаб и недоразвит, отказали. В този имен-
но момент, гордият Сатана повел отцепването от йерархията 
на подчинение на Бога. по-късно Адам изпаднал от високото 
си положение, понеже същият този Сатана, който му завиж-
дал и го презирал, го изкушил. И от тогава, за вечни времена, 
участта на човека е да се разкъсва между греха и святостта. 
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Моралната вселена на Запада представлявала процес на съ-
творение, падение, конфликт, проклятие и изкупление.

този модел на вселената продължава да владее умовете 
на вярващите християни, евреи и мюсюлмани. понеже произ-
хожда от зороастризма, той силно напомня, но и значително се 
различава от ведическия модел. при ведическия модел краят 
на разделението между полубогове и демони не е само въпрос 
на това, че едната страна ще спечели, а другата ще загуби. И 
как би могло да е така, след като във Ведите се казва, че и две-
те страни са в плен на илюзията на двойствеността? Воювайки 
помежду си, едната страна непреднамерено помага на другата 
да се събуди от тази илюзия. Демоните, например, се превръ-
щат в особено силна заплаха, когато полубоговете се главоза-
маят от небесното си великолепие. Веднъж, под въздействието 
на високо самомнение, монархът на небесата Индра оскърбил 
мъдреца Дурваса Муни. В отговор, Дурваса проклел полубого-
вете, които заради това изгубили кураж в битката с демоните. 
Индра и неговите съюзници се оттеглили от битката, за да по-
следват смирено Брахма в молитви към Бог Вишну. Сега вече, 
Богът бил удовлетворен от полубоговете, които искрено жаду-
вали да се подслонят в Неговите лотосови нозе. по-късно по 
Негова милост полубоговете сразили демоните. В поражението 
си някои демони осъществяват духовен напредък. Например, 
след като изгубил своята империя, асурът цар Бали напълно 
се отдал на Ваманадева (инкарнация на Вишну) и станал Не-
гов най-изтъкнат преданоотдаден. когато Вритрасура, мощен 
главнокомандващ на демоните, загинал в битка от ръката на 
Индра, душата му била пренесена във вечната обител на Бога. 
В тази обител, далеч отвъд обсега на илюзията, конфликтът 
между девите и асурите е решен завинаги. 

„В тази лична обител на Бога материалните проявления 
на невежеството и страстта не са водещи, те не оскверня-
ват доброто. там и времето не властва, да не говорим за 
илюзорната, външна енергия – тя не достига тази област. 
там полубогове и демони, без разлика, обожават Бога като 
преданоотдадени.“ („Шримад Бхагаватам“ 2.9.10)

Чрез преминаване отвъд проявленията на природата и 
влизане във върховната обител, полубоговете и демоните от ве-
дическата морална вселена могат да сложат край на вековния 
конфликт помежду си; в случай, че това не стане, нито една 
от страните не побеждава. И двете страни се изправят пред 
унищожение в пралая, космическия катаклизъм. За ангелите 
и дяволите в западния или зороастрийски модел, прекратява-
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нето на военните действия е немислимо. Дуализмът е абсолю-
тен. Върховна обител на трансцендентността не съществува. 
Съществува само материалният свят и докато най-сетне све-
тът не е спечелен или изгубен, ангелите и дяволите си оста-
ват вкопчени едни в други в люта битка. Зад тази неумолима 
борба поддръжникът на редукционизма надушва теологичен 
трик. С леко пренебрежение, той задава следния въпрос: „Ама 
каква е всъщност тази морална вселена, за която учат запад-
ните богослови?“ отговорът, който открива, е: „това е просто 
огромен товар от вина за нашето падение, който свещениците, 
равините и муллите вече твърде дълго ни карат да носим.“ 

както скоро ще видим в подробности, схемата на запад-
ния морал действително бива пометена от вълната на човеш-
ката вина (срама и страха от падение) и надежда, че ще се 
освободи от тази вина. от ваишнавска гледна точка, моралът, 
който почива върху чувството за вина и надеждата, трябва да 
се отхвърли като неблагоприятен за духовния напредък. Мо-
ралният закон трябва да е изграден върху твърдата почва на 
дълга. както казва философът-моралист кели Никълсън: „мо-
ралният закон е практически познаваем, доколкото можем да 
узнаем какъв е нашият дълг.“5 Човек трябва да познава и да се 
придържа към дълга си с ум, устойчив на вълните от надежда 
и страх. Шрила Бхактивинода тхакура отбелязва:6

„Страхът и надеждата са достойни за презрение. когато 
интелектът на садхака (практикуващ преданоотдаден) се 
развие достатъчно, той постепенно изоставя страха и на-
деждата. той следва писанията единствено от чувството 
си за дълг. това чувство за дълг не бива да се изоставя, 
докато любовната привързаност към кришна не се събу-
ди в сърцето.“

какво представлява дългът? В западната религиозна тра-
диция хората са принудени да се страхуват и да презират зло-
то, породено от падението, дори когато са напълно объркани и 
не разбират какви точно злодеяния Бог иска от тях да избягват 
и какви точно добрини да изпълняват. Например, в наше вре-
ме юдео-християнският свят се разкъсва от яростни спорове 
относно абортите. Западните религиозни авторитети така и 
не са намерили ясен, единодушен и безпогрешен отговор на 
въпроса: „Натоварил ли е Бог човечеството с дълга да закриля 
оплодената човешка яйцеклетка?“ 

„Всъщност, представата, че зародишът е човешко съще-
ство „от мига на зачатието“ е относително нова, дори за 
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християнската църква. Св. тома Аквински поддържал, 
че зародишът няма душа в първите няколко седмици от 
бременността. той възприел аристотелевото гледище, че 
душата е „същностната форма на човека“. Не е необходи-
мо да навлизаме в това, до известна степен, техническо 
понятие, освен за да отбележим, че едно от последствията 
е неспособността на човека да придобие душа, преди тя-
лото да придобие разпознаваема човешка форма.“7

В бележките към предишната глава видяхме, че църков-
ните авторитети отдавна спорят по въпроса кой точно „човек“ 
ще бъде възкресен в Деня на страшния съд: човешкото тяло 
или не-материалната душа? Дебатът по въпроса за абортите се 
съсредоточава около същия въпрос, тъй като се отнася по-ско-
ро до началото, отколкото до края на човешкото съществува-
не. В сърцевината на объркването се крие материализмът на 
зороастрийския модел на вселената, според който, за да се усъ-
вършенства, животът се развива вътре в материята – когато, 
в края на Времето, аспектът „зло“ на материята бъде разрушен 
завинаги, ще остане само „добро“. Няма място за разглеждане 
на живот, който е трансцендентен спрямо материята. така за-
падните религиозни авторитети винаги са смятали въпросите 
относно разликата между тялото и душата за крайно затру-
днителни. Много по-лесно им е било да твърдят, че човекът, 
понесъл вината за падението на Адам, трябва просто да прави 
каквото му кажат. Авраам не е попитал „защо?“, когато Бог му 
заповядва да пожертва сина си Исаак. Но, както ще научим 
от следващия разказ из европейската история, единственото, 
което постига насажданата от свещениците сляпа вяра, е раз-
растването на демоничната моралност.

На Запад в продължение на дълго време свещениците и 
равините контролирали паствата си, като ги шибали с камши-
ка на чувството за вина. те тръбели, че човешките същества 
носят в кръвта си вината на Адам и Ева за това, че последвали 
змията към анархия. Адам и Ева били виновни за две неща: 
задето не се подчинили на Бог и задето били обзети от ужас-
ната амбиция да придобият знание „като богове“. За наказа-
ние Бог ги изгонил от Едем, Своя земен рай. отсега нататък 
Адам трябвало с мъка да си изкарва прехраната. Ева трябвало 
с мъка да ражда, че дори и по-лошо (особено в очите на съвре-
менните феминистки) – като по-нисша, трябвало да служи на 
съпруга си. понеже Ева послушала змията вместо Бога, всич-
ки жени щели да се отвращават от змиите. Бог създал Адам и 
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Ева със съвършени тела и умове; но след като били изгонени, и 
те, и потомството им трябвало да остаряват и умират. 

Всяка от трите главни религии на Запада – юдаизъм, 
християнство и ислям – се основава на вярата в падението на 
Адам. от този и други разкази за бунта на Божиите твари сре-
щу Неговата власт, всяка религия развила учение за вината.8 
понеже римо-католическата доктрина за вината е повлия ла 
най-мощно на съвременната цивилизация, ще я обобщя в след-
ващите редове.

В ранната римо-католическа църква най-влиятелното из-
ложение на доктрината за вината е направено от Св. Августин 
(354–430 г. от н.е.). Според него падението на Адам отнело сво-
бодната воля на човечеството. така всеки човек се ражда като 
слуга на Дявола във формата на похот. Загубили силата си да 
правим избор, ние не сме нищо повече от зверове, което се и 
доказва от неизбежния контрол на похотта над човешките ор-
гани. Единствено когато човек – по Христовата милост – стане 
светец, той може да се освободи от похотта, да се освободи 
от Дявола, да се освободи от вината на Адам и да бъде свобо-
ден да служи на Бога. За огромното мнозинство обикновени 
християни, неблагословени със святост, животът представля-
ва постоянна заплаха от демонични изкушения. Единствената 
надежда е отчаяна, непоколебима вярност на римо-католиче-
ската църква. 

Влиянието на Августин било толкова силно, че в продъл-
жение на повече от хиляда години, до времената на Реформа-
цията, добрите християни непрекъснато били нащрек спрямо 
собствените си сетивни преживявания, които били „от света, 
от плътта и от дявола“. Християнинът трябвало да контролира 
телесните си нагони с молитва, пост и самоотричане. В основ-
ни линии, тези мерки не се осъществявали с особен успех. На-
пример, църквата никога не насърчавала пълно въздържание 
от месо и алкохол; нормата по-скоро била угаждането. Месото и 
алкохолът са силно тамасични (в гуната на невежеството). Хра-
нене, което позволява влизането на такива неща в устата, под-
силва тамасичните нагони като похот, гняв и алчност в тялото.

И така, през ХІІІ век църковните власти отбелязват, че 
мнозина християни отхвърлят Августиновия товар на вината и 
се отдават на съвсем забранените сетивни удоволствия. За да 
вкара паството си в правия път, папа Григорий ІХ започва ти-
раничната Инквизиция. през следващия век се появили фла-
гелантите, които се самонаказвали, като се шибали до кръв с 
камшици по улиците, обезумели от греховността, полепнала 
по тях, независимо от предприетите изкупителни мерки. през 
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ХV век хиляди европейци стигнали до заключение, че пътят 
към спасението, сочен от църквата е твърде тесен, стръмен 
и осеян с препъни камъни. Виждайки себе си като прекалено 
грешни, за да бъдат спасени, тези отчаяни души се захванали 
с магия и сатанизъм – отчасти, за да отхвърлят църковната 
власт, отчасти защото тези „алтернативни“ религии насърчава-
ли плътските удоволствия и ги разтоварвали от вината.

Реформаторите от шестнайсети век (лутер, калвин, Цвин-
гли и други) били възмутени от мощната институционализира-
на йерархия на Църквата и затова се надигнали срещу нея. те 
не били съгласни, че позицията на църквата се подкрепя на 
страниците на Библията. Чрез Божието слово те зовели към 
свобода от налаганото от духовенството чувство за вина, суе-
верие и покорство. Надявайки се, че християнството ще се 
освободи от по-суровите последствия от учението на Августин 
за първородния грях на Адам, мислещите европейци скоро с 
удивление открили, че като се отлюспила кожата на католи-
ческата змия, отдолу се показала кожата на протестантската 
змия. протестантите, изглежда със същото ожесточение като 
католиците, провеждали „уличаване във вина“ сред население-
то: лов на вещици, съдебни процеси срещу еретици и публично 
изгаряне на предполагаемите врагове на Христа.

отвратени от всичко това, някои интелектуалци потърси-
ли освобождение от вината в друга посока, която водела встра-
ни от Библията. така се родила модерната философия. през 
ХVІІ век философите се съюзили с науката. Науката се надя-
вала, че ще успее да установи контрол над действителността, 
като я редуцира до физика и математика.

С различни „рационални“ и „емпирически“ аргументи фи-
лософите нападали моралистичния юдео-християнски модел 
на вселената. през ХІХ век немският философ Артур Шопен-
хауер стигнал до крайно противопоставяне на Августин. той 
твърдял, че единственият вселенски процес е съществуването 
на една лишена от Бог сляпа воля. И понеже тази изначал-
на воля не познава нито добро, нито зло, в действителността 
не съществува морална основа. Човек, който вярва в някаква 
морална основа, просто обърква себе си с космическите съби-
тия – с други думи, той е подчинен на антропоморфизма. Друг 
немски философ от същото столетие, Фридрих Ницше, изказ-
вал мнението, че сексуалният грях и чувството за вина били 
вменени от християнската религия, а не от отвръщането на 
Адам от Бога.9 „Християнството даде на Ерос отрова; той не 
умря от нея, но се изроди – в греха.“ За моралната вселена Ни-
цше е казал: „Не съществува дявол и ад. Душата ти ще загине 





щ о м  в с и ч к о  е  е д н о ,  т о г а в а  к а к в о  е  з л о т о ?

по-скоро и от тялото ти: следователно, никога от нищо не се 
страхувай!“

Зигмунд Фройд бил силно възбуден от революционното 
противопоставяне на религията, което Шопенхауер и Ницше 
предизвикали. той се захванал с представата за човешката 
воля като сляпа и примитивна и идеята, че юдео-християн-
ският морал е отрова. На тази основа той създал „наука“, която 
нарекъл психоанализа и която вероятно представлява най-ус-
пешната модерна атака, проведена някога, срещу традицион-
ната западна концепция за моралната вселена. Фройд вярвал, 
че Бог, чувството за вина и цялата теология не представляват 
нищо друго, освен едно царство, скрито в ума (според него, 
мозъка), което нарекъл несъзнавано. Несъзнаваното било нещо 
като психическа тъмница, където човек затваря своите естест-
вени копнежи. тези копнежи, измъчвани от мощни умствени 
конструкти от рода на „Бащата“ (Бог), крещят от несъзнавано-
то; измъчените викове, долитащи от тъмницата, се появяват в 
съзнателния ум като сънища, фантазии, внезапни изблици на 
страстни емоции, както и във всички форми на морал, рели-
гиозна вяра и поведение. тези творения на ума не представят 
действителното положение във външния свят. като продукт 
на материята, умът е представителен за състоянието на мо-
зъка и тялото, много подобно на кръвното налягане, което е 
показателно за състоянието на сърдечно-съдовата система. За-
ключението на Фройд било, че никой не е морално отговорен 
за онова, което мисли, казва или прави. „Запита ли се човек 
какъв е смисълът и ценността на живота,“ пише Фройд, „той е 
болен, понеже обективно погледнато нито едното, нито другото 
не съществува.“10 

Междувременно, учените действат, за да постигнат успех 
там, където Адам и Ева се провалили: да не се подчинят на Бо-
жието господство и да станат „като богове“ в знанието.

„Наистина, глупостта да изкушиш Бога и съдбата винаги 
е била основна тема в световната литература: Адам и Ева, 
Едип, прометей, Фауст, Ахав – всички те се изправили 
срещу боговете и след това били проклети и изпратени в 
ада, заради своята самонадеяност. ... В собствените им 
очи поне те [съвременните учени] само използват наука-
та, за да постигнат контрол върху природата и да подо-
брят участта на човечеството. ... Нали учените винаги са 
правили точно това? Не е ли това тяхно задължение?“11

Учените дори биха могли да се смятат за светци, защото 
просто продължават традицията на ранните християни. Уче-
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нието на Христос е демитологизирало и дало власт над при-
родата – природата, която невежите езичници почитали във 
вид на богове като Дионисий, Аполон, персефона и Афродита. 
около 200 г. от н.е. християнинът тациан казал: „Ние стоим 
над съдбата.“12 „Не следваме водачеството на съдбата; по-ско-
ро отхвърляме онези [природните божества], които са го уста-
новили.“ както са ги разбрали учените, думите на тациан не 
са нищо друго, освен най-ранен израз на тяхното съкровено 
желание да отхвърлят естествената съдба и да станат свръх-
човеци.

„Иронията на всичко това е, че не религията ни дава тази 
способност; не я получаваме от свръхестественото или от 
някакви гласове от криптата. по-скоро, получаваме тази 
способност просто чрез нормалното развитие на науката. 
Най-обикновената наука би ни дала способността да пре-
възмогнем старата си същност, като изоставим бездънния 
си материализъм и всичко друго от този свръх багаж.“13

В предчувствие за този прекрасен Нов Свят, който се 
предполага, че чака зад ъгъла, философите и учените редуци-
рат до пустота както природната вселена, така и тревожните 
въпроси, отдавна измъчващи човешките същества, за мястото 
им в тази вселена. Ами тогава какво остава? Само човешкото 
въображение. В своя роман от 1989 г. „лунен дворец“, пол ос-
тър красноречиво изразява модерната доктрина „умът е един-
ственото съществуващо“:

„И всичката тая проклета тишина и пустота. опитваш се 
да се оправиш из нея, но тя е прекалено голяма, измере-
ният ѝ  са твърде чудовищни и накрая, не знам как иначе 
да го кажа, просто престава да я има. Няма свят, няма 
земя, няма нищо. Всичко се свежда просто до... накрая 
всичко е плод на въображението. Единственото място, 
където съществуваш, е в собствената ти глава.“14

Стандартният модел на космоса от ХХ век е „безсмислен, 
произволен, движещ се без планирана или определима, ясна 
посока.“15 Няма свят, няма земя, няма нищо. Ние, хората, съ-
ществуваме в собствените си глави. Собствените ни глави ни 
казват, че сме „набор радио вълни (някои естествено биха до-
бавили „Ама какви забележителни радио вълни!“).16 Утехата да 
мислиш за себе си като за набор от радио вълни е в това, че 
няма за какво да се чувстваш виновен. Моралът, религията, 
грехът и адът са пълна нула. освен това, дори в сегашната ни 
светска (т.е. нерелигиозна) епоха животът ни бива задушаван 
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от един раздут, вечно нарастващ корпус от закони. В наше 
време светските забрани включват:

„да се хвърля боклук, да се тъпче тревата в някои общест-
вени паркове, пране на пари, да се сервират алкохолни 
напитки на алкохолици, да си поливаш моравата, когато 
си поискаш, да продаваш на дребно без разрешително,  
... да плуваш, където ти се ще, да обгазяваш и по този на-
чин да изтребваш вражеските войски по време на война, 
да плюеш, ... да ловиш китове, да пушиш на обществени 
места, ... да уволняваш работници без предупреждение, 
... да се разхождаш из земи, които са частна собственост, 
... да държиш странни животни за домашни любимци 
(например тигри, жирафи и крокодили), да продаваш 
определени видове порнография (каквото и да е опреде-
лението за порнография), да се пие алкохол на всякаква 
възраст, да се пътува без паспорт, да се убиват вълци, ... 
неограничено паркиране на коли, расова и други видове 
дискриминация, да се изпуска отровен дим от заводи и 
фабрики, ... да се напляскват децата (сериозно престъ-
пление в някои страни), нелицензирани радио и телеви-
зионни станции, да се убиват богомолки, да не се закоп-
чават предпазните колани в автомобила и да се внасят 
растения без разрешително. ... Целият този спектакъл, 
сред който обществата прекарват будните си часове в 
суматохата, кипежа, пъшкането, силното многозначител-
но покашляне и дребнавото заяждане из съдебните зали, 
вече по никакъв начин не изглежда нелепо.17 

Еcco homo, „Ето човека!“ – новият бог. Старият Бог бил 
законодател, който дал на Мойсей десет заповеди. Новият бог 
също има какви заповеди да даде. Но не забравяйте, че това е 
бог на радиовълните, който управлява една абсурдна вселена. 
Не можем да очакваме неговото определение за дълг да е чак 
толкова задълбочено. А и не забравяйте, че новият бог е едно 
с всички нас. той трябва сам да създава, прилага и спазва 
собствените си закони.

Само в САЩ новият бог налага сам на себе си 150 000 
нови закона и два милиона нови разпоредби годишно. В Мине-
аполис, щата Минесота, на новия бог му е забранено да кара 
червен автомобил. В калифорния не трябва да бели портокал 
в хотелска стая. В луизиана могат да го арестуват, ако си под-
свирква в неделя. Могат да го затворят за една-две нощи в 
Дън, щата Северна каролина, задето хърка достатъчно силно, 
та да безпокои съседите си. Новият бог нарушава закона в по-
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катело, щата Айдахо, винаги когато изглежда нещастен. Иро-
нията е очевидна: съвременната философия и наука ни обеща 
освобождение от вината на Адам, но сега, „всеки продукт в 
дома ни... от масите и столовете до пастата за зъби, детектори-
те за дим и матраците, се е превърнал в хранилище, в невидим 
склад със закони, предизвикващи чувство за вина.“18 Другата 
ирония е, че колкото повече се множат законите, толкова пове-
че убягва усещането, че са ръководени от всеобща ценностна 
система на здравия разум. Законодателството и прилагането на 
законите приличат повече на слуги на икономическото разви-
тие, класовата политика, обществените течения, наивните при-
щевки, стремежа към власт и откровената морална слепота.

Усилието да се изгонят доброто и злото от западния мо-
дел на вселената редуцира този модел до един аморален хаос. 
Западният човек се е опитал да внесе ред в този хаос като 
хилядократно, че и повече, умножава броя на своите закони 
отвъд десетте заповеди на Мойсей. Но какво значение и сила 
могат да имат законите в един свят, изцеден от смисъл? Не е 
изненадващо, че все повече хора възприемат своите задръж-
ки и чувството за вина при нарушаването на такива закони 
като нещо отегчително. „Реалността“ е, че аз си живея в моята 
глава, ти пък си живееш в твоята, брато. Моят живот си е моя 
фантазия. Защо трябва да ме е грижа за твоите правила?

В наши дни всеки, който се чувства виновен за това, кое-
то прави, се смята за слабак. И така героят – „добрият“, опис-
ван в книги, филми, по телевизията и в музиката –  утвърждава 
своята власт, като без да му мисли нарушава всички правила. 
той е „бунтовник без кауза“. популярният музикален жанр, на-
речен „гангста (гангстерски) рап“ е изцяло посветен на това да 
описва студената, преднамерена престъпност като героизъм. 
Америка, казват, обожава гангста рап, защото освобождава 
нацията от чувството за вина. припевът на една песен призо-
вава слушателя да „убива, убива, убива/ убийство, убийство, 
убийство.“

Убийците сега са героите, а традиционните пазители на 
закона, реда и морала – полицията, правителството и църков-
ните власти – обикновено се описват като деспотични, подли, 
корумпирани и лицемерни. те представляват злото на злоупо-
требата с неотменното ни право на лична свобода. така нару-
шаването на законите се оказва добро, а създаването на зако-
ни – зло. това положение налага един въпрос. каква е разлика-
та между тази гледна точка за доброто и злото и гледната точка 
на един психопат?
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„психопатът е бунтар, той не се покорява на религиозни 
и общоприети кодекси и стандарти. ...бунтар без кауза, 
агитатор без лозунг, революционер без програма; с други 
думи, неговото бунтарство е насочено към постигането на 
цели, които удовлетворяват самия него; той е неспособен 
на усилия заради другите. Всички негови усилия, неза-
висимо под какво прикритие, представляват вложèния, 
предназначени да удовлетворят непосредствените му же-
лания и стремежи.“19

какво ви идва наум, когато чуете думата психопат или 
нейния синоним социопат? Дали си помисляте за някой озве-
рял, олигавен умопобъркан? Грешка. Да, психиатрията наис-
тина смята психопатите за хора с умствено разстройство. Но 
тя докладва и за мнозина психопати, които изглеждат очаро-
вателни и интелигентни; те често се издигат до високо положе-
ние в бизнеса, политиката, търговията – все области, в които 
могат да манипулират другите. И още по-сензационно, някои 
стигат до падението да извършат престъпления най-мръсни, 
страшни и жестоки. обединяващият фактор във всички тези 
случаи е, че на психопата му липсва морална ориентация. Ето 
какво пише криминалният психиатър Роналд Маркман за пси-
хопатите:

„... те са хедонисти, емоционално незрели, себични, им-
пулсивни и непочтени. Целите им често са съвсем при-
митивни и обикновено се фокусират върху власт и удо-
волствие. [те] са склонни да смятат останалите хора само 
за обекти, които трябва да се експлоатират, избягват или 
неутрализират.“20

Не може да се отрече, че днес липсата на емоционална 
зрелост, примитивните цели и експлоатацията на хората като 
обекти са особено очебийни дори сред най-висшите кръгове. 
В своята „Студената война и създаването на модерния свят“ 
(1993) Мартин Уокър представя следния портрет на притежа-
ващите власт мъже от ХХ век.

„Началникът на Стратегическото командване на воен-
новъздушните сили на САЩ генерал томи пауърс беше 
известен с това, че се присмиваше на въздействието на 
ядрената радиация върху генетичните мутации със след-
ната духовита забележка: „Никой още не ми е доказал, 
че не е по-добре да имаш две глави, отколкото една.“ Ге-
нерал пауърс нямаше много време за цивилните ядрени 
специалисти, които предлагаха стратегии за удар срещу 
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СССР, но със запазване на градовете и поразяване само 
на ракетните бази. „Да се въздържаме? Ама защо сте тол-
кова загрижени да им спасявате живота? Цялата идея е 
да изтрепем копелетата,“ извикал той към Уилиям кауф-
ман по време на една пресконференция. „В края на вой-
ната, ако останат двама американци и един руснак, ние 
печелим.“ (стр. 166-7)

Уокър цитира и Шмуел Микунис, водачът на Израелската 
комунистическа партия, който си спомня разговора, проведен 
в кремъл между червения лидер на китай Мао Дзе-дун и ита-
лианския комунист палмиро толиати.

„тогава толиати го попита: „Но какво ще стане с Италия 
в резултат на такава война?“ Мао Дзе-дун го погледна за-
мислено и отвърна съвсем хладнокръвно: „А кой ви каза, 
че Италия трябва да оцелее? триста милиона китайци ще 
останат и това ще е достатъчно да се продължи човешка-
та раса.“ (стр. 126)

Друг криминален психиатър, д-р Робърт Д. Хеър21, вярва, 
че „нашето общество се движи в посока да позволява, при-
лага и, в някои случаи, всъщност да цени някои от чертите... 
симптоматични за психопатията... черти като импулсивност, 
безотговорност, липса на угризения.“

„Днес психопатът изглежда е навсякъде сред нас и ние 
трябва да си зададем някои важни въпроси. Защо сме 
все по-очаровани от психопатията – във филмите ни, по 
телевизията, в книгите и списанията на масовия пазар? 
Защо млади хора извършват все повече и повече жестоки 
престъпления?... обществото никога не е било по-силно 
омагьосано от ловкия, изкусен измамник и хладнокръв-
ния убиец, освободени от диктатите на обществото и съ-
вестта.“

Д-р Хеър вижда силно подобие между ключови елементи 
от психопатията и „свещените принципи“ на философията на 
Новата епоха, а именно: да бъдеш „поставен изцяло в настоя-
щето“ и „да си неспособен да устоиш на добрата възможност“. 
от една книга за възникването на движението Нова епоха22 
стават очевидни още няколко подобни момента: „обявяване на 
себе си за божествен“, „анархизъм“, „сриване на всички грани-
ци“, „ти сам създаваш своята реалност“. Разбира се, трябва да 
се спомене и една важна разлика. последователите на Новата 
епоха наистина се опитват да достигнат до хората с положи-
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телни емоции като любов и състрадание. психопатичният емо-
ционален живот е закърнял и несъстрадателен, направляван 
от похот, гняв и алчност. Но ако, както някои последователи 
на Новата епоха убедено твърдят, Бог е единство – ако всички 
и всичко е Бог – тогава кой и какво е лошо? по тази логика 
Майка тереза и Чарлз Менсън са едно и също.

Днес за мнозина две хиляди годишната борба на запад-
ния човек с наследения грях от адамовата крайна амбиция да 
стане бог завършва с пълното отхвърляне на зороастрийска-
та концепция за един космос, разделен между Бога и Дявола. 
Адам и Ева не са „виновни“ за това, че са се опитали да ста-
нат богове, понеже всички ние сме Бог. Да познаем себе си 
като Бог, означава да омаловажим традиционното разделение 
между добро и зло, понеже всичко е едно. В това „знание“ за 
нашата божественост, ние разгръщаме себичните си желания 
докато... какво? Докато напълно деградираме и отново се вър-
нем към безпомощното си, жалко човешко положение.

Намирам силно сходство между моделираната във въоб-
ражението на Запада аморална вселена и индийския метод на 
тантризма – метод, който гордо се радва на почит сред някои 
кръгове от Новата епоха. тантрите са писания, проповядващи 
поверително знание относно почитането на Бога и някои полу-
богове. Ваишнавските тантри са сатвични. Има обаче и тама-
сични тантри, чиито последователи са прекланящите се пред 
разрушителните форми на пракрити: кали, триоката богиня с 
остри зъби, която носи огърлица от отсечени човешки глави, а 
одеянието ѝ  е пола от ръце и китки; Чхиннамаста, която отси-
ча собствената си глава и, както я държи в ръка, пие кръвта, 
бликаща от шията ѝ ; Бхаирави, свирепо красивата, сексуално 
агресивна богиня, която обича да яде трупове; и Матанги, на-
слаждаваща се на всякакви противни неща, които не бива да 
се докосват – котешка плът, глави на животни, отсечени при 
жертвоприношения, дрехи, в които са били облечени хора в 
мига на смъртта, и секс с непознати мъже от низшите класи.

Сходството е в себеобожествяването. тамасичният после-
довател на тантра обожествява себе си, като си представя, че 
се е слял в едно с богинята, докато тя пресъздава вселената 
по собствения си образ. тъй като тази пресъздадена вселена е 
проникната от богинята, сега вече всичко е свято. За да раз-
бие двойствеността добро – зло, която стои като бариера пред 
познанието, че всичко е свято, в името на богинята, последо-
вателят на тантра използва панча макара, петте замърсители: 
месо, риба, вино, замърсени зърнени храни и секс с жена, коя-
то не е негова съпруга. Някои последователи на тантра меди-
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тират, като държат собственото си изпражнение в едната ръка 
и благовонна паста от сандалово дърво – в другата. Целта е да 
се възприеме, че по своята същност двете са еднакви. Други 
медитират над трупове. такива са окаяните дела на бъдещите 
човеко-богове.

Ранната църква потискала множество еретични християн-
ски секти, известни под общото название барбелогностици, 
кои то практикували много подобни себепринизяващи риту-
али23. Барбело се казвало едно женско божество от осмото небе, 
което ръководело сътворението във вселената. Барбелогности-
ците („онези, които познават Барбело“) пресъздавали нейните 
забавления, като се занимавали със сексуален разврат. Амо-
ралността на барбелогностиците се кореняла в един модел на 
вселената, напълно различен от този на общоприетото христи-
янство. 

Но както вече видяхме, общоприетият дуалистичен мо-
дел, силно наблягащ на колективната вина на човечеството, в 
огромна степен е заместен от нов модел, който по никакъв на-
чин не отхвърля покварата, преследвана от ранната Църква. 
Според този модел, вселената сама по себе си е почти напълно 
лишена от смисъл. Смисълът на нещата се определя от човеш-
кото желание. освен предназначенията, които ние му налага-
ме, светът изглежда е просто една идиотски ухилена пустота. 

традиционното религиозно схващане е, че светът е офор-
мен според закони, независими от моето аз. За да удовлетворя 
желанията си по отношение на света, аз съм задължен да се 
съобразявам със законите, които го управляват или да понеса 
последствията. това, в основни линии, е ведическото учение 
– за всяко деяние или желание по отношение на материята 
трябва да се плати кармичен дълг или ще последват страда-
ния. Новият модел обаче, приема, че вселената е субектът, 
а не обектът. Вселената не се различава от аза, който я въз-
приема. Всичко е едно. Всяко човешко същество се превръща 
в божествена инкарнация на солипсизма (философска теория, 
според която азът е единствената реалност).

Човешкото желание вече няма да се наслаждава на „обек-
ти“ – понеже обекти няма, има само аз – а на въображение: 
 въображението, според което аз съм Бог и светът е мое тво-
рение. Ако не съм доволен от своя свят, мога, щом пожелая, 
просто да го създам отново и в него да правя каквото ми се 
прииска, както правят тантрическите богини. обитавайки 
този нов модел на реалността, човек участва в чудовищната 
представа, че всичко и всички са само чупливи образи, без 
друга функция, освен да служат на всепоглъщащото желание 
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на един психопатичен бог – самият аз. това е богът на момента, 
а не на вечността; един бог, който живее само заради следва-
щата възможност за себично удовлетворяване, а не за благото 
на другите; един бог, който приветства смъртта като отдих от 
безкрайната досада на солипсистичното съществуване.

Ваишнавската философия поддържа, че дуалистични-
ят, морален модел на вселената, макар и да не представлява 
извечната истина, все пак не е абсурд. погрешно е да бъде 
така принизяван. Доброто наистина ни приближава до Бога 
и злото наистина ни отдалечава от Него. И все пак, морал-
ната вселена е царство на времето. За да се постигне пряко, 
вечно общуване с Бога, човек трябва да се освободи от при-
влекателната сила на материалните проявления. Ние оставаме 
в хватката на тези проявления, защото си мислим, че нашето 
предназначение е да се наслаждаваме на природата – дори на 
небесната природа на полубоговете и ангелите. Докато дългът 
на душата се определя в царството на времето, желанието – 
извратената форма на нашата изначална любов към Бога – е 
обречено да надхвърля границите на каквото и да било ма-
териално удовлетворение, дори предлаганото в небесния рай. 
това е урокът, който ваишнавите прочитат в библейския раз-
каз за Адам и Ева – урок, за който повечето последователи на 
юдео-християн ската традиция си затварят очите. Въпреки че 
Адам и Ева живеели в рая, те продължавали да бъдат неу-
довлетворени, защото желанието им за щастие било насочено 
към вторичните удоволствия на Едем, а не към изначалното 
блаженство на любовта към Бога. понеже били неудовлетворе-
ни, било лесно да бъдат изкушени от каприза да се опитат да 
заемат мястото на Бога.

За душите, паднали в материалния свят, обаче, не е лесно 
да вкусят блаженството на любовта към Бога. така, нашето 
изначално отношение към Него е отношение на дълг. Наши-
те човешки задължения трябва да се включат в изначалния 
дълг да се служи на Бога без страх от загуба или надежда за 
материална награда. „Без страх или надежда“ означава без не-
оправдана загриженост за печалба или загуба. това служене 
ни поставя в чисто добро (шуддха-саттва), тоест добро без 
привързаност към наслаждението от доброто. Чистото добро е 
прагът към Божието съзнание. тук нашите желания са опито-
мени, пречистени и постепенно превърнати в желания за бо-
жествена любов. И когато любовта изгрее, Бог най-милостиво 
поканва душата да общува лично с Него.

Но ако изоставим дълга си към Бога, желанията ни пре-
стъпват границите на доброто, които защитават душата от гре-
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ховните последствия в материалния свят. те нахлуват право в 
джунглата на страстта и невежеството, настървени за диво, 
необуздано удовлетворяване. под влиянието на тези проявле-
ния, душата губи разумното си чувство за морален закон, а то 
е всъщност чувство на любов към всички други души. онова, 
което остава от „разумното чувство“, е само чувството за вина 
и страхът от наказание. Чувството за вина наистина обуздава 
желанията, но това не е доброволното себеограничаване, по-
родено от любов и грижа за другите. понеже вината е духовно 
сляпа и подяжда чувството ни за собствена стойност, тя може 
лесно да бъде експлоатирана от човеко-богове – материали-
стични водачи със стремеж към контрол над обществото чрез 
умножаване на безпросветни закони. когато вината най-сетне 
стане непоносима, тя деградира в психопатичен гняв у лично-
сти, претендиращи, че са Бог само заради своето беззаконие и 
бунт. На този стадий най-безчувствените, зли и заплашителни 
форми на природата сграбчват душата. общество, попаднало 
в хватката на тамасична природа, олицетворявана от богини 
като кали, е обречено на гниене и разруха.
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оСЕМНаДЕСЕта ГЛава

„ФАктИЧЕСкАтА“ ВСЕлЕНА:  
РЕДУкЦИя До АБСУРД

прегледахме накратко историята на западния модел на 
моралната вселена от зороастрийското му начало до неговия 
редукционистки вариант, в който „всичко е едно“. В предиш-
ната глава бе отбелязано, че напредъкът на науката е допри-
несъл значително за този, така наречен, прогрес. Настоящата 
глава ще се спре на научното дирене на „факти“. това дирене 
не постига нищо друго, освен да редуцира обекта на своите 
изследвания – наблюдаемата вселена – до абсурдност.

определението на редукционизма в речника гласи „про-
цедура или теория, която свежда сложни данни или явления до 
прости термини.“ Един критик на този метод на разбиране на 
света настоява да узнае:1

„Защо светът трябва да бъде прост? кой е решил така? 
кой го е наложил? Няма отговор, защото никъде не можем 
да открием такава гаранция.“

предположението, че реалността е неизменно проста, 
няма много общо с доказаното знание, но има общо с 

„...вярата, че всичко реално трябва да е подчинено на за-
коните, действащи във физическия свят – че, казано на-
кратко, то трябва да работи като машина. както сър Ар-
тър Едингтън се изразява: „... щом подуши някакъв меха-
низъм, науката е склонна да възкликне „ето тук ударихме 
здрава основа. Ето до това трябва да се свеждат нещата. 
това е върховната реалност.““2

Да се подуши механична простота, лежаща в основата на 
природата, не е нищо друго, освен да се подуши предвиждане 
и контрол върху събитията в природата. това не е толкова на-
чин да се узнае предназначението на самата природа, колкото 
начин да се наложи човешката воля над природата. трябва да 
се запитаме дали боравенето с материалната природа наисти-
на издига човешкото знание по някакъв фундаментален начин 
над нивото на низши същества, много от които в някои отно-
шения боравят с природата по-изкусно от нас самите. преди 
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половин век, статия, публикувана в „Атлантик мънтли“3 хвърля 
срещу редукционисткото кредо обвинението за смъртта на ду-
ховното проникновение в западния свят.

„... изследването на причините е безполезно за целите на 
науката, а именно – предвиждане и контрол на събития-
та. За да предвидиш едно затъмнение, не е нужно да зна-
еш неговата цел, неговата причина. оттук, науката от 
ХVІІ век нататък се превръща изключително в изследване 
на [механистични причини]... Именно това е убило... сър-
цевината на самото религиозно проникновение – вярата, 
че в света съществува план и причина, че светът предста-
влява морален ред, че в крайна сметка всичко се случва 
за добро.“

последните триста години бяха много благоприятни за 
редукционистите. Чрез своя „фактически“ модел на вселената 
те успяха да пленят популярното въображение. този модел се 
разделя на три принципа: 1) материята е единствената фор-
ма на реалността; 2) механистичната концепция е единстве-
ният закон; и 3) еволюцията е автоматично определен процес, 
който, на даден стадий от развитието, изхвърля съзнанието 
като ефект от съчетание на материални елементи. Старият, 
„чисто религиозен“ модел на вселената среща широко неодо-
брение. Да се поддържа, че фундаменталният космически за-
кон е морален, а не механистичен, е – твърдят редукционис-
тите – липса на толерантност. този аргумент придобива цвят 
и се драматизира, като се призовават Ужасите от Миналото: 
инквизицията, например, или пък осъждането на салемски-
те вещици. предполагаемото „фактическо“ гледище за света 
претендира, че е неутрално спрямо ценностната система. то 
изхвърля моралните оценки в ненаучната сфера на несъвър-
шеното човешко мнение. това е Добро, защото, оставяйки на 
хората индивидуал ната свобода да избират своите морални 
менюта в живота, не им позволява да налагат убежденията 
си на другите. като цяло, обществото трябва да се управлява 
от принципите на фактическото знание. колкото повече обще-
ството се отдалечава от религиозния модел на света и се при-
ближава към фактическия модел, толкова повече ще се опазим 
от теократическия фундаментализъм, налаган от тесногръдо 
духовенство.

Думата „фактически“ произлиза от латинската дума facio, 
„правя, върша“. така факт е нещо направено или извършено. 
това е продукт на действието на нашите сетива – зрение, слух, 
докосване, обоняние и вкус. Следователно, фактите са „практи-
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чески“. Редукционизмът редуцира целия свят до факти, извър-
шени от човека: наблюденията, които се правят от човешките 
сетива, и изчисленията, които се извършват от човешките умо-
ве. обратно на това, откровенията в разкритите писания относ-
но предназначението на света, са извършени от Бога.

от позицията на фактите, религиозните ценности изглеж-
дат по-малко практични и затова – по-малко реални. Защо да-
ден вид храна – говеждо, например – трябва да се определя 
като греховна? Фактически, говеждото, както и всяка друга 
храна, храни тялото. И така, в модерния свят практическата 
стойност (нещо, което действа) изпреварва стойностите на вя-
рата и морала. „Може“ предхожда „би трябвало“. Из Индия има 
толкова много крави, които пасат свободно, и говеждо месо 
може да се яде – защо би трябвало бедните индуси да ходят 
гладни, когато оризовата реколта не е добра? противозачатъч-
ните могат да предотвратят бременността – защо тогава би 
трябвало да се боим от последствията на секса? Аборти могат 
да се правят, жените могат да вършат мъжка работа, бомби 
могат да се пускат. Дали тези неща би трябвало да стават или 
не – това са тревоги извън фактическото знание. както и да е, 
продължава аргументът, дали ни харесват или не, тези неща се 
случват сега. това, казват, е прогресът.

На езика на фактите „прогрес“ се превежда като по-ефек-
тивния начин да се правят нещата. почти ежедневно се от-
криват по-ефективни средства, с които могат да се правят 
нещата, въплътени в създаваните от човека машинарии. по-
ефективният начин за готвене се въплъти в микровълнова-
та печка; по-ефективният начин за изчисление се въплъти в 
компютъра; по-ефективният начин за пътуване се въплъти в 
самолета. появата на тези механични божества се приветства 
от милиони с огромна радост. Но тези божества сякаш изпус-
кат някаква опиатна мъгла, която умъртвява стремежа да се 
пита за предназначението на повишената ефективност – защо 
такива машини представляват добро. За съвременните хора, 
„Върховният въпрос“, както пише карл ясперс, „е какво на-
лага времето.“4 какъв е смисълът да се задава какъвто и да е 
друг въпрос? Времето ни разкрива точно в този момент онова, 
което е фактически необходимо.

„Времето... приема конкретно морално измерение. Бъде-
щето е добро, миналото е лошо. Ние се движим от едно 
неадекватно минало към едно светло бъдеще. И поне-
же прогресът е пред очите ни и се смята за добродетел, 
миналото се възприема като недоразвито царство, като 
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някаква обедняла Африка на паметта и въображението, 
коя то е полезна само като спирка по въздушната линия 
към бъдещето.“5

повечето хора, които вярват в едно развиващо се техно-
логично бъдеще, пропускат иронията, че „фактическото зна-
ние“ може да бъде знание само за миналото. когато погледнем 
нагоре към нощното небе, не виждаме звездите такива, какви-
то са в момента, а такива, каквито са били. тяхната светли-
на достига очите ни след известно време. Според модерната 
космология, светлината на много от звездите, които виждаме 
сега, може би е отпреди хиляди години. Някои от тях може 
би са избухнали преди векове. И макар тяхната светлина да 
продължава да струи към света, те всъщност вече не са там. 
„Фактическото“ слънце, което озарява очите ни, винаги е осем 
минути в миналото. Никой на земята не е видял „истинското“ 
слънце. леко забавяне във времето ни дели дори от най-близ-
ките до възприятията ни предмети. този „фактически“ свят 
на човешкото сетивно преживяване е феноменалният свят – 
свят, който вече се е променил в мига, в който го познаваме. 

Феноменалният свят, светът на фактите, представлява 
вторична, мъртва информация. Светът, който е първичната, 
жива реалност, ние така и никога не познаваме. Далеч от това 
да са „цялата истина“, фактите са само сигнали, уловени в 
мрежата на сетивата ни. 

Да сравним едно човешко същество с паяк. паякът има 
твърде ограничено зрение, слух и обоняние. Но е бил благо-
словен да има силно развито сетиво за докосване. така до го-
ляма степен той получава познанието за света по мрежата на 
паяжината. Само усещайки движението на нещо в мрежата, 
паякът може да прецени с голяма точност колко е далеч това 
нещо и колко е голямо. паяжината обаче не може да инфор-
мира паяка за света отвъд мрежата. Дори за нещата, улове-
ни в мрежата, паякът получава само информация, полезна за 
практически цели. Например, паяжината не му показва какъв 
цвят е нещото. по подобен начин, съществуват и граници на 
количеството и качеството на информацията, която мрежата 
на човешките сетива може да улови. крайните зони на вселе-
ната си остават изцяло извън обсега на нашата информация, 
въпреки сложния, модерен, високотехнологичен инструмента-
риум. Дори за неща, които са непосредствено до нас, сетивата 
ни позволяват да добием само ограничена информация. На-
пример, свирката за кучета е познаваема за човешките сетива 
крайно ограничено. Макар че можем да я видим и пипнем, 
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тя издава звук, който е извън възможностите на нашия слух. 
Според ведическите писания, всеки предмет на нашите въз-
приятия пребивава и в една висша реалност, отвъд човешкия 
ни усет. 

Ваишнавската философия намира, че мрежата на наше-
то сетивно познание е изпълнена с четири недостатъка: не-
съвършенство, грешка, илюзорност и лъжа. по същия начин, 
учените са принудени да признаят, че сетивата ни са неспо-
собни да схванат действителността на заобикалящия ни свят, 
понеже колкото по-близо се опитаме да стигнем до предмети-
те, които възприемаме, толкова по-нереални стават данните за 
тези предмети. пиша тези думи на преносим компютър. Според 
мои те сетива този компютър изглежда твърд предмет с опреде-
лени характеристики. Но ако се приближа до този компютър по 
метода, който физиците използват, за да изследват атомните и 
субатомните структури, ще открия, че той представлява едно 
„неопределено квантово поле“ или „облак от потентности“ или 
„произволен поток енергия“6. остава си научна загадка защо 
мъглявото съ стояние на микро-елементното съществуване на 
компютъра се представя миг след миг пред сетивата ми като 
предмет с определена форма, размер, цвят и текстура. Ако прие-
ма квантовата физика за свой водач, тогава „фактът“ на ком-
пютъра, който използвам точно сега, представлява само едно 
творение на сетивата ми. В действителност той не съществува.

това обаче не означава, че компютърът наистина пред-
ставлява произволен поток енергия. това понятие, както 
и формата на компютъра, която сетивата ми възприемат, е 
„фактическо“ в смисъл, че е създадено от човек. Светът, като 
един хаос от свистене и пиукане, е идея, изработена в умовете 
на учените. Всъщност квантовата теория казва, че единстве-
ното нещо, което можем да узнаем за материалните предмети, 
е опитът ни да ги познаем. този опит довежда до „фактите“ на 
квантовата физика, които не можем да определим като при-
тежаващи реалност.7

Нека обобщим критиката на редукционизма до тук: от 
ХVІІ век насам науката цели да сведе вселената до материя, 
механичен закон и еволюция за сметка на моралния и рели-
гиозен смисъл на живота; вселената на редукционизма пред-
ставлява конструкция от създадени от хората факти; предпо-
лага се, че фактите, понеже са практически, са по-реални от 
моралните и религиозни ценности; предполага се, че подобря-
ването на фактите (неща, направени от хората) представлява 
прогрес; понеже прогресът върви с времето, се предполага, че 
бъдещето е добро, а миналото – лошо; по ирония, всички фак-
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ти (facta = това, което е направено) преминават в миналото 
веднага, щом бъдат възприети от сетивата, понеже със сети-
вата си ние никога не възприемаме нещата такива, каквито 
са, точно в настоящия момент; така фактите не представляват 
реалност, а само информация, която се оказва далеч от изчер-
пателна; дори науката признава, че онова, което е известно на 
човешките сетива и на ума е различно – а може би е напълно 
различно – от реалността. логическото заключение от всичко 
това? понеже фактите не могат да ни помогнат да се докоснем 
до реалността, прогресът на фактите е прогрес в илюзия.

С най-добри чувства към усърдните мъже и жени на на-
уката, можем да се съгласим, че те предлагат полезно описа-
ние на това как някои, но не всички, явления се случват. На-
пример, те сведоха полета на птицата до закони на физика-
та. прилагайки механично тези закони, изобретиха самолета. 
Бързото превозване на хора и стоки на големи разстояния от 
мощни крилати машини наистина представлява някакъв вид 
прогрес спрямо ранните начини за превоз. Но това не про-
меня факта, че механистичният редукционизъм не подпомага 
прогреса в разбирането защо съществува светът. И все пак, 
мнозина модерни учени вярват, че предназначението на све-
та, проповядвано от религията, е остаряло и че на тях е оставе-
но да запълнят празнината. преди повече от петдесет години, 
британ ският философ С. Е. М. Джоуд отбелязва:8

„... днес учените нарушават границите на религията и на-
влизат в нейна територия, като правят изказвания относ-
но това „защо“ са нещата; собствената им наука не ги е 
упълномощила за такова действие. Защото науката тряб-
ва да се занимава с „как“, а не със „защо“.“

Сега, в началото на ХХІ век, мнозина учени се изтеглят в 
безредие от пустинята на механистичните „защо“ и се насоч-
ват към оазиса на духовните „защо“. тези мъже и жени знаят 
от горчив опит, че да търсиш убедителна причина за същест-
вуването на света, е не по-малко абсурдно от търсене на вода в 
мираж. Но в общи линии, науката си остава твърдоглаво атеи-
стична, макар напоследък не чак толкова самонадеяна. Ето 
какво пише професорът по физика лий Смолин в скорошен 
брой на списание „тайм“:

„Разсъждението върху този проблем [за редуцирането на 
въпроса „защо“ съществува вселената до математическа 
причина] накара мнозина учени да се обърнат към мисти-
цизма или религията. Но аз предпочитам да търся рацио-
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нално, научно разбиране на тази загадка. Революцията, с 
която сме се заели, включва изхвърляне на гледището, че 
вселената е създадена от някакъв бог – някакъв величест-
вен кукловод или майстор тъкач. Вместо това, вселената 
може да се проумее като самоизградила се според физи-
ческите закони...“9

Със защитата си на атеистичната наука Смолин ни въ-
вежда в мрачната сърцевина на редукционистката концепция 
за прогрес. Целта на живота се представя като непрестанно 
изобретяване на все по-ефективни начини да се правят неща-
та, понеже всичко е започнало с изобретяването на вселената 
от самата вселена. Човечеството не е нищо повече от един 
зъбец във великата машинария на космическото изобретение.

Смолин вярва, че физическият закон, който задвижва 
този прогрес на изобретяването, е еволюцията. Именно чрез 
„закона“ (всъщност, само теорията) на еволюцията учените 
предлагат да се дефинира защо или моралното предназначение 
на съществуванието. какво е еволюционно добро? Импулсът 
към действия, спомагащи физическото оцеляване и общест-
вения ред. кое е еволюционното зло? Импулсът към действия, 
които довеждат до физическо унищожение и обществен хаос. 
това се нарича натуралистична редукция на ценностите10 
– в крайна сметка, човешкият морал не представлява нищо 
повече от сбор непреодолими импулси, близки в основата си до 
импулсите в мравуняк“.11 И отново Смолин:12

„Ако тази теория [за само-изобретената вселена] е вярна, 
това означава, че живеем в една блага вселена, вселена 
гостоприемна за живота, защото тя споделя някои от ха-
рактеристиките на живите същества. означава още, че 
живеем един с друг в свят, който всички ние създаваме. 
принципите на справедливост, закон и равни права не 
биват налагани отвън; те са създадени от нас в една раз-
виваща се система, наречена човешко общество.“

тук Смолин сваля шапка на предполагаемото морално из-
мерение на времето, като ни казва, че моралът – справедли-
вост, закон и равноправие – се е развил от самите деяния на 
човечеството. За учени като Смолин еволюцията е рог на из-
обилието на всички добри неща, дори човешката добродетел. 
Докато нещата продължават да се развиват, те неизбежно ще 
стават все по-добри. така еволюцията – течението на време-
то като благословия – се оказва най-близко до представата на 
редукционистите за Бог.13 За учени като Смолин еволюцията 
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представлява не само въпросът как, но и въпросът защо.
За да се довери на примера на Смолин за еволюционен 

морал, човек трябва да приеме за чиста монета скритата му 
нова дефиниция на науката – като атеистична религия. Нау-
ката, както е дефинирана през ХVІІ век, емблематично се за-
нимава с това да покаже как се случват природните явления, 
изработвайки механични модели на тези явления. Вземете 
примера със затъмненията, споменат в предишния цитат. Мо-
жем да похвалим учените за това, че са построили модели, де-
монстриращи теорията за въртенето на Земята в орбита около 
Слънцето и на луната в орбита около Земята. такива модели 
могат, в умален мащаб, да възпроизведат затъмненията. по 
този начин учените претендират, че този модел е факт, защото 
той „прави“ затъмнения. Но няма модел, който демонстрира 
как вселената е изобретила сама себе си. Няма модел, който 
демонстрира как животът е възникнал от законите на физи-
ката. Няма модел, който демонстрира как животът в „благата 
вселена“ ще става все по-добър в бъдеще. тези понятия при-
надлежат към една почти религиозна вяра. Със сигурност не 
принадлежат към facta – „онова, което е направено“. В същия 
брой, в който е статията на Смолин, сър Джон Мадъкс казва 
следното относно „фактите“ зад еволюционната теория.14

„как е започнал животът? Естественият отговор е, че жи-
вите същества възникнали спонтанно от химическите 
съеди нения, налични в топлите, плитки води на Земята 
в ранното ѝ  съществуване. Но какви химически съедине-
ния? И какви по-сложни съединения възникнали от този 
изначален бульон със способността да се размножават и 
развиват чрез някакъв вид дарвинов процес? това още 
никой не знае.“

Никой не знае как животът се появил от химически съе-
динения, нито пък какви са били тези химически съединения, 
нито пък как са се развили според дарвиновата теория. За да 
няма разминаване между думи и дела, и науката да „говори“ 
за това как подобни процеси са се случили, тя трябва да „пре-
създаде“ физическите действия, довели до случването им. как-
то Ърнест Ръдърфорд, откривателят на атомното ядро, казва: 
„Цялата наука представлява или физика, или колекциониране 
на марки.“ Еволюционната теория на Дарвин би трябвало да 
върви редом с физиката отпреди 300 години – „класическата 
физика“ на сър Исак Нютон.15 както научаваме от професо-
ра по физика Мичио каку, Нютон създава модел на вселената 
според часовников механизъм. 
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„Според Нютон, вселената е гигантски часовников ме-
ханизъм, навит в началото на времето, който тиктака от 
тогава насам, понеже се подчинява на трите закона за 
движението.“ 

това, което искам да отбележа тук, е от съществено значе-
ние. Нямам нужда да измислям сложни аргументи срещу ево-
люционната теория, защото тази теория не може да действа 
самостоятелно. тя или действа заедно с физиката, или изобщо 
не действа като сериозна наука. Ако физиката зад дарвино-
вата теория не може да демонстрира еволюцията „фактиче-
ски“, тогава теорията не стига до никъде. Дарвинистите не са 
ни предоставили модел на космоса като умален часовников 
механизъм, от който автоматично да се развиват същества с 
изкуствен интелект. освен това, нютоновата представа за все-
лената като за часовников механизъм е изгубила научната си 
валидност. Следните цитати обобщават:

„през 1905 г. Алберт Айнщайн публикува четири доклада. 
И четирите са революционни... Нютон е отхвърлен.
Безспорно, новите експерименти с радиацията показват, 
че основите на нютоновата физика се сриват.
квантовата теория окончателно разби съня на Нютон.
Фактически, квантовата теория обръща Айнщайн надолу 
с главата. В почти всякакъв смисъл на думата, квантова-
та теория е противоположна на айнщайновата теория... 
така двете теории са враждебно настроени противопо-
ложности.“

Нютон развива своята класическа физика през XVII век. 
Два века по-късно, Чарлз Дарвин построява своята теория 
върху нютоновите основи. В началото на ХХ век тези основи се 
отхвърлят от айнщайновата теория на относителността. отно-
сителността скоро е последвана от квантовата физика, която 
се развива в следствие експерименти с радиация. тази теория 
свежда нютоновата картина на вселената до статута на един 
„сън“. Водещи поддръжници на квантовата теория като Вер-
нер Хайзенбърг открито се съмняват в тактиката на Дарвин да 
се позовава на нютоновата физика, за да обясни живота.16 те 
се съмняват и в теорията на Айнщайн. И дори в самата школа 
на квантовата физика съществуват сблъсъци между различни 
теории – тГЕ (теории за грандиозното единство) и тВ (теории 
за всичко)*.

* GUT (Grand Unified Theories) и TOe (Theories of everything)
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Сега все повече и повече мислители стигат до заключение-
то, че тази „еволюция“ на теорията на физиката – от класиче-
ска през относителна до квантова – представлява не прогре-
сът, а упадъкът на науката.17 

„Някои наблюдатели твърдят, че тези непотвърждаеми, 
пресилени, изсмукани от пръстите теории са признаци за 
жизнеността и безграничните възможности на науката. 
Аз ги виждам като признаци на отчаянието и смъртното 
заболяване на науката.
ключовият проблем е, че ако радващите се на огромен 
успех теории се окажат погрешни и „истините“ се окажат 
неверни, тогава какво би било истинското естество на 
знанието, което наричаме наука? Защо се радва на успех 
и защо трябва да му вярваме?“

И все пак, квантовата механика, теорията за относител-
ността и класическата физика си остават еднакво важни за 
модерната физика – не защото ни приближават до разбира-
нето как животът е възникнал във вселената, а защото дейст-
ват много добре в сферата на човешките дела. Ако не беше 
квантовата физика, нямаше да можем да произвеждаме те-
левизори, радиоапарати, стереоуредби, компютри и всякакви 
други модерни електронни уреди. Без относителността на Ай-
нщайн нямаше да можем да впрегнем атомната енергия. Без 
класическата физика нямаше да имаме автомобили, влакове, 
самолети, ракети и всички останали машини, които забързват 
движението ни през времето и пространството. И затова се 
предполага, че превключването от западния религиозен модел 
на вселената към редукционисткия модел е добро. Редукцио-
нисткият модел действа. той ни дава човешкия прогрес. И все 
пак, този „прогрес“ е единствено във „фактите“ (facta), в „това, 
което е направено“. ярката, бляскава надежда е, че това, кое-
то науката прави за нас 1) увеличава човешката мощ, 2) при-
вежда природните материали и закони все по-плътно под чо-
вешкия контрол, 3) удължава човешкия живот и 4) прави този 
живот по-щастлив.18 

тези четири извънредно оптимистични твърдения, фор-
мулирани от един учен, живял през ХVІІІ век, оформят и днес 
стандартното определение за прогрес. Задвижени от тези 
обещания за едно по-добро бъдеще, великите умове полагат 
огром ни усилия, за да поставят природата под контрола на чо-
века. при окончателния анализ обаче същата тази природа ги 
принуждава да признаят, че цялата работа с прогреса е безпо-
лезна. В своята „Автобиография“ Чарлз Дарвин пише:19
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„понеже силно вярвам, че в далечното бъдеще човекът 
ще бъде много по-съвършено същество, отколкото е сега, 
за мен е непоносима мисълта, че той и всички останали 
съ знателни същества са обречени на пълно унищожение 
след толкова продължителен прогрес.“

когато през ХІХ век Дарвин написал тези думи, хората 
били уверени, че с помощта на науката човешката раса ще 
продължи да напредва дотогава, докато вселената е способ-
на да поддържа живота. ХХ век помита тези надежди, като 
показва, че науката представлява недвусмислена и непосред-
ствена заплаха за човешкото оцеляване. през двете световни 
войни и последвалата ги студена война технологията повиша-
ва многократно ефективността при модерните оръжия за ма-
сово поразяване, като по този начин тласка цивилизацията и 
– според опасенията на Дарвин – целия живот на Земята към 
ръба на унищожението.

как би могла доктрина като редукционизма, водеща до 
такива абсурдни противоречия, да се радва на такова влия-
ние, че да разклати религиозната вяра на Запада? Вижте, ре-
дукционизмът не се е появил просто така, отникъде. Зад него 
има инерция, трупана три хиляди години. Съвременни учени 
проследяват корените на редукционизма назад в историята 
до промяната в човешкото съзнание, настъпила в резултат на 
разместването на обществените пластове в древните царства 
на Египет и Месопотамия в Близкия изток. тези цивилизации, 
както и ведическа Индия, в продължение на дълги времена 
били ритуални общества. „Ритуал“ е дума, която произхожда 
от ведическия термин рита (реалното); с него се обозначава 
висшия космически или морален ред отвъд човешкото разби-
ране. Чрез ритуала обществата на древността участвали във 
великото вселенско жертвоприношение, което полубоговете 
правели пред Върховния. С началото на кали-юга, преди пет 
хиляди години, ритуалното общество постепенно изпаднало 
в застой. около хиляда години преди новата ера в Египет и 
Месопотамия възникнал нов ред. по онова време набиращите 
сила независими интереси на занаятчии, работници, земедел-
ци и търговци надделели над по-старите обществени норми, 
поддържани от знанието и могъществото на жреци и царе, 
черпещи своята власт от божественото минало.

„Египет и Близкият изток... породили ново общество, въз-
никнало от разрушената черупка на старото. Новото об-
щество донесло със себе си нова технология, свързана с 
новите възприятия на космоса. то изисквало нови идеи, 
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защото се основавало на търговията и, отчасти, на сво-
бодния труд. Да се разчита на авторитета и властта може 
би е било удобно за жреците, но далеч не е удовлетворява-
ло предприемчивия търговец или занаятчия. Вместо това, 
търговецът трябвало да се учи, като наблюдава света око-
ло себе си – ветровете и приливите. А свободните занаят-
чии се учели от променящата се природа, от експеримен-
ти с нови материали и методи.“20

Защо жреците и царете от тези общества загубили власт-
та си? В епохата на кали двете водещи варни – брахманите и 
кшатриите – са в упадък поради материализма, нарастващ 
в сърцата на всички хора. Същият нарастващ материализъм 
издигнал двете по-нисши класи – ваишиите (земеделци и тър-
говци) и шудрите (занаятчии и работници) до преувеличено 
високо положение. Сатвичната култура западнала и открила 
пътя за издигането на културата на млеччхите. това дестаби-
лизирало обществото и подхранвало конфликтите. 

така става очевидно, че тенденцията към механистичен 
редукционизъм исторически се подхранвала от обществения 
превес на начина на мислене на ваишиите и шудрите и об-
ществената нестабилност на обществото след варнашрама. 
първият западен опит светът философски да се редуцира до 
прости принципи започва в Йонийска Гърция. В този район 
по източното крайбрежие на Егейско море гърците основали 
градове, въплъщаващи философията и обществените ценнос-
ти на кали-юга.

„До 700 г. преди Христа йонийските градове, които се за-
нимавали с търговия... били отхвърлили предишното си 
подчинение на земевладелците от гръцкия континент. те 
основали нови общества от търговци, занаятчии и сво-
бодни селяни – първите ограничени опити за демокра-
ция и република. За да управляват тези нови общества, 
те се нуждаели от нови идеи – старите богове излезли от 
мода... около 500 г. преди Христа, роденият в търговския 
и текстилен център Милет, талес пръв заявил, че светът 
се е образувал чрез природни процеси, които могат да 
се наблюдават... Докато жреците от Бронзовата епоха 
виждали обществото като непроменяемо и управлявано 
от неизменния кръговрат на годишните времена, според 
виждането на йонийците, обществото било в процес на 
конвулсивни промени, в които земевладелци, търговци, 
занаятчии и селяни се борели за власт. Хераклит стигнал 
до заключението, че вселената е в постоянно движение, 
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вечно променяща се като огъня... Анаксагор от Йония и 
по-късно приятел на атинския водач перикъл извежда 
своята теория на произхода от задълбочено наблюдение 
на природата... вихрушките, светещия нагорещен метал 
в огнището на ковача, далечната светлина на сигналните 
огньове на търговците.“21

Ритуалното общество е свещена традиция, разкрита на 
човека от полубоговете. Ритуалният прогрес е четворната на-
града на дхарма (религиозност), артха (материално благоден-
ствие), кама (сетивно наслаждение) и мокша (освобождение от 
материалното съществуване). Ранното редукционистко обще-
ство в Йония се основавало не на божествено откровение, а на 
човешкото сетивно наблюдение на физическия свят. Напре-
дъкът се изчислявал от гледна точка на артха и кама. какво 
се случило с дхарма и мокша, които насочват човешкия ум 
към цели отвъд сетивното възприятие? Ценностната система 
ваишя свела тази тема до числата. 

„Всичко можело да се сведе до абстрактни числа: стой-
ността на едно гърне, на делва зехтин, на парцел земя, 
на роб – всичко можело да се изрази с точен брой монети, 
както се изчислявало и богатството и стойността на всеки 
гражданин. Числата сякаш имали вълшебна сила. ... За 
питагор чистото взаимоотношение между числата в арит-
метиката и геометрията представлява безкрайната реал-
ност зад променливия външен вид на сетивно възприема-
емия свят. обратно на йонийците, питагор учел, че реал-
ността може да се познае не чрез сетивно наблюдение, а 
само чрез чист разум, който може да изследва абстракт-
ните математически форми, управляващи света.“22 

Ранната гръцка философия, един вид прото-физика, се 
родила в Йония около 580 г. преди Христа от наблюдение на 
явленията. Скоро след това, питагор от кротон придал на чис-
лата абстрактни измерения. после платон от Атина разработил 
моралното измерение на питагорейския идеализъм. Макар в 
платоновия морал да има много неща, с които човек, изучаващ 
ведическото знание, би се съгласил, в платоновата система не 
съществуват морални ценности, на които учи Бог. Неговите 
ценности били открития, направени (отново facta) от инте-
лекта. те зависели от разума, а не от откровение.

„Моралните истини, смята платон, са извечни и са отвъд 
случайните обстоятелства на човешкото мнение или об-
ществена структура. те са, също така, обективно реални 
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и, подобно на други истини като тези от математиката, 
могат да се открият от интелекта. ... [Моралните истини] 
не са бог, нито [пък са] творение или заповед на някакъв 
бог.“ 23

платон бил сигурен относно вечността на индивидуал-
ната душа и не толкова сигурен относно духовната личност. 
той поне вярвал, че всяка душа представлява самата форма 
на живота. И като такава, душата принадлежи на трансцен-
денталното царство на вечните, чисти форми.24 Душите долу, 
в света на явленията, могат да поддържат чистотата чрез раз-
ума, като връзка с царството на истинските форми. Разсъж-
даващата душа проявява три добродетели: мъдрост, смелост 
и въздържаност. У нечистата, неразсъждаваща душа тези три 
добродетели са в недостиг. този недостиг става очевиден в по-
роци като невежество, страхливост и невъздържаност. Макар 
от една страна платон да не желае да свързва морала с един 
личностен Бог, от друга – той настоява, че моралът е свързан с 
едно вечно Добро отвъд света на материята.

Аристотел, най-изтъкнатият ученик на платон, сваля доб-
рото в света като отстранява идеята на своя учител за едно 
трансцендентално селение на формите, проектиращо идеална-
та добродетел в света на явленията.25 Макар повече или по-
малко да е съгласен със своя учител, че душата е чиста форма 
и съвършенство на характера, Аристотел твърди, че душата 
е неотделима от своето тяло. по подобен начин и доброто е 
неотделимо от конкретни добри неща. когато тялото изчезне, 
изчезва и душата. когато едно добро нещо изчезне, изчезва и 
неговата доброта. платон и Аристотел са съгласни в един клю-
чов момент: материята се движи от душата.

Християнското учение, което казва, че без материално 
тяло душата не може да действа, е много по-близо до аристоте-
левата концепция за душата, отколкото до платоновата. Но за 
разлика от Аристотел, юдео-християнските свещени писания 
не казват почти нищо за космологията и физиката. писани-
ята на Аристотел обширно описват вселената като система от 
петдесет и пет концентрични сфери, чието кръгово движение 
обяснява движението на слънцето, луната, звездите и плане-
тите. преведен на латински през Средновековието, неговият 
модел на космоса има дълбоко въздействие върху църковните 
учени, зажаднели за такава информация. през 1266 г. от н.е. 
в своята Summa Theologiae тома Аквински официално брако-
съчетава аристотелевата философия с католическата теология. 
Бидейки една „теория за всичко“ на своето време, това произ-
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ведение представлява грандиозен интелектуален монумент и 
на прото-науката на древните гърци, и на моралния авторитет 
на Исус Христос, също както издигащата се в небесата кате-
драла в Шартър (завършена, докато тома Аквински е още жив) 
е синтез на двете в областта на архитектурата (в катедралата 
има барелефи с фигури на питагор и Аристотел).

Но „томическият“ модел на реалността – с думата „томиче-
ски“ се обозначават разсъжденията на тома Аквински – носи в 
себе си семената на собствената си разруха. Едно такова семе 
е признанието му, че някои части от Библията не представля-
ват буквалната истина. Друго семе е високата степен, в коя-
то моделът зависи от силата на човешкия разум. трето семе 
е физичността на модела: Аристотел предполага, че горните 
сфери на вселената са направени от „чиста материя“ – нео-
петнена, непроменяща се, кристална твърда субстанция. Но 
той отхвърля платоновата позиция, че истинската форма на 
света съществува в едно висше измерение на съзнанието. от 
аристотелевата физика следва, че висшите сфери – например 
„вечната перла“ на луната – биха могли да станат видими за 
човека, като просто се открие начин да се доближи до тях, за 
да ги разгледа. Четвърто такова семе е хуманизмът на модела: 
в рамките на творението, земята е поставена в позицията на 
привилегирован център, а сред земните твари човешката раса 
играе единствената роля в Божия план. петото семе е високо-
мерната представа, че моделът е обяснил всичко, което може 
да се узнае. Всяко едно от тези семена е facta – „истина“, съз-
дадена от човека, а не от Бога.

Макар томическият модел да има значими характерис-
тики, в които отеква ведическото знание – например, това, че 
вселената е устроена морално и че от множеството райски пла-
нети луната е най-близката до нас – семената на саморазруха-
та започват да дават плодове през 1604 г. това е годината, в 
която Галилео Галилей установява „факта“, че една нова (нова 
звезда) лумва и се ражда в съзвездието Змия. това противо-
речи на томическия модел, според който звездите са постоян-
но установени в непроменящото се небе, където нищо ново не 
може да се случи. през 1609 г. Галилео поглежда луната през 
телескоп. той открива, че томическият лунен рай не е факт: 
той не можел „да го различи“ през окуляра. Факт е, че луната 
прилича много на Земята. Факт е, че повърхността на луната 
отразява светлината на Земята. За Галилео това означава, че 
Земята, която грее като останалите планети, не е с нищо по-
специална.
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като поглежда в други посоки през окуляра, Галилео от-
крива още факти: Юпитер е заобиколен от луни; Слънцето, а 
не земята, е центърът на Слънчевата система; съществуват 
още безброй невидими за невъоръженото око звезди. пускай-
ки предмети от кулата в пиза, Галилео демонстрирал, че във 
физиката на тома Аквински има грешки.

Аристотелевите „факти“ на томическия модел обаче са 
вързани с християнската логика. Страховитата тежест на но-
вите факти, открити от Галилео, не могат да бъдат подкрепени 
от тази логика. така Галилео се захваща да състави една нова, 
не-теистична логика, за да намести своите факти. преслед-
ван от Църквата, Галилео умира преди да успее да я завърши. 
Сър Исак Нютон се труди цял живот, за да довърши модела, 
който нарекъл маханистично-редукционен модел. този модел 
1) редуцира реалността до основните представи и занимания 
на ваишиите и шудрите, а именно числовата стойност и фи-
зическата работа; 2) равнодушен е към вярата (споделяна от 
платон, Аристотел и тома Аквински), че материята се движи 
от духа; 3) приема вярата, че материята се движи от механич-
ни сили.

Ако материята се движи от духа, тогава е справедливо 
да се каже, че материята има морално измерение. повечето 
религии учат, че душите напредват или деградират в съответ-
ствие с това, което извършват с материята; учат, също така, 
че определени видове материя се освещават от Бог. когато из-
ползват осветена материя (светена вода, например), душите 
биват благословени. Благословията не възниква от молекулите 
на светената вода – понеже те не се различават от молекулите 
на водата в канала – а от светия дух, който движи основите на 
материалния свят: трите проявления на творението, поддър-
жането му и неговото унищожение. Бог действа чрез земята, 
водата, огъня, въздуха и етера (звука), за да освободи хората 
от греховния живот и да вдъхнови сърцата им с любовно при-
вличане към Него. 

от друга страна, ако материята се движи само от меха-
нични сили, би било справедливо да се каже, че тя няма ка-
квито и да било морални качества. Нютон дава някаква роля 
на Бог само в началото, когато той задвижил механизма на 
космоса. Бог изчезнал от сцената след този първоначален бо-
жествен тласък и нататък продължила само механиката. Ако 
наистина случаят е такъв, тогава водата винаги си е само вода. 
Единствената етика, която действа в механистичната вселена, 
е етиката на физическото оцеляване. 
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Докато работели с нютоновия модел на вселената, уче-
ните осъзнали, че всъщност той не е пълен. И продължили да 
откриват нови и нови факти. За да оцелее, нютоновият модел 
трябвало да абсорбира тези факти и да се разраства заедно с 
тях. през ХІХ век така била абсорбирана теорията на Фарадей 
и Максуел за електромагнитното поле. Не било лесно, понеже 
теорията за полето водела към едно ниво на реалността отвъд 
механичните взаимоотношения, неизвестно за Нютон. после, 
както отбелязахме по-горе, фактите на радиоактивност та, от-
крити в началото на ХХ век, раздули модела до точката на пръ-
сване. Моделът се разделил, подобно на амеба, във враждебни 
варианти на самия себе си: класическия вариант, айнщай-
новия вариант и квантовия вариант. понеже и трите модела 
действат достатъчно добре в ценностната система на ваишя-
шудра, мозъците от кали-юга се объркват относно това кой 
точно вариант представя реалността такава, каквато е.

това, което вариантите на моделите в действителност пред-
ставят е мая, илюзорната страна на пракрити. Думата пракри-
ти означава „обилна дейност“ – несъмнено, пракрити действа! 
Но тя действа, за да държи здраво материалистичните съще-
ства в хватката на трите проявления на природата. В „Шримад 
Бхатаватам“ 7.9.20 Шри прахлада Махараджа обяснява:

„Скъпи мой Господи, всички в този материален свят са 
под въздействието на проявленията на материалната при-
рода – добро, страст и невежество. Всички – от най-вели-
ката личност Бог Брахма до мъничката мравка – действат 
под влиянието на тези проявления. Следователно, всич-
ки в този материален свят са повлияни от твоята енер-
гия. причината, поради която действат, мястото, където 
действат, времето, когато действат, материята, поради 
която действат, целта на живота, която смятат за крайна, 
и процесът за постигане на тази цел – всичко това не е 
нищо друго, освен проявление на твоята енергия. Наис-
тина, след като енергията и източникът ѝ  са идентични, 
всички те са единствено твои проявления.“

понеже тялото и умът на живото същество действат като 
кукла на конци под ръко-водството на природните проявле-
ния, контролиращата ръка го прекарва от създаването (ра-
джо-гуна) през поддържането (саттва-гуна) до унищожението 
(тамо-гуна). След смъртта живото същество отново бива ръ-
ко-водено към създаването, за да получи следващо тяло. този 
кръговрат се върти живот след живот, докато цялата вселена 
стигне свършека си. Надеждите за прогресивна еволюция към 
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съвършенство на материалния живот са безумни. Единствена-
та истинска надежда на душата е да се освободи от кръговра-
та на проявленията чрез Божествената Милост, излъчваща се 
през булото на материята. 

Има факти на възприятието обаче, които на пръв поглед 
противоречат на ведическото описание на материалния свят. 
Видяхме как томическият модел на вселената отпадна по пътя 
на историята след като телескопът „доказа“, че той не е под-
крепен от фактите. Да, честно казано, според „Шримад Бхага-
ватам“ земята, луната и слънцето са поставени в позиции, сил-
но различни от модерните астрономически стандарти. Дали 
това е причина да се съмняваме в „Бхагаватам“? Ако е така, 
тогава това е и причина да се усъмним в моралното измерение 
на вселената, на което „Бхагаватам“ учи. това е и причина да 
пренебрегнем регулиращите принципи и да се отдадем на при-
щевките на сетивата. 

Ваишнавските писания ни казват, че материалната енер-
гия е адхара-шакти на Бог кришна или енергия, подслоня-
ваща всичко.26 тя подслонява похотливите желания на мате-
риалистичните живи същества под формата на материя, която 
може да се експлоатира. те я възприемат като подходяща за 
експлоатация, според присъщия обсег на техните познавател-
ни и двигателни сетива.

по-горе беше даден примерът с паяка и паяжината. Адха-
ра-шакти подслонява желанията на паяка, като му осигурява 
един „фактически свят“, който бедното създание може да въз-
приеме и контролира. Ако гледището на паяка за света може 
да се предаде на английски език, няма съмнение, че средно-
статистическият човек ще го сметне за някаква чудата мито-
логия, измислица или лудост. Собственият ни свят на човешки 
факти изглежда не по-малко чудат за полубоговете. 

отвъд тези светове на фактите, населени от твари, жад-
ни за сетивно наслаждение, съществува истинската форма на 
света. това е дхармичната или моралната форма, видима за 
онези живи същества, които знаят изначалното предназначе-
ние на природата. това изначално предназначение е да пред-
ложи среда, с други думи, да подслони Божия план за рефор-
мация на Неговите своенравни частици. Дхармичната форма 
е представена в „Шримад Бхагаватам“27, където се заявява:

„кришна съзнание означава непрестанно да се общува с 
Върховната Божествена личност в такова състояние на 
ума, че преданоотдаденият да може да наблюдава кос-
мическото проявление точно така, както го наблюдава 
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Върховната Божествена личност. такова наблюдение не 
е възможно винаги, но се проявява подобно на тъмната 
планета, известна като Раху, която се наблюдава при пъл-
нолуние.“ („Шримад Бхагаватам“ 4.29.69)

На курукшетра, преди пет хиляди години, кришна раз-
крива Своята вишварупа (вселенска форма) на Своя вечен 
приятел Арджуна. Възможността, която имал Арджуна – да 
наблюдава вселената точно така, както я вижда кришна – е 
много рядка. Но всички ние можем да се възползваме от не-
прекия метод, който обединява човешкия разум с разкритите 
писания. този метод се обяснява с аналогия. по време на пъл-
но лунно затъмнение, ореолът около луната ни дава възмож-
ност непряко да възприемаме мрака, който закрива лунния 
диск. Възприятието е непряко, защото очите ни не могат да ни 
кажат какво е скрило луната. от мекия ореол поне можем да 
разберем, че луната е покрита от нещо, което минава пред нея. 
Ведическите писания ни казват, че тази тъмна сянка, покри-
ваща луната, е Раху – демонична планета, която иначе не може 
да се види. по същия начин, лунната светлина на разума, во-
дена от писанията, ни позволява непряко да възприемаме ма-
териалната вселена като маска пред лицето на духовния свят.

поддръжникът на механистично-редукционисткото гледи-
ще ще възрази, че това, което затъмнява луната не е загадъчна 
демонична планета, а сянката на земята. Разликата между ме-
ханистичната гледна точка и ведическата е въпрос на така на-
речения „мащаб на наблюдението“28. Например, ако ни запитат 
какво виждаме с невъоръжено око, когато гледаме хомогенна 
смес от два вида прах – бяло брашно и ситно смлени въглища – 
ще отговорим, че виждаме сив прах. Но ако имаме възможност 
да наблюдаваме този сив прах през микроскоп, изведнъж ще 
разберем, че той не съществува. Мащабът на наблюдение през 
микроскопа разкрива безброй бели и черни частици.

В мащаба на наблюдение на човек с механистична, „фак-
тическа“ (направена от човека) нагласа, несъмнено е логично 
да се каже, че мракът, затъмняващ луната е просто сянката на 
земята. Но във ведически мащаб, мащабът на наблюдението, 
създаден от Бога, механистичните факти изчезват, както и си-
вият прах изчезва под микроскопа. Във ведически мащаб на 
космическите събития се гледа като на взаимоотношение меж-
ду двете енергии (духа и материята) на Върховната Божестве-
на личност, Шри кришна. Моралното измерение се очертава 
от трите качества на това взаимоотношение: добро, страст и 
невежество.
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Моралното измерение на космоса е определимо чрез пре-
чистване на съзнанието, а не чрез сетивно изследване или ум-
ствени спекулации. пречистването води до отдалечаване на 
съзнанието от експлоатация на материята, целяща физическо 
сетивно удоволствие, и привързване на съзнанието към из-
ползване на материята в служене на кришна. 

БЕЛЕжкИ къМ ОсЕМНАДЕсЕТА гЛАвА:

1 Един критик ... настоява да узнае: този критик е британският 
журналист Брайан Апълярд, цитиран по неговата книга „Да раз-
берем настоящето – науката и душата на модерния човек“ (Bryan 
Appleyard, Understanding the Present – Science and the Soul of Modern 
Man, 1993), стр. 151.
2 „...вярата, че всичко реално трябва да е подчинено на зако-
ните, действащи във физическия свят – че, казано накратко, то 
трябва да работи като машина: С. Е. М. Джоуд в „Бог и злото“  
(C. e. M. Joad, God and Evil, 1943), стр. 117.
3 Преди половин век, статия, публикувана в „Атлантик мънт-
ли“ (Atlantic Monthly): написана от Уолтър Стейс, статията е озагла-
вена „Човекът срещу мрака“ (Walter Stace, Man Against Darkness, 
септември 1948).
4 За съвременните хора, „Върховният въпрос“, както пише 
Карл Ясперс, „е какво налага времето.“: из „Човекът и модерната 
епоха“ (Man in the Modern Age, 1930), стр. 28.
5 „Времето... приема конкретно морално измерение. Бъдеще-
то е добро, миналото е лошо: Брайан Апълярд, „Да разберем на-
стоящето – науката и душата на модерния човек“ (Bryan Appleyard, 
Understanding the Present – Science and the Soul of Modern Man, 1993), 
стр. 236.
6 „...ще открия, че той представлява едно „неопределено кван-
тово поле“ или „облак от потентности“ или „произволен поток 
енергия“: Думата „квант“ се използва от учените, за да се обозначи 
мъничка, неделима единица енергия, която не може да се наблюда-
ва пряко. квантовата теория редуцира цялата материя до такива 
квантови единици. 

пример за квантова единица е фотонът, който е точка-частица 
светлина. тя се носи в пространството и времето, яхнала „вероят-
ностна вълна“. Думата вероятност се използва, за да се обозначи, че 
движението на фотона може да се обсъжда само от гледна точка на 
потенциалност, а не на сигурност. 

представете си вълна в океана някъде из тропиците, която 
плиска на плажа. Един сърфист, символизиращ частицата фотон, е 
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яхнал вълната. Странното е, че квантовата теория твърди, че дока-
то той е яхнал вълната, сърфистът-фотон не заема определено мяс-
то. Може да се приеме, че той се намира навсякъде по протежение 
на вълната. тогава – казано на квантов жаргон – когато вълната 
докосне плажа, „функцията на вълната колабира“. Сърфистът-фо-
тон изскача пред погледа ни като непредвидима точка някъде на 
плажа, по протежение на онова, което е било фронт на вълната. 
Сърфистът е връхче на карфица, но мястото, където ще попадне на 
плажа, не може да се определи с абсолютна точност, като да се забо-
де с карфица. Следователно фотоните и всички субатомни частици 
(електрони, протони, неутрони и т.н.) се наричат вълни-частици, 
понеже са частици, които се носят като вълни. плажът е съзнание-
то на наблюдаващия. преди да се види светлината, единственото, 
което може да се каже за нея, е, че тя съществува в състояние на 
мъглява несигурност.

Невидяната светлина не е там, тя е просто някъде. Само, кога-
то я видим, тя е там. Въпреки, че „факти“ като видимата светлина 
би трябвало да възникват от несигурността, странно е, че във всеки 
един момент фактите от света около нас ни изглеждат стабилни. 

Според квантовата физика, точките-частици, които съставят 
клавиатурата на компютъра, с който пиша тези думи, случайно 
представляват танцуващи модели, които някак карат формата на 
клавиатурата да възниква в съзнанието ми. 

Изразът „квантов скок“ се използва, за да се опише движение-
то на субатомните частици. оказва се, че това движение е също 
толкова илюзорно, колкото и „движещите се картини“ във филми-
те, които всъщност представляват поредици неподвижни снимки. 
Дадена субатомна частица изчезва рязко от една позиция и се поя-
вява на друга. Между двете няма нищо. по този начин квантовата 
теория стига до заключения относно материята, толкова дълбоко 
противоречащи на сетивния ни опит, че често бива сравнявана с 
мистицизъм.
7 Всъщност квантовата теория казва, че единственото нещо, 
което можем да узнаем за материалните предмети, е опитът ни 
да ги познаем. Този опит довежда до „фактите“ на квантовата 
физика, които не можем да определим като притежаващи реал-
ност: Брайан Апълярд, „Да разберем настоящето“ (Bryan Appleyard, 
Understanding the Present, 1993), стр. 154, цитира изказване на Нилс 
Бор: „ погрешно е да се смята, че задачата на физиката е да открие 
какво представлява природата. Физиката се занимава с това какво 
можем да кажем за природата.“
8 Преди повече от петдесет години, британският философ С. 
Е. М. Джоуд отбелязва: цитатът е от С. Е. М. Джоуд в „Бог и злото“ 
(C. e. M. Joad, God and Evil, 1943), стр. 142.
9 Ето какво пише професорът по физика Лий Смолин в скоро-
шен брой на списание „Тайм“: Статията е озаглавена „Целият свят 
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е сцена“, (Lee Smolin, All the World’s a Stage), специален брой (зима 
1997/1998), стр. 172.
10 Това се нарича натуралистична редукция на ценностите: 
кели Никълсън определя това като опит ценностните преценки да 
се сведат до твърдения относно природния свят. той дава няколко 
примера. 1) онова, което хората наричат добро и зло, представля-
ва само конфигурации от атоми в пустотата. 2) Справедливостта е 
само диктат с цел защита на личните интереси на онези, които са 
на власт. 3) Доброто и злото се определят от обичаите и традициите 
на дадена култура. 4) преценките за ценностната система са израз 
на човешки емоционални състояния. Из „тяло и душа – трансцен-
дентността на материализма“ (Kelly Nicholson, Body and Soul – The 
Transcendence of Materialism, 1997), стр. 73.
11 ...в крайна сметка човешкият морал не представлява нищо 
повече от сбор непреодолими импулси, близки в основата си до 
импулсите в един мравуняк.: Джон Хик, „класически и съвремен-
ни четива по философия на религията“ (John Hick, Classical and 
Contemporary Readings in the Philosophy of Religion, 1984), стр. 532.
12 И отново Смолин: цитат от горепосочената статия и страница.
13 Така еволюцията – течението на времето като благословия 
– се оказва най-близо до представата на редукционистите Бог: на 
стр. 146–187 от „Бог и злото“ (C. e. M. Joad, God and Evil, 1943) С. 
Е. М. Джоуд критикува две влиятелни философии на еволюцията 
заради пренебрегване на Бога и моралната цел на живота. тези фи-
лософии са възникваща еволюция и съзидателна еволюция. 

теорията за Възникващата еволюция се основава на наблю-
дението, че прости елементи се съчетават, за да образуват сложно 
съставни съединения, които проявяват качества, несъществуващи 
в съставящите ги елементи. теорията нарича новите качества „въз-
никващи“ – което ще рече, че са възникнали от никъде. Например, 
кислородът и водородът се съчетават и образуват вода. Мокротата 
на водата не се наблюдава нито при кислорода, нито при водоро-
да. така, мокротата се нарича „възникващо качество“. от подобни 
примери поддръжниците на теорията за възникващата еволюция 
изграждат вярата, че съзнанието и дори Бог възникват на някакъв 
стадий от съчетаването на материални елементи.

Джоуд посочва, че тази вяра е ненаучна, понеже основна цел 
на науката е да предрича събития, които се определят от предхож-
дащи ги условия. Никъде в мъртвата материя не се наблюдава съз-
нание. Ако съзнанието като напълно ново, непредречено качество 
наистина възниква на определено ниво от съчетаването на матери-
ални елементи, тогава то не е свързано с някаква логическа верига 
от причинно-следствени връзки. то просто се случва. „Можем на-
право да изоставим научните концепции и език,“ уверява Джоуд, „и 
от все сърце приветстваме една независима творческа сила на жи-
вота или даже един Бог-творец.“ Джоуд добавя, че Бог, който въз-





„ ф а к т и ч е с к а т а “  в с е л е н а :  р е д у к ц и я  д о  а б с у р д

никва в резултат от еволюцията, не може да бъде вечното и транс-
цендентално Божество, предмет на човешките религиозни чувства: 
преклонение, благоговение, усещането за тайнственост, желанието 
за обожаване. Възникващият Бог „е латентен в природния свят и, 
следователно, е част от него, променя се заедно с него и се разви-
ва заедно с неговото развитие... както е във вселената, така е и с 
Бог; той ще престане да съществува, когато вселената, от която се е 
развил, престане да се развива... той със сигурност не е създателят 
на света; нито пък е любящ баща на всички нас, който да участва 
и едновременно с това да е извън страданията на Своите твари.“ 
Друга критика, която Джоуд отправя, е, че тъй като възникваща-
та еволюция вижда Бог като продукт на еволюция та на човешкото 
съзнание, в човешкото преклонение няма нищо стойностно, което 
самият човек да не е създал. С други думи, Бог е просто още един 
„факт“ от човешката сфера на съществуване. 

Възникващата еволюция е монистична; тя поддържа, че всич-
ко е едно – само материя. теорията за съзидателната еволюция е 
дуалистична и напомня атеистичната индийска философия санкхя. 
Съставните части на дуализма са Жизнената сила (принципът, кой-
то дава живот на вселената, подобен на пуруша от философията 
санкхя) и Материята (материалът на физическата вселена, подобен 
на прадхана от философията санкхя). Материята действа според за-
коните на физиката. Жизнената сила общува с материята, за да об-
разува телата на живите организми. В най-ранния стадий на това 
общуване Жизнената сила се появява като сляп, инстинктивен им-
пулс. посредством еволюцията тя постепенно придобива съзнание 
и цел. Еволюцията е вселенският морален кодекс. по този кодекс от 
едно живо същество се очаква да издигне Жизнената сила, която 
намира израз в самото него, на по-висше ниво на развитие. това 
е кодексът на усилието и старанието. Човек не трябва никога да 
приема живота лесно. по-скоро, човек трябва винаги да се отдава с 
цялата си сетивна и умствена енергия на трудния и опасен път, за 
да напредва към по-висши нива.

Джоуд твърди, че е логически погрешно да се говори за ево-
люцията на „висшия живот“, „по-добрия живот“ или „по-доброто 
качество на живота“ без позоваване на стандарт на ценностната 
система, който да е извън живота в материалния свят. Напри-
мер, човек не може да измери топ плат без да се позове на някакъв 
стандарт на стойности извън плата: метри и сантиметри, отбеляза-
ни върху шивашкия метър.

по същия начин, ако не съществува стандарт за отбелязване 
на напредъка към една крайна цел на съзнанието, която да е извън 
еволюционния процес, става безсмислено да се говори за напредък 
към по-висши нива на живот. Друг проблем при съзидателната ево-
люция е, че Жизнената сила, Материята и схемата на тяхното взаи-
модействие („моралният кодекс“ на еволюцията) нямат общ източ-
ник, следователно нямат и базисно единство. Защо трябва да имат 
общо съществуване, да не говорим за синхронизирано функциони-
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ране? Джоуд пише: „Единството на един-единствен Създател, кой-
то ги използва като основни елементи, от които да гради... Своята 
вселена би бил очевиден пример за такова единство.“ той твърди, 
че съзидателната еволюция няма обяснение как в по-късен стадий 
от еволюцията възниква усещането за смисъл и предназначение на 
живота. Защо трябва животът, който в началото е сляп, инстинк-
тивен импулс, да придобие ум и интелект, за да породи висша цел 
на живота? този въпрос води до още един: защо трябва умът и ин-
телектът целенасочено да взаимодействат с тялото (например, кога-
то на тялото му е студено, защо това състояние се възприема като 
неприятно от ума и, следователно, защо интелектът планира да си 
запали огън, за да стопли тялото)? Съзидателната еволюция няма 
отговор.

И накрая Джоуд издърпва ушите на съзидателната еволюция 
заради нейната морална неприемливост. „В един творчески еволю-
ционен свят... злото би изчезнало на определен стадий от разви-
тието.“ Ала злото на раждането, смъртта, болестите и старостта и 
преди, и сега продължава да измъчва живите същества. И точно 
както съзидателната еволюция не предлага приемливо обяснение за 
единството на Жизнената сила, Материята и еволюционния мора-
лен кодекс, според който те си взаимодействат, така тя не предлага 
приемливо обяснение за едновременното съществуване на добро-
то и злото във вселената. Нито пък може да обясни моралния кон-
фликт: борбата на човечеството с доброто и злото, в която се оказ-
ваме със склонност към злото, докато в същото време знаем, че наш 
дълг е да преодолеем тази склонност и да станем добри. И накрая, 
ако единственият реален морален кодекс е да прегърнем каузата 
на еволюцията, тогава бихме били „добри“, поддържайки себе си 
свежи и енергични, сетивните и умствените си способности – остри 
като бръснач и силите си – активирани до пълния им капацитет. 
това определение на доброто се постига от тигъра, дебнещ плячката 
си. престъпникът по същия начин смята себе си за добър, понеже 
отговаря на тези критерии. така „доброто“ на съзидателната еволю-
ция е неадекватно дори за цивилизован човешки живот, та какво 
остава за окончателната цел на човешкия живот: възраждането на 
вечната ни любовна връзка с Върховната Божествена личност.

И една подробност в заключение: полезно е да се отбележи как 
някои еволюционисти предполагат, че се е развил Бог. В трета глава 
от „Бог – доказателствата“ (Patrick Glynn,God – The Evidence, 1997) 
патрик Глин разказва за начина на мислене на д-р Хърбърт Бен-
сън, професор от Харвардския колеж по медицина. В еволюционен 
смисъл Бенсън приема реалността на Бога. Неговите проучвания 
на пациенти му показват, че тяхната религиозна вяра успокоява 
умовете им, повишава надеждите им и дори подпомага действието 
на някои методи на лечение. Бенсън приема Бог като мощен „ин-
стинкт за оцеляване“ или „първичен мотив“ вътре в самия човешки 
организъм. той смята, че човешкият ум е трябвало да конструира 
Бог, за да се справи с предизвикателствата на природната среда в 





„ ф а к т и ч е с к а т а “  в с е л е н а :  р е д у к ц и я  д о  а б с у р д

ранните стадии на еволюцията. Ние сме „настроени за Бог“, казва 
той – духовният нагон е от абсолютно фундаментално значение за 
човешката физиология, каквито са и гладът или половия нагон. Но 
духовният нагон е чисто биологически по своята същност.
14 В същия брой, в който е статията на Смолин, сър Джон Ма-
дъкс казва следното относно „фактите“ зад еволюционната те-
ория: В продължение на 22 години физикът-теоретик сър Джон 
Мадъкс е редактор на списание „природа“ (Nature) – едно от во-
дещите научни списания в света. Цитираните тук негови бележки 
са взети от стр. 175 на специалния зимен брой на списание „тайм“ 
1997/1998.
15 Еволюционната теория на Дарвин би трябвало да върви ре-
дом с физиката отпреди 300 години – „класическата физика“ на 
сър Исак Нютон: На стр. 254 от „Еволюция на кръстопът“ (David J. 
Depew, Bruce H. Weber, Evolution at Crossroads, 1985) Дейвид Дж. 
Депю и Брус Х. Уебър пишат следното: „теорията на Дарвин е не-
двусмислено продължение на нютоновата парадигма в биосфера-
та...“
16 Водещи поддръжници на квантовата теория като Вернер 
Хайзенбърг открито се съмняват в дарвиновата тактика да се по-
зовава на нютоновата физика, за да обясни живота: Едно от най-
простите обяснения на несъвместимостта между нютоновия дар-
винизъм и квантовата физика ни предлага изтъкнатият физик от 
кеймбридж Фред Хойл в осма глава от своята написана през 1983 
година книга „Интелигентната вселена“ (Fred Hoyle, The Intelligent 
Universe). Загадката в проблема е границата между онова, което той 
нарича макросвят (светът на ежедневния опит) и микросвят (светът 
на атомно ниво). Според гледището на мнозина учени, в макросве-
та – който се поддържа от постоянно обменящата се напред-назад 
енергия, в рамките на огромна маса неизброими субатомни части-
ци, съставящи вселената – 

„... квантовата механика в основни линии води до същите ре-
зултати, които се използвали във времената преди нея; резул-
тати предсказуеми или детерминирани, при които едно съби-
тие в голям мащаб е причина за друго. На атомно ниво обаче 
нещата били различни, защото обичайната представа за при-
чина и следствие се разтваря в неопределеност.“
Нека поясним: предполага се, че в макросвета множество 

квантови събития се осредняват като механични и, съответно, 
предсказуеми и сигурни. от друга страна, в микросвета едно един-
ствено събитие като пътят, който поема един електрон в запечатан 
контейнер, се решава от съзнанието на наблюдателя. (как става 
това беше илюстрирано в една от предишните бележки в примера 
с квантовия сърфист.) така, явленията от микросвета не са пред-
сказуеми със сигурността, която, например, ни казва: „Хартията 
ще се запали, ако я докосна с горяща кибритена клечка.“ такава 
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сигурност – която е независима от факта, че аз я наблюдавам, поне-
же хартията, докосната с горяща клечка ще се запали, независимо 
дали я наблюдавам или не – се ограничава само до макросвета. Съ-
битията в микросвета зависят от съзнателно наблюдение.

Ако тази разлика между макросвета и микросвета е реална, то 
тя би могла да облекчи напрежението между позициите на дарви-
нистите и поддръжниците на квантовата механика. тогава кванто-
вата несигурност би се прилагала само при събития на субатомно 
ниво, като еволюцията ще си тиктака подобно на часовников ме-
ханизъм, независимо от съзнанието, като една обичайна функция 
на макросвета. Но Хойл твърди, че учените измамно поддържат 
съществуването на тази разлика. тяхната цел е да „се опитат да 
избегнат включването на съзнание.“ той предлага един мисловен 
експеримент, за да покаже евентуалната невъзможност да се разли-
чи едно събитие в макросвета от едно събитие в микросвета:

„За един физик-експериментатор би било възможно и лесно 
да направи заключението, че експлозията на огромна бомба 
е предизвикана от квантово събитие – примерно, от това, че 
един единствен електрон се е препънал в копчето и е задей-
ствал механизма. И така огромни събития от макросвета биха 
могли да зависят от едно отделно квантово събитие. тогава 
как човек да реши какъв ще е изходът от такава връзка между 
макро- и микросвета? Ако човек не пренебрегне квантовата 
механика, изходът от огромни събития като разрушаването 
на цял град от една бомба не би могъл да се реши чрез из-
числения. Решението дали експлозията се е случила или не ще 
трябва да произлезе от действителния акт на наблюдение чрез 
съзна нието на човека. Следователно, би могло събития от по-
разително практическо значение да се окажат съвсем непред-
сказуеми, извън обичайната верига на причина и следствие.“
Въпросът, който възниква от тази бъркотия, е: до колко ма-

кросветът – светът, в който, според дарвинистите, еволюцията се 
случва като механична поредица природни явления – действително 
зависи от съзнателно наблюдаване? Не забравяйте, че според ор-
тодоксалната дарвинистка позиция природните събития пораждат 
съзнанието. от тук, съзнанието зависи от природата, а не обратно-
то. Но квантовата механика, когато се разбира като свободна от 
измамността, която ù приписва Хойл, може да ни насочи към об-
ратното заключение: събитията в природата са изцяло зависими от 
съзнанието. В действителност, това е ведическо заключение.

погледнем ли отблизо аргументите на еволюционистите, ще 
открием, че те объркват двата въпроса: дали природните явления 
насочват съзнанието или съзнанието насочва природните явления. 
това объркване става очевидно в аргументите, подкрепящи естест-
вения подбор. Според Чарлз Дарвин, естественият подбор е процес, 
при който природата организира и подобрява формите на живот. 
Забележете как самият Дарвин се изразява, за да го обясни:
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„Естественият подбор ежедневно и ежечасно се вглежда вни-
мателно в целия свят, в най-леките вариации; отхвърля онези, 
които са лоши и запазва и подпомага всички, които са добри; 
действа безмълвно и безчувствено...“
от една страна, Дарвин пише, че естественият подбор „се 

вглежда внимателно“. Актът на внимателно вглеждане зависи от 
съзнанието. от друга страна, той използва думата „безчувствено“, 
за да опише начина, по който действа естественият подбор. Чув-
ството или „без-чувството“ е продукт на съзнанието. 

както Хойл обяснява в Десета глава на „Интелигентната вселе-
на“, терминът „естествен подбор“ е измислен през 1831 г. от патрик 
Матю, за да го различи от „изкуствен подбор“, т.е. насочван от чо-
вешки интелект. Ако естественият подбор наистина представлява 
не-интелектуална функция на сляпата нютонова физика, няма сми-
съл да се описва като акт на внимателно вглеждане. Но дарвинисти-
те изглежда са неспособни да се отърсят и освободят от езика на 
съзнанието. това е така, защото тяхната теория е предназначена да 
обясни появата на мислещите и чувстващи форми на живот, кои то 
по дефиниция имат съзнание и интелект. логиката (законът за ми-
сълта и речта) действа срещу твърдението, че нещо несъзнателно, 
без интелект, поражда нещо, което има съзнание и интелект. 

И така, аргументите на еволюционистите са пропити от 
дълбоко противоречие. това става очебийно от есето, озаглавено 
„Може ли науката да вдъхва увереност?“ от д-р Джеф Уотс, напи-
сано през 1997 г. (Dr. Geoff Watts, Can Science Reassure?). Д-р Уотс 
е репортер по въпросите на науката в британски телевизионен ка-
нал. тук той представя компютърна програма, създадена от двама 
шведски учени, Нилсон и пелгер, която симулира еволюцията на 
окото. Извадки:

„както би се случило по естествен път в последователни поко-
ления на един истински организъм, Нилсон и пелгер позволя-
ват на своя модел да се променя произволно, но в определе-
ни граници. Влезли в ролята на природата, те програмират 
компютъра да подбере само онези от произволните промени, 
които подобряват системата...
Стъпка по стъпка – без предварителен сценарий, без репети-
ции и без предварително заложена цел – парчето, съставено 
от чувствителни към светлината клетки, се превръща в едно 
съвършено „създадено“ око.“
Д-р Уотс играе футбол, запазвайки си правото да мести гре-

дите на вратата както си поиска. той поддържа разликата между 
„естествения“ и „изкуствения“ подбор единствено с прозрачния но-
мер на словесното жонгльорство. като дава на двама учени ролята 
на природата, той ни казва, че те са програмирали един компютър 
(безспорно, акт на съзнание и интелигентност) да симулира естест-
вения подбор. След това той оживено докладва как техният компю-
тър ще работи без сценарий, репетиции или цел и ще създаде модел 
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на око. За съжаление, на д-р Уотс му трябва Шерлок Холмс да го 
поправи по отношение на компютърните програми. компютърна-
та програма сама по себе си определено представлява сценарий... 
сценарий, който се разгръща в течение на множество репетиции... 
сценарий, създаден от интелигентни програмисти, за да постигнат 
конкретна цел, която имат предвид още от самото начало.
17 Сега все повече и повече мислители стигат до заключението, 
че тази „еволюция“ на теорията на физиката – от класическа през 
относителна до квантова – представлява не прогреса, а упадъка 
на науката: Цитатите, дадени като илюстрации, са от Джон Хор-
ган, бивш главен редактор на списанието Scientific American и автор 
на „краят на науката“ (John Horgan, The End of Science) и Брайан 
Апълярд, британски писател и журналист. първият е публикуван в 
специалния зимен брой на списание „тайм“, стр. 175; вторият – в 
„как да разберем настоящето?“ (Bryan Appleyard, Understanding the 
Present, 1993), стр. 148.
18 Ярката, бляскава надежда е, че това, което науката прави за 
нас 1) увеличава човешката мощ, 2) привежда природните мате-
риали и закони все по-плътно под човешкия контрол, 3) удължава 
човешкия живот и 4) прави този живот по-щастлив: журналистът 
в областта на науката Ерик Дж. лърнър критикува произхода на 
модерната представа за прогреса в книгата „Големият взрив никога 
не се е състоял“ (Еric J. Lerner, The Big Bang Never Happened, 1991), 
стр. 110:

„В Англия, химикът Джоузеф пристли излага общата теория за 
човешкия прогрес: „чрез нарастването на научното знание“, 
пише той през 1771 г., „човешките сили ще нараснат, приро-
дата, както материалите, така и законите ѝ , ще бъде повече 
под наш контрол, хората ще живеят в по-удобно положение, 
вероятно ще удължат живота си и с всеки изминат ден ще 
стават все по-щастливи.“

19 В своята „Автобиография“ Чарлз Дарвин пише: цитатът е взет 
от „Хиперпространство“ на Мичио каку (Michio Kaku, Hyperspace, 
1994), стр. 302.
20 „Египет и Близкият изток... породили ново общество, което 
възникнало от разрушената черупка на старото.“: из книгата на 
лърнър „Големият взрив никога не се е случвал“, стр. 62.
21 „До 700 г. преди Христа йонийските градове, които се зани-
мавали с търговия... били отхвърлили предишното си подчинение 
на земевладелците от гръцкия континент.“ из книгата на лърнър 
„Големият взрив никога не се е случвал“, стр. 63–64.
22 „Всичко можело да се сведе до абстрактни числа: стойност-
та на едно гърне, на делва зехтин, на парцел земя, на роб – всичко 
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можело да се изрази с точен брой монети“: из книгата на лърнър 
„Големият взрив никога не се е случвал“, стр. 66.
23 „Моралните истини, смята Платон, са извечни и са отвъд 
случайните обстоятелства на човешкото мнение или общест-
вена структура.“ , Из „тяло и душа – трансцендентността на ма-
териализма“, кели Никълсън, (Kelly Nicholson, Body and Soul – The 
Transcendence of Materialism, 1997), стр. 52–53.
24 Платон бил сигурен относно вечността на индивидуалната 
душа и не толкова сигурен относно духовната личност. Той поне 
вярвал, че всяка душа представлява самата форма на живота. И 
като такава, душата принадлежи на трансценденталното цар-
ство на вечните, чисти форми: кели Никълсън обобщава платоно-
вата философия по следния начин:

„Душата, твърди платон, не принадлежи на този свят. тя е 
различна от тялото, дълбоко и в същността си е различна от 
света на съставните неща, които се пораждат и после изчез-
ват. Нейната природа е да управлява и води, затова тя е като 
онова, което е божествено, което е безсмъртно и неразрушимо. 
тя е самата Форма на живота, която „не може да приеме свое-
то противоположно в унищожението“. Следователно, по сво-
ето естество, тя принадлежи на висшия свят, към който има 
привличане и в който един ден ще се установи.“ („тяло и душа 
– трансцендентността на материализма“, 1997), стр. 14.
„психиката, както и държавата, смята платон, е съставена от 
неразделни части разум, дух и апетит. Съответните ѝ  добро-
детели са мъдрост, смелост и въздържане. Човек (както и дър-
жава), който е добре подреден е този, който се управлява от 
разума. За разлика от това, несправедливостта е силен стре-
меж, катаклизъм в психиката, където по-нисшите елементи 
на духа и апетита се издигат над правилното управление на 
разума. Резултатът е несправедливост – страхливост, невеже-
ство и невъздържаност. Справедливостта и несправедливост-
та, вярва платон, са за душата съответно това, което здравето 
и болестта са за тялото.“ („тяло и душа – трансцендентността 
на материализма“, 1997), стр. 54.

25 Аристотел, най-изтъкнатият ученик на Платон, сваля до-
брото в света като отстранява идеята на своя учител за едно 
трансцендентално селение на формите, проектиращо идеалната 
добродетел в света на явленията: кели Никълсън обобщава ари-
стотелевата философия по следния начин:

„Докато платон си представя, че формата предхожда материя-
та, Аристотел смята, че формата и материята са неотделими 
една от друга и затова са зависими една от друга. ... Следова-
телно няма – да цитираме пример на самия Аристотел – триъ-
гълник извън триъгълността и няма триъгълност без триъгъл-
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ник. по същия начин, не съществува добро извън конкретни 
добри неща, нито идеален човек или общество отвъд конкрет-
ни примери в природата. Докато платон е мистик, Аристотел 
е учен. („тяло и душа – трансцендентността на материализма“, 
1997), стр. 54.
В книгата „Духовната вселена – как квантовата физика доказ-

ва съществуването на душата“ (Fred Allan Wolf, The Spiritual Universe 
– How Quantum Physics Proves the Existence of the Soul, 1996) Фред 
Алан Улф прави следните наблюдения относно аристотелевата кон-
цепция за душата:

„Представете си една брадва. Ако тя не притежаваше ос-
трота и не можеше да цепи дърва, бихте ли казали, че тя 
все пак притежава същностното си качество да е брадва? 
Не, разбира се, че не. Остротата е същностната вещност на 
брадвата и да бъде остра е съществена характеристика на 
брадвата като брадва.
Представете си едно око. Ако то нямаше зрение, щеше ли да 
бъде око? Не, разбира се, че не. Би било изкуствено око или 
око, нарисувано на картина, но това би било око само по име, 
а не по същностната вещност на окото.“
тук Аристотел създава метафора. Думата душа трябва да се 
използва съвместно с някаква функция или действие. ... така 
ние не можем да отделим остротата от същностната характе-
ристика на брадвата, нито зрението от същностната характе-
ристика на окото, нито пък душата от същностната характе-
ристика на живото същество. ... За Аристотел ролята на ду-
шата е да движи тялото в същия смисъл, в който ролята на 
рисунката е да даде живот на платното. (стр. 48)
платон вижда душата като идеална, а Аристотел – като ма-
териална. ... За платон душата стои най-близо до един вир-
туален или въображаем процес, докато за Аристотел душата 
е напълно физическа, дори да е съставена от някакъв фин 
материал, нещо като вид воал. (стр. 33)
Аристотел вижда душата като фина субстанция, която би 
трябвало да изчезне, когато изчезне тялото, също както и ос-
тротата на ножа ще изчезне, когато той се стопи в пещта. пла-
тон, споделяйки в известен смисъл подобно гледище – което 
съвсем не е изненадващо: в края на краищата платон е учител 
на Аристотел – също вижда душата като субстанция, но като 
нефизическа такава, субстанция, която е вечна, подобна на 
идея, и е способна да съществува отвъд тялото. (стр. 19)“

26 Ваишнавските писания ни казват, че материалната енергия 
е адхара-шакти на Бог Кришна или енергия, подслоняваща всичко. 
В тази връзка вижте „Шри Брахма-самхита“ (Sri Brahma-samhita), 
стихове 5.8 и 5.47, издание на Бхактиведанта бук тръст.
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27 Дхармичната форма е представена в „Шримад Бхагаватам“: 
Следва преводът на стихове 25-38 от „Шримад Бхагаватам“, Втора 
песен, първа глава: 

Гигантската вселенска форма на Бога, която се намира в че-
рупката на вселената, покрита от седем пласта материални 
елементи, е обектът на понятието вират.
личностите, които са я осъзнали, са установили, че планетите, 
наречени патала, са стъпалата на вселенския Бог, а планетите 
Расатала са петите и пръстите на нозете Му. планетите Маха-
тала са глезените Му, а планетите талатала – прасците Му.
планетарната система Сутала е коленете на вселенската фор-
ма на Бога, а планетарните системи Витала и Атала са двете 
Му бедра. Махитала е хълбоците Му, а космическото простран-
ство е вдлъбнатината на Неговия пъп.
планетарната система на сияйните планети е гърдите на Из-
началната личност на гигантската форма, Неговата шия са 
планетите Махар, устата Му са планетите Джанас, а челото е 
планетарната система тапас. Най-висшата планетарна систе-
ма е Сатялока – тя е главата на този, който има хиляда глави.
Ръцете Му са полубоговете, оглавявани от Индра, десетте по-
соки са ушите Му, а материалният звук е слухът Му. Ноздрите 
Му са двамата Ашвини-кумари, а материалното благоухание е 
Неговото обоняние. Устата Му е пламтящият огън.
космическата сфера е окото Му, а слънцето е зрението Му. 
Неговите клепачи са денят и нощта, а в движенията на веж-
дите Му пребивава Брахма и други подобни висши личности. 
Небцето Му е господарят на водите, Варуна, а същината на 
всичко е Неговият език.
Ведическите химни са мозъкът на Бог, а яма, богът на смър-
тта, който наказва грешниците, е челюстите Му. Изкуството на 
любовта е зъбите Му, а съблазнителната илюзорна материална 
енергия е Неговата усмивка. огромният океан на материално-
то творение е само погледът, който той хвърля към нас.
Скромността е горната Му устна, копнежът е брадичката Му, 
религията е гръдта на Бога, а нерелигиозността е Неговият 
гръб. Брахмаджи, който създава всички живи същества в ма-
териалния свят, е Неговите полови органи, а Митра-варуните 
са двата Му тестиса. океанът е кръстът Му, а хълмовете и пла-
нините са костите Му.
о, Царю, реките са вените на гигантското тяло, дърветата са 
космите по Неговото тяло, а всемогъщият въздух е Неговият 
дъх. отминаващите епохи са Неговите движения, а деянията 
Му са взаимодействията на трите гуни на материалната при-
рода. 
о, най-достоен сред кауравите, дъждовните облаци са косите 
Му, разсъмването и свечеряването са дрехата Му, а върховна-
та причина на материалното творение е интелигентността Му. 
Неговият ум е луната, източникът на всички промени.





и з м е р е н и я т а  н а  д о б р о т о  и  з л о т о

Материалното начало [махат-таттва] е съзнанието на вез-
десъщия Бог, както утвърждават знаещите, а Рудрадева е Не-
говият аз. конят, мулето, камилата и слонът са ноктите Му, а 
дивите животни и всички четириноги са разположени в облас-
тта на пояса на Бог.
Многообразието от птици е израз на съвършения Му худо-
жествен вкус. Ману, бащата на човечеството, е символ на из-
ключителната Му интелигентност, а човечеството е Неговата 
обител. Небесните видове човешки същества като Гандхарви-
те, Видядхарите, Чараните и ангелите – всички те представят 
музикалния Му ритъм, а демоничните воини са проявление на 
удивителното Му могъщество. 
лицето на вират-пуруша са брахманите, Неговите ръце са 
кшатриите, бедрата Му са ваишиите, а шудрите са под за-
крилата на стъпалата Му. полубоговете, пред които хората се 
прекланят, също са Негови подчинени. Дълг на всеки е да при-
нася в жертва всичко, с което може да заслужи благосклонн-
ността на Бога.
И така, описах ти вселенската форма на Върховния Бог, изгра-
дена от груби материални елементи. Човек, който наистина же-
лае освобождение, съсредоточава ума си върху тази форма на 
Бога, защото в материалния свят няма нищо друго освен нея. 

28 Поддръжникът на механистично-редукционисткото гледище 
ще възрази, че това, което затъмнява луната не е загадъчната 
демонична планета, а сянката на земята. Разликата между ме-
ханистичната гледна точка и ведическата е въпрос на така наре-
чения „мащаб на наблюдението“. Някой би могъл да възрази: при-
мерът със сивия прах демонстрира само, че мащабът на човешкото 
наблюдение може да се подобри с помощта на създаден от човека 
инструмент, микроскопа. примерът потвърждава редукционистко-
то описание на луната, дадено от Галилей. И се противопоставя на 
религиозния модел на тома Аквински – или, в този смисъл, на моде-
ла на Ведите.

такова възражение е несъстоятелно в две посоки. първо, ако 
мога да прибегна до една поизветряла метафора, то обърква ябъл-
ките с портокалите, като казва, че са един и същи плод. примерът 
с праха показва как човешките сетива пораждат илюзия: сивият 
цвят на смесените бял и черен прах. тази сивота всъщност не съ-
ществува другаде, освен в мрежата на нашето сетивно възприятие. 
това е естествена илюзия. тя е различна от илюзията в описанието 
на луната на тома Аквински, което Галилео опровергава със своя 
телескоп. това описание не е продукт на сетивното възприятие. то е 
спекулативна илюзия, продукт на ума на Аристотел. Между естест-
вената илюзия и спекулативната илюзия не бива да се поставя знак 
за равенство, както и между ябълката и портокала, все плодове, не 
може да се поставя знак за равенство.
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Второ, примерът с праха би противоречал на моята позиция, ако 
призная, че научните инструменти като микроскопи и телескопи 
предават знание, което е абсолютно реално. Но аз не приемам това; 
дори един квантов физик не би приел това. Инструментите показ-
ват, че знанието, което предполагаме, че получаваме от възприя-
тията и мисленето си, винаги е несъвършено. това е така, защото 
нашите сетива и умове са присъщо несъвършени. Вземете, напри-
мер, това, което знаем за космоса от съвременните инструменти. 
Сравнете го със знанието, получено чрез инструментите от преди 
петдесет години. С право можем да кажем: „преди половин век на-
шето знание е било толкова несъвършено.“ Но не можем с право 
да кажем: „Е, най-сетне! Сега вече знаем самата истина!“ Защо не 
можем да го кажем? След петдесет години по-мощните от сега ин-
струменти ще разкрият несъвършенствата на сегашното ни ниво 
на познание.

Физическите инструменти не могат да проучат духовните и 
морални състояния на съществуване. те съществуват в различно 
измерение или в друг мащаб на наблюдение. това различно измере-
ние контролира физическото измерение. Ведическите писания ни 
казват, че луната е небесната обител на Чандрадева, едно морално 
висшестоящо същество. той контролира лунните явления, познати 
на сетивата ни. Ние не можем да достигнем неговото съществуване, 
като нагласим физически фактори от рода на разстояние в про-
странството или увеличение на визуалното възприятие. С косми-
чески кораби стигаме до проявената луна. С телескоп увеличаваме 
образа на проявената луна. Но луната като морално същество си 
остава невидима.





ДЕвЕтНаЙСЕта ГЛава

ДоБРоДЕтЕл СРЕЩУ САНтИМЕНт

предишните две глави проследиха как модерната циви-
лизация се е превърнала в пустиня на редукционизма. Но дори 
и в такава реалност, сред руините от западния модел на морал-
ната вселена, човешкото съзнание си остава свързано с морал-
ното измерение. поради тази връзка, добродетелите, които са 
дълбоко в сърцето на човечеството, продължават да се борят 
за своето утвърждаване. Съвременната борба на добродетелта 
срещу пустотата е темата на игралния филм „Водопадът Мъл-
холанд“, трилър, чието действие се развива през 1954 г.1

Главният герой, следователят Макс Хувър, започва раз-
следване на мистериозната смърт на млада жена. той разби-
ра, че жената „знаела прекалено много“ относно секретни из-
питания за въздействието на радиацията, провеждани върху 
военни служители. Скоро Хувър се уверява, че е била убита. 
Главният заподозрян е генерал тимс, началникът на строго се-
кретната база, където били провеждани изпитанията. отнача-
ло генералът се опитва да убеди следователя, че в квантовата 
вселена загубата на живота на тази жена няма значение. той 
пита Хувър дали знае, че атомът, с изключение на няколко мъ-
нички частици материя, представлява предимно празно про-
странство. Разгръщайки логиката на атомната теория, генера-
лът твърди, че тъй като цялата вселена е съставена от атоми,

„... всичко, което виждаме и докосваме, всъщност и по-
дът под краката ни, е съставено предимно от празно про-
странство. Единствената причина, поради която не про-
падаме в него, е, че тези мънички частици материя се 
движат вихрено с такава скорост, че ни дават илюзията 
за солидност.“

Досещайки се каква карта ще извади тимс, Хувър иронично 
коментира: „Значи ние самите сме само празно про странство.“ 
„точно така! точно така!“ – въодушевено възкликва генералът. 
той изказва мнението, че проумее ли истинското естество на 
тази празнота, човек може да черпи безгранична мощ.

„А тези частици материя, които са толкова малки, че ни-
кой никога не ги е виждал – никога – съдържат доста-
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тъчно енергия да взривят тази къща, целия град, всички 
хора в света. Ето това е невъобразимо!“

Хувър отбелязва, че той самият не мисли за тези неща, 
защото „може би виждам прекалено много: например, хора, 
умрели преди да им дойде времето.“ С тази иронична фраза 
той намеква, че макар генералът да приема редукционизма 
за най-ефективния път към истината, тази теория всъщност 
е късогледа. Редукционизмът не е способен да обясни разли-
ката между правилно и грешно; разлика, толкова обективна и 
осезаема, че тимс не може да са отърси от нея дори след като 
е убедил сам себе си, че всичко представлява само празно про-
странство. (по-късно Хувър ще разбере, че тимс умира от рак, 
„ответният удар“ на собствения му експеримент.)

Все така опитвайки се да обезсмисли разследването, гене-
ралът цинично се позовава на моралния релативизъм на Ниц-
ше – възгледа, че така наречената справедливост се свежда до 
това силните да принасят в жертва слабите или мнозинство-
то да принася в жертва малцинството в името на властовата 
структура. крайъгълен камък на цивилизацията, войната, ре-
лигията и демокрацията е някои хора да намерят смъртта си 
преди да им е дошло времето – „умират сто, за да живеят хи-
ляда.“ тимс лукаво навежда на мисълта, че самият следовател 
незаконно е отнемал живот с цел да запази обществения ред... 
и това е реалният и единствен закон. „Ние двамата с вас не 
сме много различни един от друг“ – мърка генералът. Макар 
Хувър наистина брутално да е наказал мнозина гангстери без 
съд и присъда, логическата грешка в аргументите на тимс не 
му убягва. „това момиче не бе навредило на никого“ – рязко 
отвръща той.

Мисълта на генерала не е измишльотина на холивудски 
сценарист. тя действително изразява възникналата през ХХ 
век „стойност“, а именно:

„... редукционистката философия, според която царят е 
обикновен човек, а царицата – обикновена жена, а мъ-
жът и жената са само голи маймуни... Нямаме нищо друго 
освен закони, подкрепяни единствено от собствените си 
опасения, и индивиди, затворени в личната си сфера и 
личните си интереси.“2

такава философия възниква от разум, откъснат от мо-
ралните убеждения, които движат нормалното човешко сърце. 
както вече беше казано, лудостта не означава да изгубиш раз-
ума си. тя означава да изгубиш всичко друго, освен разума си. 





и з м е р е н и я т а  н а  д о б р о т о  и  з л о т о

В конкретния случай, разумът на генерала е загубил всякакво 
чувство за справедливост.

Не допускайте грешка: справедливостта (няя) е безспорно 
разумна.3 Тя е разумна по здрав, нормален начин. тя е здрава, 
защото не е безчувствена по отношение на спорните въпроси 
за невинност, вина, смекчаващи вината обстоятелства, нака-
зание и милосърдие. За да разследва и прецени тези спорни 
въпроси (безсмислена задача за този, който си мисли, че хора-
та представляват само празно пространство), справедливостта 
използва разума. Целият процес е акт на почит към нравстве-
ния закон. Нравственият закон не може да се сведе до лични 
интереси, подкрепени от безпокойство, подобно на закона на 
джунглата. С. Е. М. Джоуд за нравствения закон:4

„Вселената съдържа „добро“, „правилно“ и „трябва“ като 
независими фактори от фундаменталния ѝ  строеж. Да 
се каже, че тези фактори са независими, означава, че не 
са просто вътре във или проекции на нашите умове, а 
съществуват извън нас и нашите умове ги отбелязват и 
реагират на тях. Вселената, следователно, е нравствена 
вселена на морала.“

като защитник на ведическото знание, трябва да добавя 
още едно определение към яркото изказване на Джоуд: само 
човек в проявлението на доброто може да възприема нравстве-
ната вселена достатъчно ясно, за да раздава безпристрастно 
справедливост. „Безпристрастно“ означава в съответствие 
със закона на нравствената вселена – този закон е кодиран 
във ведическите писания. 

Генералът е умопомрачен, доколкото гледа на вселената 
единствено като на празно пространство, осеяно тук-там с 
въртящи се частици материя, всяка от които таи невъобрази-
ма енергия. Ето защо за него е „разумно“ да смята стремежа на 
детектива към справедливост за илюзия, замъгляваща яснота-
та на космоса, лишен от всякакъв друг смисъл освен властта. В 
такава вселена единственият закон е ницшеанската формула 
за доброто като „всичко, което засилва чувството за власт, во-
лята да властваш, властта сама по себе си“, противопоставено 
на злото като „всичко, което произтича от слабостта.“5

кой е бисерът на справедливостта, проблясващ в гърдите 
на всеки здравомислещ мъж или жена? това е добродетелта, 
която краси душата. подобно на следователя от филма, няя 
(справедливостта) има своя мисия на този свят. тя естествено 
се стреми да закриля, защитава и отмъщава за своите съю-
зници – добродетелите дая (състрадание към живота), маитри 
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(приятелско чувство към другите живи същества) и прити (лю-
бяща доброта). В едно общество, където липсва ясно чувство 
за справедливост, тези прекрасни и светли чувства се преце-
няват като „идеалистични“, „женствени“, „детински“ или „сла-
бост“. Всъщност тези чувства са брахмански. И понеже всяка 
душа е Брахман (духовна по природа), те неизбежно докосват 
някаква струна дълбоко във всички нас, независимо какво е 
културното ни възпитание.

В пътеписа „Богиня сред камъните“ Норман луис описва 
селяни в Индия, които ловят риба в плетени кошници и я прех-
върлят жива в пълни с вода варели. 

„Едно красиво, скъпо облечено момиченце ги разглеж-
даше. както разбрах, тя никога не беше виждала жива 
риба. „И какво ще правят с тях?“ попита баща си. „Ще ги 
изядат“, отвърна ѝ  той. тя пребледня от ужас и щеше да 
се разплаче. Бащата обясни с усмивка: „Много е нежна 
по природа. Нали разбирате, ние сме брахмани. Не ядем 
живи същества.“

Шрила прабхупада разказва как е станал свидетел на по-
добна реакция при едно момченце, родено в семейство на ме-
соядци.6 

„Виждал съм го със собствените си очи в калкута – човек от 
хотела колеше пиле. Беше му прерязал гърлото наполовина. 
полумъртвото пиле подскачаше, а човекът се смееше. Мал-
кият му син плачеше. Видях го. Детето плачеше. Защото бе 
невинно и не можеше да го понесе. плачеше. А бащата му 
казваше. „Защо плачеш? Защо плачеш? Много е хубаво.“

Мнозина млади хора ще са единодушни с двете индий-
чета. Младите и невинните спонтанно, без да се ползват от 
някакво образование по философия на морала, се ужасяват 
от жестокостта към животни, разврата, преднамереното уни-
щожение на природата и подобни злини. това са неоспорими 
доказателства, че „доброто“ и „злото“ са обективни стойности, 
които безпрепятствено се възприемат (макар и наивно) от не-
покварения ум. поне в ранните си години много деца са пред-
пазени от покваряващи навици и покваряващо общуване. За 
съжаление, в едно несправедливо общество добродетелите дая, 
маитри и питри не се преподават систематично, не се закри-
лят, не се защитават, не получават възмездие. когато деца-
та пораснат, техните нежни, невинни добродетели неизменно 
пресъхват, а сърцата им се смразяват в грубата арктическа 
атмосфера на бездънния материализъм.
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течното състояние винаги е потенциал на водата, дори 
ако е замръзнала. по същия начин добродетелта си остава 
вечен потенциал на самия живот. Добродетелта несъмнено е 
по-видима в едно живо същество и по-малко видима в друго, 
също както и интелектът е по-очевиден в един човек, откол-
кото в друг. Но животът е зареден с потенциал за добродетел 
и интелигентност и именно това, без никакво редуциране, го 
отличава от материята. тогава какво представлява животът? 
отговорът на ваишнавската философия – животът е духовен. 
Добродетелта е вкоренена във вечната душа, която дава живот 
на всяко живо същество – човек, животно, растение, микроб. 
понякога дори в сърцата на животните разцъфтява състрада-
ние и любов към други видове. Затворени мечки и горили се 
сприятеляват с котенца. Една котка-майка осиновява осиро-
тяло бухалче като своя рожба. Една лъвица се отнася с презре-
ние към месото и от раждането си отказва да го яде, избрала 
да живее като вегетарианка.

трите фини добродетели дая, маитри и питри се нуж-
даят от мощен защитник. този защитник е справедливостта; 
справедливостта, на свой ред, трябва да се съюзи с трите бла-
городни добродетели – сатя (истинност), павитрата (чист ха-
рактер) и арджава (честност). Ако такъв съюз липсва, справед-
ливостта ще се обърка в своята мисия да защитава, закриля и 
отмъщава за милосърдието, приятелското чувство и любящата 
доброта. пример за това как справедливост, лишена от исти-
на, поражда несправедливост, намираме във влиятелната за-
падна доктрина, която слага знак за равенство между душата 
и човешката форма на живот. тази доктрина е асат, невярна. 
Но на Запад справедливостта е в съюз с нея. Например, поне-
же според тази асат доктрина, преди зародишът да се развие 
във форма с разпознаваеми човешки черти, той няма човешка 
душа, абортът се закриля от закона поне в първите седмици 
от бременността. Същата доктрина се използва, за да се опра-
вдава избиването на животни: не може да е грях да се избиват 
животни, понеже те не изглеждат като хората и следователно 
нямат души. това твърдение е безкрайно далече от сат, духов-
ната истина в ядрото на сърцето. когато справедливостта не е 
свързана със сат, тя заболява. така, представата на генерала 
за справедливостта като бездушно възвеличаване на силата и 
властта, безмилостно не зачитащо слабите и малобройните, е 
крайно психопатична. 

Някои казват, че времената се променят: излизаме от ле-
дената епоха на ултра-рационалния нихилизъм на генерала 
и навлизаме в топлата и уютна епоха на повишена чувстви-
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телност към любовта и живота. В последните години ставаме 
свидетели как в западното общество се поощрява „идилично-
то въображение“. това идилично въображение е приветствано 
от мнозина като възникващото съзнание на една Нова епоха. 
Учените го определят като тип въображение, което отприщва 
фантазията и емоциите. от фантазията и емоцията – поне та-
кива са надеждите – ще се прероди добродетелта. Уилям кил-
патрик доразвива темата7:

„Идиличното въображение иска да избяга от грубите ре-
алности на обикновения живот – или в някакъв свят на 
мечтите, или в природата, или към един по-примитивен 
живот. то следва по-скоро настроението, отколкото съзна-
нието и отхвърля конвеционалния морал в полза на една 
природна, естествена нравственост, която, според него-
вото убеждение, ще възникне спонтанно в отсъствието на 
културни ограничения. когато идиличното въображение 
поеме в духовна посока, както често се случва, то предпо-
чита духовност без морал или догма.“

„Идиличното въображение“, заключава килпатрик, „не 
се различава от детското въображение.“ както видяхме, 
децата спонтанно ценят състраданието, приятелството и 
любящата доброта; обаче с популяризирането на идилич-
ното въображение все повече възрастни предпочитат та-
кива „чисти“ чувства. Но както отбелязахме, такива чув-
ства, колкото и да са фини, трябва да бъдат усъвършенст-
вани от подходящо знание, възпитание и практикуване. 
онзи, който убива невинни създания, се самозаблуждава, 
като си представя, че е добра и нежна личност.“

Идиличното въображение е далеч от взискателното опре-
деление на доброто. то очаква добродетелта да произтече от 
свободата, а не толкова от дисциплинирането на характера. 
така идиличното въображение е сантиментално, а не усъвър-
шенстващо. тази сантиментална формулировка на морала 
бива изразена идеологически от швейцарско-френския фило-
соф Жан-Жак Русо (1712–1778), който през ХVІІІ век запалва 
искрата на революция в европейската мисъл, известна като 
романтизъм.8 

Романтизмът е реакция на така наречения проект на 
просвещението, който представлява френската школа на ра-
ционализма през ХVІІ и ХVІІІ век. Рационализъм ще рече всяка 
доктрина, която учи, че човешкият интелект е върховен спря-
мо всякакви други фактори. Френските философи на просве-
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щението – Дидро, д’Алембер, ла Метри, кондияк, Хелвеций, 
д’олбак, турго, кондорсе и други – разпространяват идеоло-
гията на „рационалното общество“, предвестник на технокра-
цията на ХХ век. Уилям килпатрик разкрива как романтизмът 
възниква като предизвикателство срещу просвещението:9

„Апетитът на хората към наука, абстракция и безлич-
ностен разум не бил безграничен. когато се достигнала 
границата, започнал бунт. Сега го наричаме романтизъм. 
Движението на романтизма преоткрива изкуството, мис-
терията и ирационалното. преоткрива и емоциите. Всъщ-
ност, то въздига емоцията до позиция, която никога до-
тогава, в историята на мисълта, не е имала. И с това ново 
изтъкване на емоционалния аз, възниква и изцяло нов 
начин да се определя нравствеността.“

по същия начин, 60-те години на ХХ век започват с пи-
лотирани космически полети, които провъзгласяват триумфа 
на научния рационализъм. Неочаквано – по време на травма-
тичния период, последвал убийството на кенеди, докато бро-
ят на жертвите във Виетнам нараства – 60-те се отдават на 
истинска експлозия на идиличното въображение. Взривът из-
лъчва шокова вълна на „чистия“ (разбирай: недисциплиниран) 
сантимент, който се сблъсква с издигащата се ледена кате-
драла на „чистия“ (разбирай: научен) разум. Макар, че не успя 
да срути катедралата, вълната на сантимента действително 
наводни вътрешността ѝ . Бариерите на расизма и сексизма 
бяха разбити на парченца. позлатените олтари на богатство-
то, властта и интелектуалната претенция бяха разместени на-
сам-натам. Вълната остави след себе си „нови“ ценности, които 
експлозията изрови изпод земята. тези ценности бяха остатъ-
ци от романтичната идеология на Русо, погребана от вълната 
на твърдата наука, високите технологии, тежката индустрия, 
свирепия материализъм, масовото унищожение и безпощадна-
та идеологическа конфронтация, които от началото на ХХ век 
заливат всичко по лицето на Земята. 

Русо вярвал, че човешките същества дълбоко в себе си са 
невинни. те естествено обичат справедливостта и хармонията. 
Урбанистичната структура на цивилизацията – която насър-
чава конкуренцията и частната собственост – ни е покварила. 
Със своята максима „Бъди верен на себе си“ Русо бележи пътя 
встрани от разрухата, която пораждат градовете. тази макси-
ма много добре се превежда в модерни бисери на мъдростта от 
рода на „прави своето си нещо“, „дръж се свободно“, „обърни 
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се към детето в теб“, „което чувстваш като правилно, то е пра-
вилното“ и „назад към природата“.

Русо привидно се съгласява с добродетелите на състра-
дание, приятелско чувство и любяща доброта, но самият той 
бил недисциплиниран по характер и потресаващо лишен от ис-
тинност, чистота и честност. Други философи от онова време, 
отначало симпатизиращи на неговото послание, бързо се раз-
очаровали от тъмната страна на личността му. Хюм и Волтер 
го отхвърлили като чудовище.10 Дидро го нарекъл „измамник, 
суетен като Сатаната, неблагодарник, жесток, лицемерен и из-
пълнен със злоба“. Една жена, която била в интимни отноше-
ния с Русо, го определила накратко като „интересен луд“.

през последните четиридесет години на ХХ век се поя-
вяват мнозина интересни луди, които провъзгласяват новата 
зора на мира, любовта, вселенската хармония и духовността. 
тези безгрижни фантазьори на новия романтизъм, подобно 
на Русо, твърде често се оказват панаирджийски тръбачи, 
повели наивните към морална пустош. А в тази пустош са се 
спотаили демони.

„На идиличното въображение му липсва чувство за траги-
ка и в резултат, то по-лесно бива поразено от трагедията. 
Някогашният романтичен идеалист сега се оказва самоу-
биец. И понеже романтикът по същество е наивен относно 
злото, той няма достатъчно сила да му се противопостави. 
В следствие на това, когато идиличното въображение се 
срещне със скуката, разочарованието или изкушението, 
понякога се изражда в ... „диаболично въображение“.

„... в края на 60-те години и следващото десетилетие по-
пулярното въображение попада в плен на една идилична 
визия. по това време милиони младежи обръщат гръб на 
работната етика, потопени в свят на идилични мечти... 
както се е случвало с предишни идилични забежки обаче, 
първоначалната представа за райска невинност скоро се 
разви в нещо друго. Ако младежите от 60-те носеха цве-
тя в косите, мнозина младежи от следващото поколение 
си сложиха шипове вместо цветя и слушаха музика, пре-
изпълнена с темите на безнадеждността, разрухата, са-
моубийството, сатанизма и сексуалното извращение.“11

Векове наред „прогресът“ на западната цивилизация се 
движи на зигзаг, блъскайки се в крайпътните мантинели на 
страстната арогантност и невежествения нихилизъм – или, 
както още ги наричат, ерос и танатос: похотливото желание 
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за живот и желанието за смърт. Най-напред Западът се блъска 
в арогантността на научните постижения; после – в нихилизма 
на механизираната война. Следва сблъсък с арогантността на 
романтизма; и удар в нихилизма на разгулната поквара. този 
зигзагообразен път бележи обърканата борба, която душата 
води в хватката на двете нисши проявления на материалната 
природа, раджас (страст) и тамас (невежество).

Във ведическата култура естествено присъщите на ду-
шата добродетели – справедливост, милосърдие, приятелско 
чувство, любяща доброта, истинност, честност и чист харак-
тер – се проявяват в обществото чрез установена практика на 
добродетелните задължения. точно както музикалната дарба 
на един виртуоз се изгражда и усъвършенства чрез редовна 
практика с музикалния инструмент, така съществуват и ре-
довни морални практики, които изграждат и усъвършенстват 
добродетелния характер*. тези практики съставляват варнаш-
рама-дхарма, саттвическия обществен ред. когато варнашра-
ма-дхарма се съблюдава за удовлетворението на Господ криш-
на, това носи плодовете на духовното съвършенство. 

„онези, които следват тази система на варнашрама, при-
емат религиозните принципи според установените тради-
ции за правилно поведение. когато такива варнашрама 
задължения са посветени на Мен в любовно служене, те 
възнаграждават с върховното съвършенство на живота.“ 
(„Шримад Бхагаватам“ 11.18.47)

В сравнение с горното, подчинената на страст и невеже-
ство западна култура не знае какво трябва и какво не трябва 
да се прави, за да се култивира духовно съвършенство. това е 
така, защото западната култура е съсредоточена върху тялото, 
а не върху душата. както подробно бе обяснено в предишните 
глави, отъждествяването с тялото е игралното поле на двой-
ствеността. Двойственост означава противоположните двойки 
от възприятия и понятия – удоволствие срещу болка, например 
– които са скупчени около падналата душа, оплитайки я в мре-
жите си живот след живот.

Да разгледаме отново рационализма и романтизма. На 
пръв поглед те са воюващи противоположности. Но в крайна 
сметка реториката на техния конфликт е една велика илюзия. 
Фактически рационализмът и романтизмът са партньори. като 
функции на нисшите модели, те са обединени от една обща 

* На английски virtue означава добродетел, а virtuoso – виртуоз – не-
преводима игра на думи. – Бел. прев.
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тема: презрение към установената традиция на доброто. това 
презрение само по себе си е западна традиция, историята на 
която беше проследена в една от предишните глави. това е 
наследството от въздигането на материалистичните ценности 
на ваишя и шудра над свещеното знание на древните жреци и 
царе в кали-юга. 

като гост в телевизионно предаване в Амстердам, водих 
диалог с една личност, безрезервно прегърнала романтичния 
идеал на Благородния дивак. Роден и възпитан в лос Андже-
лес, той постепенно се разочаровал от американския мате-
риализъм. при едно пътуване в Индия и Африка открил ис-
тинското си призвание и приел името ле Баба. Външният му 
вид бе, меко казано, интересен за наблюдаване. Дрехите му 
представляваха роба на индийски тантрически жрец в черно 
и червено. освен това, бе украсен по начин, който говореше 
за преминаването му през някаква ревностна африканска це-
ремония за посвещение: меката част на ушите му беше про-
низана и изтеглена така, че да се поставят огромни обеци, а 
устните му също бяха разтеглени около големи дискове от сло-
нова кост. Бях удивен да чуя от собствената му уста антиве-
дическите рационалистични аргументи, които в други случаи 
бях слушал от костюмирани, очилати университетски профе-
сори. твърдението на ле Баба беше, че ведическата цивилиза-
ция не била нищо друго освен стара форма на колониализъм, 
донесена в Индия от светлокожите арийски нашественици, с 
цел да подчинят тъмнокожите местни народи. На ведическо-
то знание, като и на всяко друго знание, му липсва реалност. 
какво е реалността? ле Баба каза, че това е шакти (силата), 
която прониква във всичко. Само туземните („местните“ или 
„примитивните“) народи на света са в хармония с тази шакти. 
Един от начините да поддържат хармонията си с нея е като 
ядат плътта и пият кръвта на животните. така, по мнението на 
ле Баба, вегетарианецът е изгубил контакта си с реалността. 
той поддържаше, че понеже Бил клинтън е мъж на властта, 
има правото сексуално да използва Моника люински и други 
жени.

В отговор посочих, че шакти е личност – богиня, която 
проявява творческата и разрушителната енергия на Върхов-
ния Бог. Ние сме мънички души под нейната власт. Ако из-
ползваме неправилно енергията ѝ , тя ще ни накаже. отговорът 
на ле Баба беше: „Е, и какво?“ Ницше има същото кавалерско 
отношение към греха и наказанието: „Живейте опасно. Изгра-
дете градовете си по склоновете на Везувий.“12 Струва ми се, 
че тъжната фигура на генерал тимс, обсебен от силата на ато-
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ма дори когато ракът опустошава собственото му тяло, е точна 
илюстрация на философията на ле Баба.

В наше време генерал тимс би бил катастрофално зле по 
отношение на връзките с обществеността. Неговата ера са 50-
те години със своята агресивна рационалност. След романти-
ката на 60-те фигурите на военната власт изпаднаха в неми-
лост. Със самото си съществуване генералите сякаш заплаш-
ват мира и свободата ни. И все пак, доктрината на генерала 
може да се наложи без заплаха – по твърде съблазнителен и 
приканващ начин – обещаващ удобство и сигурност за всички. 
тази обществено приемлива форма на философията на тимс 
се нарича „научен либерализъм“. тя представлява съвремен-
ното сливане на рационализма и романтизма, което, след като 
победи марксизма-ленинизма в страните от съветския блок, 
сега хвърля сянката си върху целия свят.

Научният либерализъм е термин, създаден от британския 
журналист Брайан Апълярд. той го определя като „наложен не-
утралитет“ на модерната култура, който ни казва, че „трябва 
да се отстраним от ценностите, за да ги проумеем“.13 това е 
именно рационално-научната логика, с която генерал тимс се 
опитва да захрани следователя: спокойно, не оставяй смъртта 
на една жена да разклати равновесието ти; в края на краища-
та, хората са просто празно пространство; неизбежно е някои 
от тях да трябва да убиват други – самият ти го правиш в 
работата си, правя го и аз; просто така е устроен светът и в 
него тази е единствената ценностна система. В същото време, 
либералният и романтичен аспект на научния либерализъм ра-
боти върху сантимента ни така, че ние не само мислим, но и 
чувстваме, че е най-добре да живеем живота си откъснати от 
вечните, трансцендентални добродетели и стойности. В откъ-
сите по-долу, Апълярд предлага на вниманието ни емоционал-
ната привлекателност – и последващата морална опасност – на 
либерално-научния проект.

„понеже [научният либерализъм] не предлага истина, нито 
водеща светлина, нито път, той не може да каже на инди-
вида нищо за неговото място и предназначение в света. 
На практика това се приема за велика добродетел на ли-
берализма, защото е единственият начин да се избег нат 
ужасите на миналото.
Според либералната история, обществата, които са каз-
вали на индивида какво е неговото предназначение и как 
точно трябва да се държи, почти неизменно са били жес-
токи и разрушителни. Нацистка Германия и сталинистка 
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Русия са ярките примери от близкото европейско мина-
ло... Хората са страдали и умирали заради своите нацио-
нални религиозни или морални различия... либерализмът, 
институционализираната толерантност, изглежда един-
ственият начин да се изгради стабилно общество, което 
по-скоро поддържа, а не потиска такъв здравословен плу-
ралитет. това е основният мотив, с който либерализмът 
защитава отказа си да се определи духовно... Но колкото 
и логична да е тази защита, с това дебатът не приключ-
ва... понеже, както казах, науката не е неутрална, тя на-
хлува в личното ни пространство, въпреки усилията ни 
да го оградим от неемоционалния, отказващ да поеме ан-
гажимент, свят на либерализма. той изсмуква енергията 
ни... толерантността се превръща в апатия, защото толе-
рантността, сама по себе си, не представлява позитивна 
добродетел или цел. по този начин, едно толерантно об-
щество постепенно навлиза в деградация, при която ни 
най-малко не го е грижа за собственото му поддържане и 
цялост. Фактът, че училищата в демократичните страни 
изглежда са в постоянна криза, е важен; той е симптом на 
ключова несигурност относно това какво да се преподава 
и дали изобщо има нещо, което трябва да се преподава.
В сърцето на този духовен проблем се крие липсата на 
чувство за собствената ни личност. както научният либе-
рализъм се отдръпва от морала или трансцендентността, 
така се отдръпва и от това да осигури на индивида усе-
щане за неговото място в света. На разнообразните гео-
графски карти, предлагани от науката, откриваме всичко 
друго, освен себе си.”14

„Упадъкът възниква“, заключава Апълярд, „от очевидния 
неуспех на либерализма да излъчи каквато и да било друга 
ценностна система, освен сладникавата толерантност.“15 през 
1998 г., група британски и американски изследователи очер-
тават характеристиките на култа към сладникавата толерант-
ност в провокативна книга, озаглавена „Бутафорията – сан-
тиментализирането на съвременното общество (Faking It – The 
Sentimentalisation of Modern Society). основната теза е, че съ-
временното общество представлява колосална измама, пред-
ставена като поносима чрез обществен дух на противна при-
ятност, която, подобно на парфюм, замаскира гнилостта. Един 
„сантиментален фашизъм“ контролира общественото мнение 
като „извива ръката на противника зад гърба по всички кли-
шета на загрижеността“. Хората са „се пристрастили към съ-
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страданието“ и се валят в огромната гореща вана на емоциите, 
задоволяващи само личните желания, дори когато безучастно 
предават собствения си живот на:

„• бутафорни училища, които повече разглезват, отколко-
то да учат децата;
• бутафорни религии, в които новата заповед: „чувствай 
се добре“ е заела мястото на традиционния морален ко-
декс;
• бутафорна социална политика, основана на бягство от 
лична отговорност;
• бутафорна политическа система, която събира данъци, 
а в замяна предлага лъжи и позьорство;
• бутафорни съветници и психотерапевти, които твърдят, 
че всяка болка може да се премахне с прегръдка;
• бутафорна екологична политика, която само увеличава 
замърсяването на околната среда;
• бутафорни медии, които манипулират публиката чрез 
емоционален шантаж, с предимство на чувството над ми-
сълта;
• бутафорна любов, която е просто форма на политика;
• бутафорни чувства, сред които добродетели като със-
традание, приятелство и благост се имитират при всеки 
удобен случай, а след това се изплюват като разтвор за 
промиване на устата;
• бутафорно правосъдие, което отсъжда вина или невин-
ност не чрез дълбоко усещане за нарушаването на морал-
ните принципи, а чрез това как хората днес се отнасят 
към тези принципи. С други думи – правосъдие няма, има 
съдии.“

С някои аргументи, изложени в „Бутафорията“ – особено 
в Девета глава, където се говори за нарастващата популярност 
на вегетарианството – не съм съгласен. Но като цяло, книгата 
те спечелва със своето проникновение. Следният пасаж обоб-
щава голяма част от това, което се опитвам да предам в насто-
ящата глава.16 

„Съвременните общества са изправени пред нарастваща 
престъпност, спадащ стандарт на образование в учили-
щата, крах на семейството и широко разпространена бър-
котия по отношение на морал и обноски. Въпреки огро-
мният ни икономически успех, нещо е тръгнало накриво. 
Често срещани са две диагнози. Едната обвинява лошите 
идеи, теории и политика. Другата обвинява интересите и 
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структурите и начина, по който обществото е организи-
рано. Но действителният източник на проблема не е нито 
едното, нито другото. проблемът е нещо много по-основно 
от организацията, финансирането или правилната поли-
тика; нещо по-фундаментално дори от идеологиите и фи-
лософиите. Сантименталността е чувство – или по-скоро 
изкривяване на чувство – залегнало дълбоко в психиката 
на западната цивилизация.“

Гръцката дума psyche означава „душа“. Наистина дълбо-
ко в душата има чувства: чувства на справедливост, милост, 
прия телство, любяща доброта, истина, честност и чист харак-
тер. това са естествените добродетели на душата. В едно об-
щество, основано на принципите на доброто, тези чувства ни 
свързват с моралната вселена. Добродетелите отекват отзив-
чиво на божествения закон, който бележи съдбата на душата. 
Това са чувства на духовна ценност. 

За съжаление, програмата на научния либерализъм цели 
да погребе душата под телесната концепция. тя размива до-
бродетелите до чисто телесни чувства, които са противопо-
ложност на духовните ценности. Съчетанието между безду-
ховен рационализъм и сантиментален романтизъм е грозно и 
опасно. то едновременно деградира човека и му отнема усеща-
нето за собствената деградация... В действителност, чрез из-
вратена чувствителност, човек стига до там да се наслаждава 
на собствения си разпад.

Насред пустинята
съзрях твар – звероподобна, гола – 
човек клечеше на земята.
В ръце сърцето си държеше 
и ръфаше от него.
Попитах: „Вкусно ли ти е, приятелю?“
„Горчиво е, горчиво,“ отвърна той.
„Но ми харесва,
тъкмо задето е горчиво,
тъкмо задето е моето сърце.“

Стивън крейн, „Черните конници“ ІІІ
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БЕЛЕжкИ къМ ДЕвЕТНАДЕсЕТА гЛАвА:

1 Съвременната борба на добродетелта срещу пустотата е 
темата на игралния филм, „Водопадът Мълхоланд“, трилър чие-
то действие се развива през 1954 г. пуснат по екраните през 1996 
г., с Ник Нолти в главната роля.
2 „... редукционистката философия, в която царят е обикно-
вен човек, а царицата – обикновена жена, а мъжът и жената са 
само голи маймуни... Нямаме нищо друго освен закони, подкрепяни 
единствено от собствените си опасения и индивиди, затворени в 
личната си сфера и личните си интереси.“: Антъни о’Хиър, „Диана 
– кралицата на сърцата – въплъщение и канонизиране на сантимен-
талността“ (Anthony O’Hear, „Diana, Queen of Hearts – Sentimentality 
Personified and Canonized), публикувана в „Бутафорията – санти-
ментализирането на съвременното общество“, редактори Андерсън 
и Мълън (Anderson and Mullen, Faking It – The Sentimentalisation of 
Modern Society, 1998), стр. 187.
3 ...справедливостта (няя) е безспорно разумна: алтернативен 
превод на санскритската дума няя е „логика“.
4 С. Е. М Джоуд за нравствения закон: Цитатът е от книгата на 
Джоуд „Бог и злото“ (C. e.M. Joad, God and Evil, 1943), стр. 297.
5 ... ницшеанската формула за доброто като „всичко, което 
засилва чувството за власт, волята да властваш, властта сама 
по себе си“ противопоставено на злото като „всичко, което произ-
тича от слабостта.“:  Фридрих Ницше, „Антихристът“, книга ІІ. 
Ницше е починал умопомрачен.
6 Шрила Прабхупада разказва как е станал свидетел на подоб-
на реакция: В лекция, изнесена във Вриндавана, Индия, 7 април, 
1976 г.
7 Уилям Килпатрик доразвива темата: Цитатът е от неговата 
книга „Защо Джони не различава кое е правилно и кое грешно“ 
(William Kilpatrick, Why Johnny Can’t Tell Right From Wrong, 1992), 
стр. 208.
8 ...швейцарско-френския философ Жан-Жак Русо (1712–1778), 
който през осемнайсети век запалва искрата на революция в ев-
ропейската мисъл, известна като романтизъм.: За Русо пол 
Джонсън пише в първа глава на „Интелектуалци“ (Paul Johnson, 
Intellectuals, 1988): „той е прототипът на характерната за съвремен-
ната епоха фигура на „сърдития млад човек“. И още:

„Русо е първият, който съчетава всички очебийни характе-
ристики на модерния прометей: утвърждаването на правото 
му да отхвърли изцяло съществуващия ред; увереност в спо-
собността си да го моделира в съответствие с принципите на 





д о б р о д е т е л  с р е щ у  с а н т и м е н т

собствената си измислица; вяра, че това може да се постигне 
чрез политически процес; и, не на последно място, признаване 
на огромната роля, която инстинктът, интуицията и импулсът 
играят в човешкото поведение.“
Русо е омагьосан от идиличното въображение; това става ясно 

в следните извадки от писмо, което той написал на петдесет и пет 
годишна възраст:

„обичам да мечтая, оставяйки умът ми свободно да се рее без 
да го заробвам в каквато и да било тема... този безцелен жи-
вот на съзерцание... ми става все по-вкусен; да се скитам сам 
безкрайно, непрестанно, сред дърветата и скалите на моята 
обител, да се унасям в мисли или, по-скоро, да бъда колкото 
си искам безотговорен... и накрая да се отдам без никакви 
задръжки на фантазиите си... това, господине, за мен е вър-
ховната наслада...“

9 Уилям Килпатрик разказва как романтизмът възниква като 
предизвикателство срещу Просвещението: в „Защо Джони не раз-
личава правилно от грешно“ (William Kilpatrick, Why Johnny Can’t 
Tell Right From Wrong, 1992), стр. 103.
10 Хюм и Волтер го отхвърлили като чудовище.: тази и други 
оценки на личността на Русо, направени от негови съвременници 
се намират на страница 26 от книгата на пол Джонсън „Интелекту-
алци“ (Paul Johnson, Intellectuals, 1988).
11 „На идиличното въображение му липсва чувство за трагика 
и в резултат то по-лесно бива поразено от трагедията.: в книга-
та на килпатрик „Защо Джони не различава правилно от грешно“ 
(William Kilpatrick, Why Johnny Can’t Tell Right From Wrong, 1992), 
стр. 210–211.
12 Ницше има същото кавалерско отношение към греха и наказа-
нието: „Живейте опасно. Изградете градовете си по склоновете на 
Везувий.“: Фридрих Ницше, „Веселата наука“, 1882, стр. 283.
13 Той го определя като „наложен неутралитет“ на модерната 
култура, който ни казва, че „трябва да се отстраним от ценно-
стите, за да ги проумеем“.: Брайан Апълярд, „Да разберем насто-
ящето – науката и душата на модерния човек“ (Bryan Appleyard, 
Understanding the Present – Science and the Soul of Modern Man, 1993), 
стр. 11, стр. 256.
14 „Понеже [научният либерализъм] не предлага истина, нито 
водеща светлина, нито път, той не може да каже на индивида 
нищо относно неговото място и предназначение в света“: Брайан 
Апълярд, „Да разберем настоящето – науката и душата на модерния 
човек“ (Bryan Appleyard, Understanding the Present – Science and the 
Soul of Modern Man, 1993), стр. 13-14.
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15 „Упадъкът възниква, заключава Апълярд, „от очевидния неус-
пех на либерализма да излъчи каквато и да било друга ценностна 
система, освен сладникавата толерантност.“: на стр. 248.
16 Следният пасаж обобщава голяма част от това, което се 
опит вам да предам в настоящата глава. Цитатът е от „Бутафо-
рията – сантиментализирането на съвременното общество“ (Faking 
It – The Sentimentalisation of Modern Society, 1998), стр. 6.





ДваДЕСЕта ГЛава

пРоВАлЕНИ НАДЕЖДИ  
И ГлУпАШкИ ФАНтАЗИИ

Добродетелите справедливост, милост, истинност, чист 
характер, приятелство, честност и любяща доброта, задушава-
ни в кали-юга под тежки пластове страст и невежество, търсят 
отдушник. Борят се да сложат край на безпокойството – тоест, 
да постигнат съвършено взаимодействие на човека с вселена-
та, другите живи същества и собствените ни тела и умове. тези 
три идеала, подобно на трите основни цвята – жълто, червено 
и синьо – са ярките бои, които забърква художник с пророче-
ско въображение – идеали, които придават светлина и живот 
на неговия шедьовър-мечта: една Утопия или Нов Рай, който, 
както на Запад отдавна се надяват, ще възникне в някакъв 
славен миг от бъдещето.

представата за времето като нравствен посредник, кой-
то тласка човечеството към един рай на земята е, според 
мен, същината на това, което имам предвид с термини от 
рода на „западен манталитет“, „западна култура“ и „западна 
цивилизация“.1 За тази чудновата вяра в нравствения напре-
дък на времето стана въпрос в осемнадесета глава във връзка 
с науката и по-конкретно – теорията на еволюцията. Същата 
представа съществува и в западната политическа философия. 
Нарича се философия на историята, по заглавието на книга 
от Г. В. Ф. Хегел, публикувана през 1832 г. там той пише: „Ис-
торията на света не е нищо друго освен напредък на съзнание-
то към Свободата.“

Моля читателя да обърне внимание, че тази вяра не се 
корени нито във философията, нито в науката. Нейните ко-
рени са в самата религия на Запада. В дълбочина те достигат 
зороастризма. както ще си спомните от Шестнадесета глава, в 
древни времена Заратустра или Джарута си представял набли-
жаващия триумф на доброто над злото, който щял да превърне 
Земята в Рай, а хората – в богове. Всичко това трябвало да се 
извърши с появата на месия. В юдео-християнските писания 
елементите от пророчеството на Заратустра са представени 
като Божий апокалипсис („откровение“). както отбелязва Нор-
ман кон2, в историята на западната цивилизация 
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„Човек отново и отново се среща с една и съща фаталис-
тична атмосфера на предстоящ апокалипсис, с едни и 
същи внушения за някаква гигантска последна битка, в 
която воинството на демоните ще бъде унищожено, све-
тът ще бъде освободен от задушаващия го октопод и ще 
се роди нова епоха.“

Несъмнено апокалипсисът е упражнявал изключително 
мощно влияние над религиозните, политическите и култур-
ни тенденции на Запад. това влияние се е запазило дори и 
в днешната „светска“, нерелигиозна епоха.3 Влиянието било 
не по-слабо дори в такива открито анти-религиозни общества 
като нацистка Германия и комунистическа Русия.

В своята книга „краят на времето – вяра и страх в сянка-
та на новото хилядолетие“ Деймиън томпсън показва, че хитле-
ристкото нацистко движение дължи огромна част от масовата 
си привлекателна сила на традиционното християнско тълку-
ване на апокалипсиса.4 Източникът на тази традиция е влия-
телният средновековен мистик Йоахим де Фиоре (1135–1202), 
който съветвал Ричард лъвското сърце по време на кръстонос-
ните походи. Йоахим тълкувал апокалипсиса като учение за 
три велики епохи в историята: Епохата на Бащата, Епохата на 
Сина и Епохата на Духа. той си представял, че всяка от трите 
християнски концепции за Бога, съставляващи Светата трои-
ца – Бащата, Сина и Светия Дух – вдъхновяват и своя истори-
ческа епоха. Де Фиоре казал на Ричард, че светът преминава 
от Епохата на Сина към Епохата на Духа.

В колективното европейско въображение визията на 
Йоахим намерила плодородна почва и разцъфтяла. през идните 
векове тя породила верига апокалиптични движения, всяко от 
които претендирало да представлява настъпващия novus ordo 
(Нов ред), който Йоахим предвиждал, че напълно ще пречисти 
и реформира обществото. (като доказателство за влиянието на 
тези движения думите Novus Ordo Seculorum – „Нов световен 
ред“ – са изписани на големия държавен печат на Съединените 
американски щати. през 1991 г. президентът Буш обявява, че 
войната в залива е битка за победата на Новия световен ред.) 
както се казва в откровението от Новия завет, новият ред ще 
продължи хиляда години. отколешната европейска надежда за 
трета епоха, при която в целия свят ще се възцари съвършен 
ред, влиза в ефективна употреба при Адолф Хитлер. той обявя-
ва себе си за Фюрер (Водач) по пътя на възродената добродетел 
– „послушание, старание, честност, ред, чистота, трезвеност, 
истина, жертвоготовност и любов към отечеството“. В края на 
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този път греел неговият Neue Ordnung (Нов ред) за Германия и 
за света: хиляда годишният Dritte Reich (трети райх).

по същия начин томпсън свързва легендарната привлека-
телна сила на марксическия комунизъм, толкова влиятелен само 
допреди десетина години, с едно видение от книгата на пророк 
Даниил от Стария завет. Даниил провиждал четири империи, 
разположени в еврейската световна епоха, наречена „Великата 
година“. той видял периоди на безредици, отбелязващи прехо-
да от една империя към следващата. карл Маркс по подобен 
начин разделя историята на четири стадия на обществото с пе-
риоди на социален бунт помежду им. първият стадий, „прими-
тивен комунизъм“, съответства на райската градина. Вторият, 
„частна собственост“, съответства на грехопадението. третият, 
„капитализъм и империализъм“, съответства на последните 
дни. през този стадий „пролетариатът“ (работническата класа) 
възприема ролята на Избрания народ, евреите; или в християн-
ския вариант – на вярващите, спасени от кръвта на агнеца Ии-
сус. Четвъртият и последен стадий на обществото, според карл 
Маркс, е „социалистическата революция“, която съответства 
на последната битка (или, според християнските представи, на 
края на световната епоха, Второто пришествие). Маркс пред-
сказал, че последният стадий ще бъде установен с „диктатура 
на пролетариата“; постепенно диктаторският аспект на дър-
жавата на работническата класа ще изчезне и ще се премине 
към райския „истински комунизъм“. В тази формулировка за 
двете крачки до съвършенството, Маркс е сходен с книгата на 
откровението. тя предвижда Апокалипсиса в две крачки. пър-
вата крачка е завръщането на Христа и неговите светии, които 
ще управляват Земята хиляда години. Втората е окончателната 
победа над Антихриста. когато всяка възможност за зло най-
сетне е сразена, тогава Бог ще прояви един вечен, безгреховен 
Рай – Нов ред на Небесата и Земята.

Добре известни световни събития дискредитираха напъл-
но нацисткия и комунистическия варианти на Новия Рай. про-
четем ли историята на тези две движения, ще усетим горчиво-
сладкия плод на дълбоко вкорененото морално двусмислие на 
западния свят. комунизмът и нацизмът възникнаха от агонии-
те на юдео-християнството, както Атина се ражда от болящата 
глава на Зевс: с триумфален вик, въоръжена със страховити 
оръжия, с искрящ поглед, красива, изпълнена с енергия. Миг-
новено привличайки милиони в своите редици, комунизмът и 
нацизмът се втурнаха напред да сложат край на цялото зло на 
света. Но самите те се превърнаха в икони на най-мрачното 
зло в съвременната ни епоха.
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И все пак, надеждата за едно революционно преобразу-
ване на света в рай не е изгубила своята магия. С наближа-
ването на 2000-та година, старата йоахимова треска отново 
стремително залива Запада. „пред-хилядолетно напрежение“ 
(пХН)* – така днешните учени глави са кръстили треската. В 
един комичен коментар върху пХН, появил се на страница 41 
от „книга за нетрадиционна мъдрост“ на британското списа-
ние за странни явления и аномалии Fortean Times (1999), тед 
Харисън пише:

„На тайно място е нагласена камера, постоянно насочена 
към затворената Златна порта в стените на стария град 
на Йерусалим. Снимките от камерата могат да се наме-
рят в уебсайт и всеки може да наблюдава по Интернет, 
когато денят настъпи и портата чудотворно се разтвори, 
Маслиновият хълм се разцепи на две и обещаният Месия 
пристигне. 

Дали това ще е първото посещение на Месията в Свещения 
град или неговото второ пришествие в момента е пред-
мет на ожесточени спорове между ортодоксалните евреи 
и християните-фундаменталисти. И двете групи обаче са 
съгласни, че предстои да се случи нещо извънредно. 

това, което е от значение за човек, страдащ от пХН, е, че 
предзнаменованията се срещат навсякъде. Един почита-
тел на Елвис от тексас, който вече е посещавал рая в едно 
от виденията си, проповядва, че Елвис е истинският Ме-
сия. Елвис почина на 16 август, 1977 г., а 16 + 8 + 1977 = 
2001. Дали това не е годината на апокалипсиса?“

Цялото вълнение около 2000-та година (или 2001) само 
разгорещява все повече апокалиптичните надежди и страхо-
ве, които миналите поколения са фокусирали върху по-ран-
ни дати. преглеждайки няколко книги по история на Запада, 
откривам, че триумфалното пришествие на Новия ред е било 
предсказвано за годините 1000, 1033, 1186, 1260, 1300, 1420, 
1534, 1651, 1657, 1701, 1843, 1900, 1954, 1982, 1988 и 1994.

Датите идват и си отиват, пророците на апокалипсиса не 
успяват да се появят, но Западът продължава да мечтае за 
един създаден наново свят, в който лъвът ще легне кротко до 
агнеца. тази мечта е тайното гориво, подхранващо успеха на 
увеселителните паркове „Вълшебно царство“ на Уолт Дисни в 

* Pre-millenial Tension (PMT).
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калифорния, Флорида, Франция и япония. С това си твърде-
ние развивам мисълта, предложена от оксфордския историк 
Фелипе Фернандес-Арместо.5

„паметникът на нашето време, паметник, който ще ни 
представи пред бъдещите поколения така, както пира-
мидите са символ на древен Египет или партенонът – на 
класическа Гърция, е сградата Дисни на Майкъл Грейвс 
в Бърбанк, калифорния. тук пресъздаденият мавзолей на 
Адриан е снабден с ушите на Мики Маус. Атлантите, кои-
то поддържат фронтона изобразяват Седемте джуджета 
на Снежанка. Най-достойното място е отредено на глуп-
чото Доупи.“

Д-р Фернандес-Арместо продължава нататък с идеята, че 
Дисниленд е Новият Рай за хората, страдащи от съвременното 
безпокойство, безпокойството на несигурността. В миналото, 
когато повечето хора от западните страни били сигурни, че 
в Библията се казва истината, те се безпокоели да не станат 
жертви на изкусителния Сатана и да попаднат в ада, кога-
то настъпи Новият ред. В наше време вярата в откровенията 
на Библията е много по-слаба – една от причините е в това, 
че предсказаният Нов ред все не успява да се материализира. 
Дали Месията изобщо ще дойде някога да ни спаси от злото? 
Дали нашият свят наистина не е в плен на Сатаната? Дали е 
разумно да продължаваме да вярваме в библейските проро-
чества? Дали времето води човечеството към добро или към 
зло? какво са всъщност доброто и злото? такава несигурност 
подхранва безпокойството. Дисниленд предлага на масите бяг-
ство от това безпокойство в един Нов Рай – Раят на Гризачите 
– където цари пълна суматоха.

„Живеем в един Мики-Маус-свят, в който образите треп-
тят със скоростта на анимационни филми и объркаността 
се третира като добро. Резултатът е криза поради под-
копана ценностна система, захвърляне на сигурността и 
страхова невроза. попаднали в капана на „шока от бъде-
щето“, предизвикан от страха от безпрецедентна, некон-
тролируема промяна, бегълците се щурат в суматохата.“

тази суматоха е „вълшебството“ на обърканите образи. И 
Дисниленд се нарича „Вълшебното царство“. преди Дисни ленд 
си представяхме мишката като някакъв нисш, пренасящ бо-
лести вредител, нещо гадно, дори плашещо. След Дисни ленд 
си представяме мишката като някакъв месия, божествено 
същество, което носи радост на целия свят. Вълшебството на 
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Дисниленд ни помага да толерираме – дори да приветстваме 
– отхвърлянето на старите ни представи за добро и зло. това е 
вълшебното царство от евангелието на научния либерализъм.

през 1998 г. карл Хайасен, писател и журналист, публику-
ва мрачно-хумористично експозе на дисневия рай, озаглавено 
„отборът на гризачите – как Дисни поглъща света“. В следния 
пасаж той ни разполага насред самата суматоха.

„Дисни толкова добре умее да бъде добър, че става прояв-
ление на злото: толкова униформено изпълнителен и бла-
говъзпитан, толкова надеждно чист и съвестен, толкова 
неизчерпаемо забавен, че е нереален – това не е истината 
– и, следователно, причинява чиста злина.“6 

С други думи, Раят на гризачите е една сантиментална 
бутафория. той маскира зад зловеща приятност неприятните 
истини на нашия материален свят – например, че работата 
на гризачите е тайно да поглъщат всичко, което може да се 
яде. като прикрива изкуствено злото, Раят на гризачите всъщ-
ност представлява зло. той ни потапя в една среда на безми-
лостно „добро“ забавление, което ни затваря очите за злото на 
раждането, болестите, старостта и смъртта. Човешкото тяло е 
предназначено да бъде врата към освобождението от тези ма-
териални страдания. Без да го осъзнаваме, Раят на гризачите 
е впил зъби и гризе самото предназначение на човешкото съ-
ществуване.

природата е учебник по нравственост. Човешките съще-
ства трябва да оценяват стойността на своята култура според 
този учебник. лошо е за хората да деградират в „мръсни плъ-
хове“, „лакоми прасета“, „мързеливи кучета“, „надути пуяци“, 
„тъпи патки“, „разгонени кучки“, „лукави лисици“... Научният 
либерализъм обезкуражава този нравствен поглед към приро-
дата. той се стреми да постави знак за равенство между „до-
брото“ човешко поведение и поведението на лабораторните 
мишки. В Рая на гризачите това объркване на човешката с 
животинската природа се извършва чрез сантимента. Някога 
насърчаваха децата да подражават на свети личности, а днес 
образец за подражание са им животни от анимационни филм-
чета. Изпълнени с копнеж, децата мечтаят: „Ех, че страхотно 
ще бъде щастливо да живеем за вечни времена с мишките и 
патките!“

Искам ясно да заявя, че нямам зъб конкретно на развле-
кателната империя на Дисни. Дисниленд е само един от сим-
волите на научния либерализъм – един полезен символ за моите 
цели, понеже е много известен. Раят на гризачите не се намира 
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само в именията на Дисни в калифорния, Флорида, Франция 
и япония. той е един „идеал“ (всъщност, само фантазия), кой-
то западното общество се стреми да постигне в наше време – 
идеа лът на един земен рай, където вълшебството, сантиментът 
и задоволяването на сетивата са по-важни от добродетелта.

В миналото, една от великите цели на християнството е 
била да насади седем основни добродетели в обществото: вяра, 
надежда, любов, благоразумие, справедливост, въздържаност 
и смелост. Едновременно с това е трябвало да се противостои 
на седем основни гряха: гордост, завист, гняв, леност, алчност, 
лакомия и похот. Novus ordo бива обещан като окончателна-
та награда за добродетелните и окончателното наказание за 
греховните. Чанакя пандита, прославен индийски учител по 
нравственост, отбелязва, че греховната личност е звяр, по-
опасен от отровната змия. Ето защо целта на всяко общество, 
достойно да се нарече „цивилизовано“, е да победи този Звяр 
вътре в Човека.

Бутафорната цивилизация създава бутафорни доброде-
тели с магията на обърканите образи. тя парфюмира порока 
със сантименталност, за да му придаде ухание на добродетел. 
Новият ред на такава цивилизация е просто една несъществу-
ваща страна, където всички се преструваме, че Звярът в нас е 
просто една наистина огромна, но гушкава мишка. това е зна-
чителна промяна от старото апокалиптично видение за окон-
чателното поражение на Звяра.

Защо Западът така прегръща етиката на бутафорията? 
както видяхме в Седемнадесета глава, християнската програ-
ма за обществена добродетел била наложена на хората, поне-
сли непосилното тегло на августиновото учение за вината. И 
хората се възбунтували срещу него. С течение на времето, без-
брой светски философи се захващат с въпроса как обществото 
може да се усъвършенства. Една от най-влиятелните идеи се 
нарича теория за обществения договор.

теорията за обществения договор си представя общество, 
обединено не от християнските добродетели, а от общия ин-
терес. тази теория издига общия интерес до статута на най-
важна човешка добродетел – сякаш само и единствено чрез 
общия интерес Новият ред ще надделее на земята. На тази до-
бродетел се противопоставя животинската „война на всички 
срещу всички“ (необузданата себичност).

Френският социолог Дени Дюдо предлага обезпокоителен 
поглед към начина, по който водещите западни нации, особено 
Съединените щати, се надяват да постигнат победа за „добро-
детелта“ на общия интерес над порока на зверския егоизъм. 
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„Новата космология“ на науката е вдъхновението на планови-
ците, които

„... си представят как законите на животинското в чове-
ка (homo homini lupus est, „човек за човека е вълк“) мо-
гат да се използват практически, като се насочи тяхната 
енергия в една институция на всеобщо споразумение – с 
пречистената по този начин животинска енергия, спора-
зумението ще се превърне в инструмент за създаване на 
изкуствено омиротворен човек.“7

Дюдо казва, че целта на днешния проект за обществен до-
говор е да ангажира науката и технологията в изработването 
на една класа от бутафорни човешки същества. „Бутафорни“ 
означава хора, които са социални автомати, които си съдейст-
ват точно и гладко като мравките или пчелите. такова бъдеще 
отдавна присъства в научната фантастика. Филмът „Гатака“, 
излязъл през 1998 г., описва как светът след няколко години ще 
бъде управляван от класа хора, родени в епруветки и нарече-
ни „Валиди“. В обществото на Валидите, отколешната човешка 
борба между добродетелта и порока се заобикаля чрез генно 
инженерство. Валидите са създадени така, че да изпълняват 
своите задължения с пълна социална загриженост. Но това не 
е добродетел – поне не в традиционния смисъл на думата.

„Без добродетел“ всъщност означава „без-силие на душа-
та“. Научният либерализъм не може да позволи „душа“ – една 
абсолютна, нематериална концепция за аза – да определя чо-
вешката природа. подобна концепция не подлежи на обсъж-
дане и затова противоречи на общия интерес. проектът за 
обществен договор възнамерява да впрегне законите на мате-
рията, за да изгради наново човешкото общество (озверялото 
дете на природата) като роботизирано общество (бездушното 
дете на науката). За личностите, недоволни от перспективата 
да бъдат подобрени като роботи, остава вариантът на „Мики 
Маус“, който рисува хората като герои във величествения ани-
мационен филм на живота.

Дюдо убедително твърди, че усилието да се накарат чо-
вешките зверове да живеят и работят заедно в една изкуствена 
среда на високи технологии, просто забърква параноя и агре-
сия и ги довежда до точка на кипене. Вместо да се пренаправи 
човека като прецизен робот или анимационен герой, проектът 
за обществен договор го пренаправя като върколак – на пръв 
поглед цивилизован мъж или жена, който внезапно може да 
се превърне в чудовище и да извърши най-страховити, долни 
престъпления. Добрите обноски маскират върколака и той се 
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движи без да буди подозрение. И понеже всички потенциално 
са върколаци, на кого да се довериш?

„Навсякъде, по всяко време, може изведнъж да се поя-
ви създание с инстинктите на звяр.8 За да станат неща-
та още по-зле, невинни деца ще бъдат примамвани да го 
следват, понеже звярът може да приеме формата на съ-
сед или близък приятел. И ако подозираш, че съседът ти 
е звяр, тогава сигурно и той те подозира... И така, хората 
живеят сякаш са наблюдавани, като в същото време и те 
хвърлят по едно око наоколо. поради това, че взаимно се 
подозират във вина, хората създават един вид разсеян то-
талитаризъм, взаимно наблюдение и едно всеобщо състо-
яние на безпокойство. Надписите, поставени на моравата 
пред къщите, предупреждават потенциалните крадци, че 
„гражданите те гледат.“ ... Системата действа много доб-
ре и затова представлява общите интереси. търговците 
на дребно на истинския или художествено пресъздаден 
ужас по телевизията забогатяват и поддържат климата 
на несигурност, като осигуряват максимални печалби за 
всички институции, които живеят от страха: полицията, 
правосъдната система, индустрията, търговията с оръ-
жия и алармени системи... Наистина ни е страх. Наис-
тина вярваме, че не можем да пуснем децата си сами да 
отидат до училищния автобус. Наоколо има толкова луди, 
наркомани и отрепки... Забравяме причините в тази ве-
рига от събития. Всъщност единственото нещо в ума ни е: 
навсякъде около нас са се пробудили мрачни чувства на 
омраза. Усещаш как същата тази омраза се надига в теб. 
Може да си оставаш либерален антирасист и демократ, 
но вече си носиш флакон със сълзотворен газ в джоба и 
пистолета на баща ти от войната в жабката на колата... 
Разбира се, никога не ще прекрачиш отвъд законната са-
мозащита, но знаеш, че зад външния ти вид на отговорен, 
семеен човек от средната класа, в теб се крие върколак, 
който само чака да дойде точният момент и място, за да 
изскочи и най-сетне да се позабавлява.“

С разтуптяни сърца хората, принудени да живеят в тако-
ва общество, очакват „деня, когато Мики Маус ще бъде нари-
суван отстрани на бомбардировачите над Дрезден, Хирошима, 
Ханой, Могадишу или Сараево.“9 В този ден либерално-науч-
ният мишовек ликуващо свлича маската на добрите обноски и 
– да цитираме отново карл Хайасен – „поглъща света“. Същите 
високи технологии, които би трябвало да пренаправят човека 
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като омиротворено същество, се превръщат в оръжие на Мики 
Върколака за масово унищожение.

В тази глава се опитах възможно най-кратко да покажа, 
че конкретната надежда на Запада за триумф на доброто над 
злото е неосъществена и неосъществима. Започнала е като 
религиозна вяра. Има атеистични варианти като комунизма. 
Всички те са обречени на провал, защото надеждата, която ги 
движи, търси своето осъществяване в телесната концепция. 
Наистина, самата вяра по изначалната си същност е духовна: 
тя представлява копнежа на добродетелите на душата за осво-
бождение от мрака на невежеството и порока. Но това е на-
дежда, водена отдавна от погрешни учения в погрешна посо-
ка. Днес в света съществува някакво усещане за неотложност, 
понеже човешката раса страда от големи проблеми и има нуж-
да от насочване – но това не може да стане откъм западната 
религиозна традиция, нито от западната философия, нито от 
западната наука, нито от западните политически идеологии. 
те се провалиха. Сега накъде да се обърнем? 

БЕЛЕжкИ къМ ДвАДЕсЕТА гЛАвА:

1 Концепцията за времето като нравствен посредник, който 
тласка човечеството към един рай на земята е, според мен, същи-
ната на това, което имам предвид с термини от рода на „западен 
манталитет“, „западна култура“ и „западна цивилизация“. Би 
било безплоден опит да се очертае паралел между тази концепция 
и ведическото описание на космическите цикли на времето. Запад-
ната представа не е циклична. предполага се, че когато дългоочак-
ваният Нов ред изгрее над земята, ще настъпи краят на времето 
или, с терминологията на Хегел, краят на историята. Ведическите 
писания ни информират, че кали-юга ще свърши след още 427 000 
години с появата на Бога като калки-аватара. той ще прочисти зе-
мята от млеччхите и ще постави началото на следващата Сатя-юга, 
безспорно най-висшата от четирите епохи. Но тази бъдеща Сатя-
юга накрая ще отстъпи пред следващата трета-юга и така нататък. 
Урокът, който трябва да научим от ведическото описание на епо-
хите във времето, е даден от Шри прахлада Махараджа в „Шримад 
Бхагаватам“ 7.9.24:

„Скъпи мой Господи, вече изцяло съм преживял светското ве-
ликолепие, мистичната сила, дълголетието и други материал-
ни блага, на които всички живи същества – от Бог Брахма до 
мравката – се наслаждават. Бидейки всесилното време, ти ги 
унищожаваш всичките. Ето защо, поради моя опит, аз не же-
лая да ги притежавам. 
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Скъпи мой Господи, умолявам те да ме свържеш с твой чист 
преданоотдаден и да ми позволиш да му служа като най-ис-
крен слуга.“ 

2 Както отбелязва Норман Кон, в историята на западната ци-
вилизация: цитатът е от „основание за геноцид: митът за световната 
конспирация на евреите и протоколите на Старейшините от Цион“ 
(Norman Cohn, Warrant for Genocide: The Myth of the Jewish World 
Conspiracy and the Protocols of the Elders of Zion, 1967), стр. 277.
3 Несъмнено апокалипсисът е упражнявал изключително мощ-
но влияние над религиозните, политическите и културни тенден-
ции на Запад. Това влияние се е запазило дори и в днешната „свет-
ска“, нерелигиозна епоха.: В своята издадена през 1997 г. книга 
„конспирация“ Даниел пайпс (Daniel Pipes, Conspiracy) поддържа 
тезата, че така очебийният „параноиден стил“ в западното мислене 
може да се проследи назад до учението на Заратустра:

„Най-силно отдалеченото влияние, породило конспиративния 
манталитет, може да се проследи чак до дуалистичните рели-
гии на Иран и тайнствените религии, които се ширели из Рим-
ската империя.“ (стр. 53)
под „параноиден стил“ пайпс има предвид лекотата, с която 

мнозина западни хора прегръщат най-фантастични теории на кон-
спирацията. по-скорошни примери за такива теории са, че: светът 
се управлява от тайно правителство, а умовете в него са или ев-
реи, или масони, или илюминати, или пък извънземни от далечния 
космос; това тайно правителство е разработило убийството на пре-
зидента кенеди; СпИН не е естествено заболяване, а биологическо 
оръжие, създадено в подземна лаборатория и пуснато от тайното 
правителство, за да изтреби нежеланите; Холивуд, модните дизай-
нери, медиите, учените, адвокатите и политиците са се обединили, 
за да подкопават правата на жените или чернокожите, или която си 
изберете малцинствена група; в болниците рутинно се имплантират 
мънички проследяващи електронни чипове в мозъците, носовете 
или задните части на новородените; дори екипът на Бил клинтън в 
Белия дом обвинил американските новинарски медии, че са част от 
една огромна конспирация, целяща да дискредитира президента. 
пайпс твърди, че цялата история на Запада е под силното влияние 
на този параноиден стил още от времето на кръстоносните походи, 
започнали през 1096 г.

кръстоносните походи били първата популярна теория на кон-
спирацията в действие. Европейските християни се боели от ня-
какъв зловещ заговор, излюпен от „агентите на Антихриста“ – мю-
сюлманите и евреите. те вярвали, че завръщането на Христа в Йе-
русалим (очаквано през 1000 година от н.е.) се забавило от мюсюл-
манската окупация на града и от еврейското коварно вероломство 
из цяла Европа. орди „кръстоносци“ се придвижвали, плячкосвали, 
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опожарявали и убивали с цел да прочистят Земята от Антихриста и 
да я подготвят за Второто пришествие.

подобно на толкова много други тенденции през кали-юга, 
„параноидният стил“ мигрира от Запад на Изток. На стр. 21 от 
„конспирация“ пайпс пише:

„както медта, барутът, съвременната медицина и компютъ-
рът се разпространяват от мястото на възникването си в дру-
ги части на света, така става и с понятия като... романтична 
любов, симфоничен оркестър, представителна демокрация и 
конспирация... Изглежда... световните теории на конспира-
цията най-напред се разпространяват сред не-западните ре-
лигии на ХІХ век, където били широко възприемани. теорията 
на конспирацията наподобява особено силно национализма и 
комунизма в това, че и в трите случая идеите са възникнали в 
Западна Европа, където са станали причина за огромни траге-
дии; след това, на родното си място атрофирали и продължили 
да се развиват в други райони.“
очевидно „параноидният стил“ не може да има нищо общо 

с истинската ваишнавска философия и култура. И въпреки това, 
за съжаление, едно изразено малцинство сред последователите на 
кришна съзнание е заразено от теорията на конспирацията. Някои 
вярват, че през 1977 г. Негова Божествена Милост А. Ч. Бхактиве-
данта Свами Шрила прабхупада е бил отровен от зловеща клика от 
ученици. Някои вярват, че Шрила прабхупада заръчал на ученици-
те си да не дават посвещение на свои ученици, след като той напус-
не света; амбициозните бъдещи гуру обаче прикрили тази заръка. 
Някои вярват, че кръг „вътрешни“ санняси скроили конспирация 
срещу жените-преданоотдадени, за да ги държат в потиснато, под-
чинено положение. Някои вярват, че самата концепция за органи-
зирана институция представлява конспирация срещу Гаудия ваиш-
навизма. Наскоро един изтъкнат ученик на Шрила прабхупада се 
провъзгласи за жертва на конспирация, замислена срещу него от 
самия Шрила прабхупада! такива конспиратори се защитават със 
следната логика: „това, че съм параноик, не означава, че не ме деб-
нат да ме хванат!“
4 В своята книга „Краят на времето – вяра и страх в сянката 
на новото хилядолетие“ Деймиън Томпсън (Damian Thompson, The 
End of Time – Faith and Fear in the Shadow of the Millenium) показва...“: 
томпсън черпи аргументите си в полза на полу-религиозната при-
вличаща сила на нацизма и комунизма от произведенията на исто-
риците Марджъри Рийвс, Норман кон и Никълъс кампиън (Marjorie 
Reeves, Norman Cohn, Nickolas Campion).
5 ...развивам мисълта, предложена от оксфордския историк 
Фелипе Фернандес-Арместо.: виж „Истина – история и наръчник за 
обърканите“ (Felipe Fernandez-Armesto, Truth – A History and a Guide 
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for the Perplexed, 1998), стр. 2-3. Следващият цитат е от стр. 2 на 
същата книга на д-р Фернандес-Арместо.
6 „Дисни толкова добре умее да бъде добър, че става проявле-
ние на злото: толкова униформено изпълнителен и благовъзпи-
тан, толкова надеждно чист и съвестен, толкова неизчерпаемо 
забавен, че е нереален – това не е истината – и, следователно, 
причинява чиста злина.“: карл Хайасен, „отборът на гризачите – 
как Дисни поглъща света“ (Carl Hiaasen, Team Rodent – How Disney 
Devours the World, 1998), стр. 17-18. 
7 „... си представят как законите на животинското в човека 
(homo homini lupus est, „човек за човека е вълк“) могат да се използ-
ват практически, като се насочи тяхната енергия в една инсти-
туция на всеобщо споразумение: Дени Дюдо, „комплексът на върко-
лака“ (Denis Dudos, The Werewolf Complex, 1998), стр. 202. Всъщност 
този пасаж описва програмата на английския философ томас Хобс 
(Thomas Hobbes, 1588–1679). Но според Дюдо, Хобс е пътеводната 
светлина за съвременните инженери на обществото в Съединените 
щати, Великобритания и други северно-европейски страни. Затова 
разширих контекста на този пасаж, за да включа и усилията на 
тези ученици на Хобс.
8 „Навсякъде, по всяко време, може изведнъж да се появи създа-
ние с инстинктите на звяр: Дени Дюдо, „комплексът на въркола-
ка“ (Denis Dudos, The Werewolf Complex, 1998), стр. 142-143.
9 С разтуптяни сърца, хората, принудени да живеят в тако-
ва общество, очакват „деня, когато Мики Маус ще бъде нарисуван 
отстрани на бомбардировачите над Дрезден, Хирошима, Ханои, 
Могадишу или Сараево.“: цитатът е от Дени Дюдо, „комплексът на 
върколака“ (Denis Dudos, The Werewolf Complex, 1998), стр. 183.





ДваДЕСЕт И първа ГЛава

СляпА МАНИя

Април, 1954 г., предградието на Чикаго оук парк. Гос-
пожа Дороти Мартин, домакиня, експериментира с един вид 
контактьорство, известно като автоматично писане. тя полу-
чава послание от невидимо същество, което казва, че името 
му е Сананда.1 

от ведическите писания знаем за четирима дали обет за 
безбрачие, съвършени мъдреци, наречени Чатухсана (четирима 
Сани). те обитават планетата Джаналока и могат свободно да 
пътуват из космическото пространство. Имената им са Санака, 
Санатана, Санандана и Санат. Макар и древни, те винаги се 
появяват като кумари или момченца. Изглежда госпожа Мар-
тин вярвала, че нейният Сананда е един от тези кумари, тъй 
като седем години по-късно, след като се премества в калифор-
ния, тя основава Асоциация на Сананда и Санат-кумара. 

Сананда казал на госпожа Мартин, че е от планетата кла-
рион. тази планета, разкрил той, е „прекрасно място за живот. 
Имаме разнообразно време – вали дъжд и сняг. Нагаждаме 
телата си към температурата.“ там се хранели с „хляба на рас-
тежа“. по едно време Сананда живял и на земята – когато се 
въплътил в Исус Христос. 

Сананда принадлежал към пазителите – група духовни 
същества от кларион и други висши планети като Серус и кре-
тон. пазителите били професори в „школата на вселената“, из-
вестна като лосоло. След като избрали Дороти Мартин за свой 
ученик на Земята, пазителите вложили в нея знание за „свет-
лината на Създателя“, което тя трябвало да предаде на всички 
хора. тази светлина щяла да донесе нов ред.

„Именно невежеството по отношение на Вселенския закон 
поражда цялото страдание на Земята. Виждаме и знаем, 
че вие се борите в мрака и се стремите към истинската 
светлина, защото единствено на вашата планета има вой-
на и омраза... Ние не изпитваме тъга, а се интересуваме 
от напредъка на хората от вашата Земя. Защо? Всички 
ние сме братя. трябва ли да говоря още?... Разбира се, 
че има светлина и тя ще ви се разкрие. Вие наближавате 
края на епохата на мрака.“
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през следващите месеци около госпожа Мартин се събра-
ла малка група вярващи, изпълнени с желание да се вслушат в 
зова от кларион. Чрез нея те научили, че пазителите обитават 
не само далечни планети, но и едно висше вибрационно изме-
рение, по-фино от грубата човешка мисъл. За да получат уче-
нието от пазителите, земляните трябвало „да умиротворят пе-
тте сетива“ и да се откажат от мисленето. „прякото“ или „вът-
решното знание“ трябвало да се прояви чрез вяра в словата на 
Създателя или Бащата. Изучаващите това знание трябвало да 
откажат цигарите и месото, защото тези навици ги настройва-
ли на по-ниски честоти. прераждането, както и повторението 
на велики епохи във времето, били основни принципи на уче-
нието. 

Сананда и пазителите скоро разкрили една величествена 
морална драма от вселенската история. тя оставя читателя в 
недоумение дали пък холивудският могул Джордж лукас (съ-
здателят на поредицата „Междузвездни войни“) не е бил сред 
слушателите на госпожа Мартин. Веднъж, преди много епохи, 
населението на планетата кар се разделило на две фракции: 
„учените“ начело с луцифер и „хората, които следвали Светли-
ната“ на Бога и учението на Христа. луциферовите учени от 
онази отдавна отминала епоха разработили оръжие, наречено 
алсетоп, нещо подобно да атомна бомба, и с него успели да 
взривят планетата кар. този акт произвел огромен смут из це-
лия космос и едва не довел до пълен хаос. Силите на Светлина-
та се оттеглили на други планети като кларион, Уран и Серес, 
където се прегрупирали и се захванали да обсъждат по-ната-
тъшната си стратегия. В същото време луцифер повел армията 
си към Земята. Сега, в наше време, кръговратът от миналото 
започва наново. Ако хората не се вслушат в безмълвния глас 
на Създателя, планетата Земя може скоро да бъде застигната 
от участта на планетата кар.

през август Сананда започнал да предава предупреди-
телни сигнали за наближаващ катаклизъм. лицето на Земята 
щяло жестоко да бъде променено на 21 декември, 1954 г. при 
първите зари на утрото (около седем часа сутринта) навсякъ-
де щял да се разнесе ужасяващ грохот, земята щяла да се на-
дигне, а сградите да рухнат. Водите на Големите езера в бли-
зост до Чикаго също щели да се надигнат в една страховита 
вълна, която щяла да погълне града. Милиони хора по целия 
свят щели да загинат; душите им щели да бъдат прехвърлени 
на други планети в зависимост от духовното им ниво. през 
септември един от най-важните чикагски вестници публикува 
статия в две колони, озаглавена „пРОРОчЕсТвО ОТ пЛАНЕТА кЛАРИОН, 
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пРИЗИв къМ гРАДА: спАсЕТЕ сЕ ОТ пОТОпА. щЕ НИ пОМЕТЕ НА 21 ДЕкЕМвРИ, 
ДАЛЕчНИЯТ кОсМОс гОвОРИ НА ЛЕЛкА ОТ пРЕДгРАДИЯТА.“

Докато отминавали последните Дни, Дороти Мартин и 
нейният кръг от сибети (терминът за „ученици“ на езика на ло-
соло) се подготвяли да се качат на борда на летяща чиния, коя-
то трябвало да им бъде изпратена от пазителите малко преди 
катастрофата да сполети Земята. Всеки сибет получил празен 
лист хартия и плик със залепена на него пощенска марка и му 
било обяснено, че това е достатъчно като паспорт, необходим 
да се качи на космическия кораб. В строга тайна всеки сибет 
получил и паролата: „оставих си шапката вкъщи.“ Някои дори 
получили номер на мястото си за сядане. Били предупредени, 
че на борда не могат да се внасят метални изделия, включител-
но ципове, защото ще се запалят по време на полета.

На 16 декември госпожа Мартин и нейният съдружник 
д-р Чарлз лафед – водеща фигура сред сибетите, понеже про-
следил отпечатъците от стъпките на посетител от Венера, оста-
вени в пясъците на калифорнийската пустиня – се срещнали в 
един ресторант с трийсетте члена на клуба на летящата чиния. 
клубът горял от желание да чуе подробности за настъпващите 
на 21 декември събития. лафед им казал:

„Мисля, че мога да ви съобщя – и това не е тайна – че 
космонавтите казаха, че са тук с конкретна цел и една от 
целите им е да премахнат някои от собствените си хора 
от Земята. Джак, който седи ей там, може да е един от 
космонавтите, не знам. Навярно е космонавт. И вие не 
знаете. Вие не знаете кои сте... Сега вече ние не знаем кои 
сме всъщност... „Знай, че ти си Господ“! Вие никога не сте 
мислили за себе си по този начин, но това сте вие, Богове 
в процес на създаване.“

В петък, 17 декември, на госпожа Мартин ѝ  се обажда по 
телефона мъж, който ѝ  казва, че е капитан Видео от открития 
космос (капитан Видео е герой от популярно седмично телеви-
зионно предаване за научна фантастика, което щяло да се из-
лъчи тази вечер). Мъжът уведомил Дороти, че една летяща чи-
ния ще кацне за нея в четири следобед на този ден. послание то 
било взето насериозно; сибетите с нетърпение се събрали в 
къщата на Дороти, за да посрещнат капитана с всички поче-
сти. когато летящата чиния не се появила, групата решила, че 
това било просто тренировка. те включили телевизора и вни-
мателно изгледали предаването за капитан Видео да не би в 
него да има кодирани послания. такива не били открити.
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В полунощ Дороти получила съобщение, че летящата чи-
ния вече е на път към тях. Сибетите чакали навън в зимния 
студ до три часа сутринта. отново не се появил никакъв кос-
мически кораб. Госпожа Мартин ги повикала вътре, след като 
получила второ съобщение, според което това било още една 
тренировка. На следващия ден петима младежи почукали на 
вратата. те се обявили за „момчетата от кларион“. Един от тях 
твърдял, че е Сананда. Някои от сибетите били обзети от по-
дозрение, че петимата са просто някакви зевзеци от квартала. 
Но госпожа Мартин и д-р лафед били твърдо убедени, че мом-
четата действително са от планетата кларион. В лична среща с 
Дороти момчетата ѝ  казали, че всичките ѝ  пророчества са не-
верни. тя си останала все така впечатлена от техните свръхчо-
вешки личности, силата и интелигентността им. Без съмнение 
това били пилотите на летящата чиния, дошли да я подложат 
на изпитание. След като петимата си тръгнали, тя направила 
събрание със сибетите. Някои били в екстатично състояние: 
най-сетне ги посетили истински космонавти! Нямало значение 
какво са казали момчетата от кларион – самият им външен 
вид потвърдил пророчеството на Дороти. Други мърморели, че 
момчетата са просто колежанчета, които се позабавлявали.

В десет сутринта в понеделник, 20-ти декември, госпожа 
Мартин получила послание от етерното пространство, в което 
се потвърждавал окончателният час на излитане: точно в по-
лунощ на същия ден, седем часа преди катаклизма. Сибетите 
били обзети от огромно облекчение и радост. С наближаването 
на полунощ те трепетно се приготвяли, като премахвали вся-
какви метални неща от дрехите си. Но полунощ отминала, а 
нищо не се случило. Малко по-късно ново съобщение обявило 
предстоящото чудо: скептично настроеният съпруг на Доро-
ти Мартин, който си легнал преди девет часà, щял да почине 
в съня си и да възкръсне. три пъти сибетите проверявали в 
спалнята дали е починал. той продължавал да спи най-нор-
мално. В 2:30 часà сутринта Сананда посъветвал сибетите да 
си починат и да пийнат кафе. Най-накрая, в 4:45 часà се по-
лучило съобщение чрез Дороти, че Бог отлага отлитането им с 
летяща чиния, отлага също и края на света.

пресата и телевизионните репортажи били изпълнени с 
подигравки. Семейството на д-р лафед го принудили да по-
сети психиатър. Макар, че лекарите го обявили за психически 
здрав, нищо не можело да го спре в опитите му да установи 
контакт с „момчетата отгоре“ (така той наричал космонавтите 
от висшите светове). повечето от останалите сибети се раз-
пръснали. В страха си, че представителите на закона може да 
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я задържат и затворят в лудница, Дороти Мартин напуснала 
Чикаго. тя сменила името си на Сестра тедра и преподава-
ла уроците на своите кумари на множество нови вярващи в 
Южна Америка, калифорния и Аризона. предсказала, че ме-
сия, роден на Земята през 1963 г., ще се разкрие пред света 
през 1975 г. през 1992 г. починала с несломена вяра, продъл-
жавайки да чака пристигането на светеща летяща чиния от 
планетата кларион.

След като пророчеството от 1954 г. се провалило, човек 
може да се чуди как е възможно някой отново да приема насе-
риозно послания, получавани от създание като така наречения 
Сананда. Но от само себе си се разбира, че контактьорството 
– пряко умствено общуване със същества, които претендират, 
че са Бог, ангели, ведически мъдреци и тъй нататък – се радва 
на още по-голяма популярност в западния свят днес, отколкото 
по времето на Дороти, преди почти петдесет години.

В заключението на предишната глава зададох въпро-
са накъде трябва да се обърне западната душа, за да полу-
чи духовно знание. В наше време отговорът, идващ от много 
посоки, е: „Всичко се случва в етерното пространство!“ Ин-
формацията, която госпожа Мартин получавала от етера, 
безспорно е интригуваща. там откриваме основни елементи 
на зороастрийския дуализъм, така привлекателни за дълбоко 
обусловените от идеологията на карма: междупланетна война 
на ангели и дяволи в хилядолетен сблъсък за контрол над кос-
моса; планирано страховито разтърсване на планетата Земя 
във великия ден на Страшния съд; месия, който пристига 
всеки момент; Нов световен ред, който ще възникне от хаоса 
на последните дни.

примесени със зороастрийския дуализъм, откриваме и 
ведически теми: че великите мъдреци живеят в светове, по-
висши от Земята; че те предават знание от по-фино измере-
ние; че след смъртта си хората се раждат на други планети 
според своята карма; че човешкият живот е предназначен да 
се усъвършенства чрез трансцендентално знание. присъства 
и идеологията на гяна-марга, че ние всички сме изречени от 
Бога; това е казано от човек, според който, всъщност, ние не 
знаем кои сме. (Доста противоречиво, но както и да е.)

В тази глава ще изследваме естеството на опита на Доро-
ти или всеки друг, който получава послания от етера. Дали по-
следователят на ведическото знание трябва да вярва на таки-
ва послания само защото те донякъде съвпадат със свидетел-
ствата от шастрите? Ще се запитаме защо такъв „езотеричен 
опит“ разпалва такава абсолютна убеденост, каквато показва 
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госпожа Мартин. тя знаела, че Сананда бил велик мъдрец от 
висше космическо ниво. тя твърдо проповядвала посланието 
му, понасяйки насмешките и подигравките на един враждеб-
но настроен свят.

по същия начин, доста голям брой интелигентни хора 
 знаят, че извънземни припряно отвличат невероятен брой 
земляни. Според някои, приблизителният брой на хората, от-
несени от летящи чинии само в Съединените щати, надхвърля 
три милиона. Мнозина знаят, че тайно световно правителство 
манипулира живота ни. В наши дни не е нужно да търсиш 
твърде дълго, за да срещнеш някой, който знае една или друга, 
външно недоказуема, „висша истина“. Възможно е мнозина от 
тези хора да са просто подведени от несъвършените си сетива 
или от хитри измамници – може би са объркали метеорологич-
ните балони с летящи чинии или са били измамени от хора, 
облечени като създания от други светове. такава „местна“ са-
мозаблуда и измама не ни занимава.

Занимава ни това, че глобалният опит или преживяване 
на „странни явления“ докосва живота на милиони хора и че от 
този опит произтичат дълбоки убеждения. Глобалното прежи-
вяване на странното и убеждението, че това означава нещо 
извънредно притегля все повече и повече образовани хора от 
„обществената сфера“ на научния либерализъм.2 политоложка-
та Джоди Дийн обяснява:

„представата за обществената сфера предполага истина, 
дискусия и консенсус. Дебатът в такава сфера, например, 
изисква всички да възприемат една и съща концепция 
за реалността. Всички трябва да се съгласят по това как 
изглеждат фактите... така либералната общественост се 
запазва и закриля от поставянето в скоби, подвеждането 
под еднакъв знаменател на определени начини на мисле-
не или гледни точки.3

Сблъсъкът с една история за летящи чинии или отвли-
чания от извънземни ни лашка ту на една, ту на друга 
страна: истина ли е това? Вярваме ли? Извънземният ни 
увлича да оценим критично собствените си критерии за 
истината: как определяме какво е реалното? В какво вяр-
ваме? претенцията за истина и предизвикателството, ко-
ето отправя към обичайния начин да я установим, дават 
на извънземния възможността да функционира като ико-
на на пост-модерните тревоги... Извънземният маркира 
радикалната странност и непознаваемост, които все по-
вече и повече стават част от съвременния живот.”4
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това е коментар върху състоянието на западния ум на 
кръстопътя между ХХ и ХХІ век. Нещо „чуждо, извънземно“ 
(на латински alius, „другият“, което е и название на Сатаната) 
прави така, че колективното ни съзнание го усеща. Но това 
странно състояние на ума – което отправя предизвикателство 
към обществената сфера или консенсуса относно реалността 
– не е ново. то се проявява многократно в историята на запад-
ната цивилизация. Било е известно на древните гърци. те дали 
име на това състояние на ума – мания – дума, която навлязла 
непроменена в английския [и в българския].

Всъщност, гръцката дума мания произлиза от санскрит-
ската манас, „mind, ум“. произходът на манас се обяснява в 
„Шримад Бхагаватам“ 3.1.4. В своето проявление като Анируд-
дха (Свръхдушата) върховният Бог е маномая, създателят на 
ума. В този стих той е наричан и шабда-йоним, което означава 
„източникът на ведическия звук“. трансценденталният веди-
чески звук прониква цялата прана (жизнената сила на вселе-
ната), както и умовете и сетивата на всички живи същества. 
Нашите обикновени мисли и думи представляват изкриве-
ни, фрагментарни отгласи от тази дълбока, изначална духов-
на вибрация. Бог кришна заявява, че той лично установява 
този звук във всички живи същества („Шримад Бхагаватам“ 
11.21.37).

Възможно е да изглежда жестоко от моя страна да свър-
звам думата „мания“ с „друго“, „чуждо“, „извънземно“ състоя-
ние на духа, което поставя предизвикателство пред обществе-
ната сфера. Да не би да намеквам, че хората в такова състоя-
ние на ума са ненормални? „лудост“ е само едно от значенията 
на думата „мания“. В диалога „Федър“ платон говори за два 
вида мания: единия нарича носемата, „от човешките страда-
ния“ – което очевидно се отнася до лудостта – а другия нарича 
ексалаге, „божествено облекчение от придобитите навици“.

Нека бъдем наясно: вторият вид мания не е причинен от 
човешко страдание, подобно на умствено заболяване; в дейст-
вителност, той е Боговдъхновен. припомнете си, че Богът в 
Сърцето е маномая, създателят на ума. Но дали това означава, 
че „божествената мания“ обезателно е благоприятна? този въ-
прос тревожи западните мислители от самото начало. оказва 
се, че това е друга страна на въпроса за доброто и злото.

през 1995 г. принстън юнивърсити прес публикува на-
учно изследване по този въпрос, озаглавено „този, когото бо-
говете искат да унищожат“, написано от Рут падел. В Дваде-
сета глава („Двойствената божествена връзка“), тя обяснява, 
че theos и daimon са двете основни думи в старогръцкия език, 
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означаващи „бог“. „Един и същи бог, следователно, може да се 
нарича theos и daimon в различни моменти.“ Думата theos е 
тясно свързана с латинската deus и санскритската дева. Дума-
та daimon (от която очевидно произлиза английската „демон“) е 
образувана от гръцката daio, „разделям“. Следователно, демо-
ничното състояние на ума отделя човека и от Бога, и от него 
самия, макар това състояние на ума да е Боговдъхновено. 

Мания означава човешки ум, обзет от дух, който е „чужд“ 
или различен от човешкия. Хезиод (800 г. преди Христа) е най-
ранният гръцки поет. Неговите стихове поставят основите на 
гръцката, а в последствие и на европейската цивилизация. 
той знаел, че твори стиховете си с ум, подвластен на полу-
богини, известни като Музи. Но те го предупреждавали: „Ние 
знаем как да изричаме много неистини така, че да звучат като 
истини и как да пеем истината, когато си пожелаем.“5 Ето как 
основите на западната култура могат да се проследят назад 
до състояние на ума, което не се различава твърде от това на 
Дороти. Виждаме, че така наречената „божествена мания“ от 
самото начало е натоварена с двусмислие: възможно е да раз-
крива истина, възможно е да е пълна с лъжи; възможно е да е 
добро, възможно е да е зло.

Днес християните често намират утеха в представата, че 
това двусмислие е било решено, когато тяхната религия замес-
тила гръко-римското „езичество“. Но в действителност пробле-
мът с дуализма theos/daimon измъчва християнския свят не 
по-малко, отколкото е измъчвал и езическия свят. Жана Д’Арк 
(1412–1431) чувала вътрешни гласове, за които знаела, че ид-
ват от ангели, насърчаващи я да се бори срещу претенциите на 
английската корона към Франция. отначало френската като-
лическа власт застанала на нейна страна. по-късно Главният 
инквизитор я осъдил като еретичка. След присъдата, самата 
тя се отрекла от гласовете, защото били лъжовни. Но скоро тя 
отново намерила убежище в тях. последните ѝ  думи, изрече-
ни на кладата, били: „Да, моите гласове идваха от Бог; моите 
гласове не ме измамиха.“ Вещица, умопобъркана или светица? 
Най-сетне църквата застана на нейна страна, макар и малко 
късно, за да спаси живота ѝ . през 1920 г. папа Бенедикт ХV 
канонизира Жана Д’Арк за светица.

Двусмислеността на божествената мания е довела някои 
християни до вярата, че „доброто и злото са дясната и лявата 
ръка на Бог.“ За човека в духовен екстаз и двете са свещени. 
Еретичната християнска секта адамити (действаща в Европа 
в продължение на повече от хилядолетие) учела последователи-
те си да бъдат „добри“ аскети, докато достигнат духовно усъ-
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вършенстване. След това, подобно на Адам и Ева в райската 
градина, можели да правят каквото си поискат, без да е грях. 
през XV век за адамитите е записано следното:

„Скитат се по гори и хълми, някои от тях изпадат в тако-
ва умопомрачение, че и мъже, и жени захвърлят дрехите 
си и ходят голи... Същата лудост ги кара да си мислят, че 
като се съвокупляват не вършат грях.“6

Звучи толкова модерно! през последния половин век пред-
ставата, че странното съзнание и отхвърлянето на нормите за 
благоприличие са пътища към светостта, се радва на огромна 
привлекателна сила. през 1956 г. знаменитостта на бохемата, 
Алън Гинсбърг, публикува прословутата поема „Вой“, момен-
тално придобила огромна популярност, заради защитата на 
безразборния секс, опиатите, алкохола и самоубийствената лу-
дост. тя завършва с видението на един битнически земен рай 
(„Свещен е стенещият саксофон! Свещен – апокалипсисът на 
бопа! Свещени – джаз бандите, марихуаната, хипарите, мира, 
пейотът, лулите и барабаните!“). Гинсбърг назовава самоуни-
щожителността на хипарите един вид мъченичество за кос-
мическата истина („ангелоглави хипита изгарящи за древната 
небесна връзка със звездното динамо в машинарията на нощ-
та“). Следвайки Музата на Гинсбърг, десетки хиляди младежи 
се опитват да направят връзката, като изгарят мозъците си в 
предизвикана от наркотици мания. 

проследявайки древната традиция на божествената ма-
ния и мрежата, в която е омотала западната цивилизация, 
падел открива, че гърците познавали наркотични вещества 
(pharmaka), които подлудяват хората. В „Макбет“ Шекспир 
споменава растение (луд корен), което предизвиква странни 
видения. така че когато прославя наркоманите като „анге-
логлави“, Гинсбърг говори от сърцевината на двусмислието 
в древната традиция на маниите. Гърците знаели, че облада-
ването от духове се предизвиква със сексуална разпуснатост, 
музика, танци, поетически строфи, лирика и език. Знаели и 
за нечовешките трансформации, до които можели да доведат 
човека. падел пише:

„лудостта има нечовешка причина и нечовешки след-
ствия. И подлудяващият демон, и полудялата личност са 
нечовеци. Демоничните причини за лудостта може отчас-
ти да бъдат животински... те имат човешка форма и очер-
тания, обезобразени от нечовешки атрибути: криле, змии, 
кучешки глави, нокти на хищни птици и животни. такива 
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атрибути има и тяхната жертва: човешко същество, за-
владяно, увредено от нечовешкото... самият той изглежда 
като „един от nerteroi (хората от долната земя, мъртвите).“ 
косите му са чорлави като кичурите от змии на Ериниите. 
като тях „страховитият му поглед изпепелява“.7

Младежи, тръгнали със змиеподобни кичури, с разпалени 
от наркотици и дива музика очи, със съзнание, отнесено в друг 
свят, са често гледка из улиците на западните градове. обра-
зът на маниаци, обсебени от демони, чиито форми са едновре-
менно човешки и животински, ни връща към Звяра вътре в 
нас, за който говорихме в предишната глава.

Божествената мания такава, каквато я дефинира платон, 
представлява дух на еманципация или отчуждаване от кон-
венционалния свят. В морално отношение този дух е двусмис-
лен, защото неговата цел е да се откъсне и освободи. остава 
си въпросът: как да се освободи? Духът на Дороти „Сананда“ 
инструктирал сибетите да се въздържат от ядене на месо, за 
да се освободят от нисшата честота на човешката мисъл и да 
се свържат с древния небесен орден на междупланетните мъ-
дреци. На запад вегетарианците отдавна се смятат за револю-
ционери, и то опасни (през Средновековието вегетарианците 
се смятали за еретици и се наказвали със смърт8). отречение-
то, което е във висшите нива на моралния спектър, е почита-
на стратегия за освобождаване от задушаващата обществена 
сфера. В противоположния край на моралния спектър мани-
акалният дух подтиква някогашните адамити и днешните хи-
пари да се отдадат на необуздано, оргийно поведение като де-
мон-страция на освободеност от обществената сфера.9

Свързвайки манията със свръхестественото (божествено-
то и/или демоничното), падел пише, че:

„платон прави нов завой. от „Федър“ се подразбира, че 
през ІV век преди Христа, повечето хора смятали лудост-
та за срамна. Но намеквайки, че осведомените имат по-
добро мнение за нея, [платон] освобождава европейското 
въображение и то започва да цени лудостта.“10

Бих искал да добавя, че западното въображение перио-
дично стига до момент на крайна непоносимост към „скоби-
те на действителността“, налагани от западната цивилизация. 
тези скоби са предимно в проявлението на страстта. Начините 
умът да се измъкне от страстта обаче са два: „нагоре“ (към до-
брото) и „надолу“ (към невежеството). проблемът е, че западно-
то въображение не е наясно с разликата между двете. „Добро“ 
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означава само „да се измъкнеш“. Искаш да достигнеш състоя-
ние – „друго“ – не това в конвенционалната действителност. 
Дали умът „се измъква“ нагоре или надолу, далеч не е толкова 
важно: „Все едно какво, брато, само да възбужда.“

от предишната глава ще си спомните, че в християнство-
то седемте добродетели са вяра, надежда, любов, благоразумие, 
справедливост, въздържаност и смелост. те определят доброто. 
Срещу тях са седемте порока: гордост, завист, гняв, леност, 
алчност, лакомия и похот. те определят злото. В християнската 
космология човекът е поставен между добродетелта и порока. 
така той има два изхода от човешкото си положение: нагоре 
или надолу. С появата на редукционизма, това морално разде-
ление е отхвърлено. Дори преди да се появи редукционизмът, 
разликата е, меко казано, замъглена, понеже стандартната 
християнска доктрина поддържа единството между душа и 
тяло, а стандартното християнско поведение включва ядене 
на месо и приемане на упойващи вещества. Редукционизмът 
обаче напълно отрича обективното съществуване на пороци и 
добродетели. Единствената реалност е материята. както хар-
вардският професор по астрономия Харлоу Шейпли казваше, 
„В началото бе Словото, което било благочестиво записано; и бих 
се осмелил да кажа, че Словото било водород.“ при подобно от-
ношение към света това, което минава за добродетел, е общият 
интерес – което означава просто групов анимализъм: хранене, 
спане, секс и самозащита в стадо, вместо човек да е сам, изпра-
вен срещу всички други. общият интерес – това са „скобите на 
действителността“ на пост-християнското общество.

Затова платоновата дефиниция на ексалаге, мания (бо-
жествена лудост) се превръща в „контра-добродетел“, която 
яростно предизвиква преобладаващата добродетел на общия 
интерес. както се пее в една стара песен: „трябва да се раз-
караме от тука.“ Но без по-дълбоко познание за добродетел-
та и нейния истински подслон – душата и в крайна сметка 
Свръхдушата – манията е сляпа. Сляпата мания, както при 
Дороти Мартин, е в най-добрия случай, подвеждаща. А в най-
лошия случай, тя поражда хора като серийния убиец Дейвид 
Берковиц (Синът на Сам). той получавал послания от етерното 
пространство от същество на име Сам, което твърдяло, че е 
дух на две хиляди години, настанил се в тялото на съседското 
куче. Сам наредил на своя „син“ (Дейвид) да извършва човеш-
ки жертвоприношения, за да му доставя наслада. И понеже 
бил толкова предан на Сам, колкото и Дороти била предана на 
Сананда, Дейвид си купил пушка. останалото е история.

Ваишнавската философия разграничава сляпата ма-
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ния от истински божествената, трансцендентална лудост. 
На бенгалски първата се нарича баула. Баула произлиза от 
санскритската дума ватула. В „Шри Чаитаня–чаритамрита“, 
Ади лила, 12.49 Шрила прабхупада превежда баулия като „чо-
век, който не знае какво е правилно“. Баулиите обикновено 
се вдъхновяват от преживявания, убеждения и въодушевле-
ния, които изглеждат божествени. Безспорно в манията на ба-
улиите се проявяват ваишнавски елементи. послания от Бог 
кришна, Шримати Радхарани и починали светци и мъдреци 
са забележими доказателства, че баулията е свят. Но редом с 
тях баулиите често си позволяват да се наслаждават на тама-
сически дейности: пият вино, ядат риба, пушат марихуана и 
водят незаконен полов живот. Досущ като адамитите, баулии-
те смятат, че подобни действия, извършвани в „екстаз“, са 
кристално чисти. 

Дори ако не извършват тамасични дейности, баулиите не 
знаят кое е правилно. те наблягат изключително на манията: 
непосредствени преживявания на така наречен екстаз, усеща-
ния, които ги пренасят отвъд обикновената действителност. 
понеже такава е склонността на техните желания, Бог Мано-
мая в ядрото на сърцата им „осигурява на техните умове“ ми-
молетен досег до изключителното – може би етерни послания, 
които, частично или изкривено, предават ведически знания; 
може би мистични видения; може би възвишени емоционални 
вълнения; но каквито и да са, тези преживявания са евтини, 
ефимерни заблуди. В своята „пракрита-раса Шата-душини“ 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати тхакура казва:

„ленивият по отношение на философската истина не 
може да прекоси препятствията на своята материална 
обусловеност.“

„Никой никога не може да изпита началото на истински 
духовен екстаз без най-напред на следва правилата и пред-
писанията, установени в разкритите писания.“

„С неистински средства, никой не може никога да принуди 
трансценденталната раса да се появи в святото име.“

„трансценденталното съзнание на духовния свят никога 
не се проявява в светски материални условия.“

„онези, които са поели пътя на великите души, никога не 
се отклоняват по „нов“ път.“

„пътят на великите души“ (махаджана-патха) е чистият и 
изначален път, по който човешкото същество трябва да получи 
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трансценденталния ведически звук. това Бог кришна нарича 
су-дубордхам, „много трудно разбираемо“ („Шримад Бхагава-
там“ 11.21.36). Човек трябва да приеме наставления относно 
ведическия звук от духовен учител, чийто интелект е осветен 
от съвършено разбиране. Бог обяснява:

„Човек, покрит от невежество от незапомнени времена, е 
неспособен сам да постигне себеосъзнаване; затова тряб-
ва да има друга личност, която действително познава Аб-
солютната истина и може да му предаде своето знание.“ 
(„Шримад Бхагаватам“ 11.22.10)

Шри кришна казва, че онези, които пренебрегват пътя 
на веда-гя, „познавачите на Ведите“, и подхождат към Веди-
те по своему, са ку-буддхая или „с объркана интелигентност“ 
(„Шримад Бхагаватам“ 11.21.26). В следващия стих той казва, 
че тези хора не проявяват добродетели. по-скоро, са окичени 
с похот, лакомия и алчност. те объркват външността на не-
щата с крайната цел. Никога не могат да познаят истинската 
си същност на духовни души. тяхната грешка, според Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати в „пракрита-раса Шата-душини“, 
е, че се покатерват на дървото и безразборно късат неузрелите 
му плодове – тоест, опитват се да завладеят ведическото зна-
ние със щурм.

Заключението е: каквато и полза такива маниаци да из-
вличат от собствения си път към знанието, тя постепенно ще 
изчезне. И следвайки задвижвания от времето кръговрат на 
материалните проявления, те постепенно ще стигнат до там да 
намират наслаждение в низките животински страсти.

коренно различна от баула, истинската божествена лу-
дост се нарича дивйонмада.

„такова е състоянието на божествена лудост. толкова ли 
е трудно да се разбере? когато човек се възвиси в своята 
любов към кришна, той става трансцендентално луд и го-
вори като луд.“ („Шри Чаитаня-чаритамрита“, Ади, 14.15)

Но такива екстатични разговори за съкровените забавле-
ния на Бога не могат да се водят на пазара. този стих се отнася 
до Шри Чаитаня Махапрабху, който разкрил Своята божестве-
на лудост само пред малък кръг високоосъзнати предани. Ма-
кар да бил Върховният Бог, той не позволил на преданоотдаде-
ни, които не били така осъзнати, да участват в тези разговори, 
защото знаел, че в умовете им ще възникнат обърквания.
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„преданоотдаденият не бива никога да говори по въпро-
сите на божествената раса с човек, чиято вяра е слаба и 
нестабилна. преданоотдаденият не бива никога да даря-
ва способността за раса на човек, който не е готов да я 
приеме.“

„Без най-напред да е приел милостта на святото име, човек 
не бива никога да слуша разкази за съкровените забавле-
ния на кришна.“ („пракрита-раса Шата-душини“)

Мисията на Бог Чаитаня Махапрабху на този свят не е да 
разяснява пред обществото езотерични въпроси, а да предаде 
светите имена Харе кришна Харе кришна, кришна кришна, 
Харе Харе / Харе Рама Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. След-
вайки неговите стъпки, истинският духовен учител преподава 
системата на бхакти-йога пред широката общественост, за да 
може хората да прекосят отвъд материалната си обусловеност 
и да постигнат пълната милост на святото име. В „Шримад 
Бхагаватам“ 4.21.32 този процес е грижливо обобщен.

„когато един преданоотдаден намери подслон в лотосови-
те нозе на Върховната Божествена личност, той напълно 
се пречиства от всякакви недоразумения или умствени 
спекулации и проявява отречение. това е възможно само 
когато човек е придобил сила чрез практикуването на 
бхакти-йога. Веднъж приел подслон в лотосовите нозе на 
Бога, преданоотдаденият никога не се завръща в това ма-
териално съществуване, изпълнено с тристранните стра-
дания.“

В първия ред откриваме термина мано-мала, който озна-
чава „мръсотията, натрупана в ума“ или „склонността да се 
спекулира“. Мано-мала трябва до край да се изкорени. как 
можем да разберем, че умът се пречиства? На този въпрос се 
отговаря на втория ред с думата асанга, която означава „от-
вратен от общуване с материалното“. Чистото съзнание иска 
чисто общуване. то не може повече да понася така наречените 
удоволствия от материалното общуване. това не е състояние 
на сляпа мания, на желанието просто „да се измъкнеш“ от ма-
терията, независимо как. Думите вигяна и вишеша отричат 
това погрешно схващане. Вигяна означава „научен“, вишеша 
означава „особено, конкретно“. Бхакти-йога е научен процес, 
който обръща особено внимание на всички подробности, свър-
зани с пречистване на съзнанието. процесът е описан като ви-
ряван, което означава „изпълнен със сила“. понеже санскрит-
ската дума виря и латинската virtus са етимологично свързани, 
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е уместно виряван да се тълкува в смисъл на „изпълнен с до-
бродетел“. когато процесът на бхакти се изпълнява научно, с 
всички конкретни подробности, естествените добродетели на 
душата се проявяват с пълна сила и отнасят преданоотдадения 
отвъд обсега на материалното общуване.11 това е възможно за 
човека, чийто единствен подслон са лотосовите нозе на Бога, 
което означава подслона на Божиите чисти преданоотдадени, 
които са вечно приютени в Неговите лотосови нозе. така уста-
новеният преданоотдаден никога не може да бъде измамен от 
своя ум. той е свободен от трите проявления на природата и 
никога не се ражда повторно в този материален свят.

„Ако човек не чуе точните подробности относно предано-
то служене от духовен учител, който принадлежи към уче-
ническата последователност, той не може да изпълнява 
истинско служене на Бога. Човек, вперен в различните 
материални съставки на телесната представа за живота, 
никога няма да може да чуе за трансценденталните заба-
вления на Бога.“ („пракрита-раса Шата-душини“)

БЕЛЕжкИ къМ ДвАДЕсЕТ И пъРвА гЛАвА:

1  Април, 1954 г., предградието на Чикаго Оук парк. Госпожа 
Дороти Мартин, домакиня, експериментира с един вид контак-
тьорство, известно като автоматично писане. Тя получава пос-
лание от невидимо същество, което казва, че името му е Санан-
да.: краткото изложение на историята за Дороти Мартин и нейната 
група сибети, включително и преките цитати, съм взел от „когато 
пророчеството се осуети“ (When Prophecy Fails, 1956) – изследване 
на катедрата по социология на Университета в Минесота. Няколко 
подробности от моето изложение обаче не са взети от тази книга: 
например, истинското име на г-жа Мартин (в книгата тя се явява 
под псевдонима Мариан кийч). тези подробности взех от „когато 
пророчеството се e осуетило“ (When Prophecy Failed), статия от Дже-
ром кларк във Fortean Times, броя от декември, 1998 г., стр. 47.
2 Занимава ни това, че глобалният опит или преживяване на 
„странни явления“ докосва живота на милиони хора и че от този 
опит произтичат дълбоки убеждения. Глобалното преживяване 
на странното и убеждението, че това означава нещо извънредно 
притегля все повече и повече образовани хора от „обществената 
сфера“ на научния либерализъм.: В своята книга „кей–пакс“ от 
1994 г. д-р Джийн Бруър (Dr. Jene Brewer, K-PAX) от Манхатънския 
психиатричен институт пише за пациент, който вярва, че е посети-
тел на Земята от планета, която обикаля бинарна звездна система, 
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известна на съвременните астрономи. този пациент нарича себе си 
„прот“. той описва местонахождението и орбитата на „родната си 
планета“ – която нарича кей-пакс – с такава потресаваща точност, 
че един професор по астрофизика от университета принстън, кой-
то изследвал същата планета, възприема името, което прот ѝ  дава. 
професорът заключава: „Няма начин някой да налучка орбиталния 
модел или да го узнае по интуиция. Знам, че това звучи налудни-
чаво, но не виждам как е стигнал до тази информация, освен ако 
действително не е бил там!“

прот не страда от симптомите, типични за хората с умствено 
разстройство – той е интелигентен, добре се изразява, с благ нрав 
и високоморален характер. Неговата „заблуда“ се състои просто 
в това, че идва от друга планета: тази заблуда е съпроводена от 
странни проявления, подкрепящи твърдението му. Медицинските 
изследвания разкриват, че прот притежава неземен обсег на зре-
ние: той вижда дълбоко в ултравиолетовия спектър на светлината. 
прот предупреждава д-р Бруър, че по миризмата е усетил раково 
образувание у един от пациентите му; медицинският преглед по-
твърдил диагнозата. Д-р Бруър придава на прот почти чудодейни 
умствени сили – например, той показва ниво на интуиция, грани-
чещо с телепатията. останалите пациенти от Манхатънския психи-
атричен институт приемат прот като гуру или месия. Успокоява-
щото влияние на прот скоро изчиства безпокойството и обсесиите 
на мнозина душевноболни пациенти, лекувани дълго време. той 
дори помага на д-р Бруър в някои негови лични проблеми. Мнози-
на пациенти живеят с мисълта как един ден прот ще ги отведе на 
кей-пакс, планета, описвана като извънземен рай. Роден през 1957 
г. в Монтана с името Робърт портър, прот несъмнено е със земен 
произход. Но изглежда след като преживява травматичен шок през 
1985 г., той бива обсебен от друга личност. Влиянието на тази нова 
личност е толкова необикновено, че дори един учен могъл да повяр-
ва, че прот действително е бил на кей-пакс.

Научният либерализъм се представя за закрилник на човеш-
ката свобода от посегателства на авторитарната власт. „отворено-
то“ либерално общество се смущава от изключителните претенции 
и сили на човек като прот, понеже той излъчва авторитет, поро-
ден от магия, различна от науката. Ето какво твърди една библия 
на научния либерализъм, озаглавена „Документите на гуру – маски 
на авторитарната власт“ от Джоел креймър и Дайана олстад (Joel 
Kramer and Diana Alstad, The Guru Papers – Masks of Authoritarian 
Power, 1993), стр. 68:

„Реалността и източникът на магическите събития могат без-
крайно да се оспорват. това, което лесно се вижда, обаче е 
дали се използват, за да се спечели надмощие, да се поддържа 
правдоподобността в други области, да се накарат хората да 
се прекланят и да се създаде контекст, в който „чудотворецът“ 
се превръща в неоспорим властови авторитет. когато магията 
стои в основата на властта, независимо колко възвишени из-
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глеждат хората, те може би се занимават с най-старата тактика 
на авторитарен контрол върху ума.“
Затворен в институция за душевноболни, потенциалът на 

прот за авторитарен контрол над умовете едва ли представлява за-
плаха за обществото на научния либерализъм. Но навън един култ 
към Нло, наречен портата към рая, е посветен на учения, твърде 
подобни на тези на прот; през 1997 г. 39 члена на групата извърш-
ват широко отразено в медиите масово самоубийство, надявайки 
се да се завърнат в райския свят, от който вярвали, че са дошли на 
земята. Но дали поддръжниците на научния либерализъм са с нещо 
по-добри? те искат да осъществят рай на земята чрез изработване-
то на хранителни продукти, облекло, къщи, телефони, компютри, 
козметика, лекарства, автомобили и самолети. Независимо от това, 
техният земен рай завършва със смърт.

Английската дума „magic“ (магия) всъщност произлиза от сан-
скритската мая („власт“ или „илюзия“). Бог кришна е единственият 
истински Майин или властелин. Дали са учени, пророци или умо-
помрачени, тези които твърдят, че имат някаква власт отделно от 
кришна или авторитет отделно от кришна, са заблудени от илюзия-
та. Илюзията може да бъде толкова убедителна, че да издържи така 
наречените научни тестове (самите тестове представляват друг вид 
илюзия). Всяка такава илюзия осъжда вярващите в нея на смърт 
в невежество. В лекция върху „Бхагавад-гита“ през 1974 г. Шрила 
прабхупада обяснява:

„той не иска да види магията на кришна. той иска да види 
някаква неистинска магия, която имитира кришна. там е 
грешката. Защо да отиваме при друг, когато кришна е тук? 
когато имаме наставленията на кришна във формата на 
„Бхагавад-гита“, защо да чета някаква глупава книга? това 
ми е грешката. Може ли някой да даде по-добри наставле-
ния от кришна за решаването на всички световни проблеми? 
Не. това е невъзможно. И все пак, ще намерим имитация на 
кришна. това е лошият ни късмет, нещастието. Затова се на-
ричат душкритина.“
Думата душкритина обозначава похвална способност, която се 

е объркала. Днешното научно, либерално общество показва огром ни 
способности в сферата на технологията, изкуствата, индустрията 
и икономическото развитие. Но, омагьосани от властта на илюзия-
та, модерните душкритини не са сигурни кои от тях са авторитети 
и кои – умопобъркани. през ХХ век велики нации се подчиниха 
на контрола на беснеещи лунатици, които отведоха милиони към 
смъртта. Няма гаранция, че това няма да се случи отново.
3 „Представата за обществената сфера предполага истина, 
дискусия и консенсус: Джоуди Дийн, „Извънземните в Америка 
– културите на конспирацията от открития космос до кибер-про-
странството“ (Jody Dean, Aliens in America – Conspiracy Cultures from 
Outerspace to Cyberspace, 1998), стр. 137.
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4 Сблъсъкът с една история за летящи чинии или отвличания 
от извънземни, ни лашка ту на една, ту на друга страна:  Джоуди 
Дийн, „Извънземните в Америка – културите на конспирацията от от-
крития космос до кибер-пространството“ (Jody Dean, Aliens in America 
– Conspiracy Cultures from Outerspace to Cyberspace, 1998), стр. 31.
5 [Тези Музи] го предупреждавали: „Ние знаем как да казваме 
много неистини така, че да звучат като истини и как да пеем 
истината, когато си пожелаем.“: цитирано от Фелипе Фернандес-
Арместо в „Истина – История и Наръчник за обърканите“ (Felipe 
Fernandez-Armesto, Truth – A History and a Guide for the Perplexed, 
1998), стр. 56.
6 „Скитат се по гори и хълми, някои от тях изпадат в тако-
ва умопомрачение, че и мъже, и жени захвърлят дрехите си и хо-
дят голи...“: цитирано в „Енциклопедия на ересите и еретиците“ от 
ленард Джордж (Leonard George, The Encyclopedia of Heresies and 
Heretics, 1992), стр. 6
7 „Лудостта има нечовешка причина и нечовешки следствия. 
И подлудяващият демон, и полудялата личност са нечовеци.“: Рут 
падел „този, когото боговете искат да унищожат – елементи на дре-
вногръцката и трагическата лудост“ ((Ruth Padel, Whom Gods Destroy 
– Elements of Greek and Tragic Madness, 1995), стр. 142, 143. 
8 ...през Средновековието вегетарианците се смятали за ере-
тици и се наказвали със смърт: на 127 страница от „Енциклопе-
дия на ересите и еретиците“ (Leonard George, The Encyclopedia of 
Heresies and Heretics, 1992) ленард Джордж пише:

„през 1052 г. в Гослар (северна Германия) един особен случай 
довежда до първите екзекуции заради ерес в средновековна 
Германия. присъдата била издадена, когато неколцина мъже 
отказали да заколят пиле. Не са записани причините, които 
те посочили, но очевидно били заподозрени във вегетариан-
ство – практика, свързвана в общественото съзнание с ереста 
на манихейството. Съдбата на въпросното пиле е неизвестна, 
но мъжете, които го пощадили, били изгорени на кладата по 
заповед на Анри ІІІ, Светият Римски Император.“

9 В противоположния край на моралния спектър, маниакални-
ят дух подтиква някогашните адамити и днешните хипари да се 
отдадат на необуздано, оргийно поведение като демон-страция на 
освободеност от обществената сфера.: Всъщност, това, че поста-
вям ударение на демон в „демонстрация“, подвежда по отношение 
на етимологията. И все пак, не съвсем. Демон в „демонстрация“ 
няма нищо общо с daimon. Думата „демонстрация“ произлиза от ла-
тинската mоnstrum, „свръхестествено същество“. Английската дума 
„monster“ [чудовище] идва от monstrum; от тук, да кажеш, че някой 
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„демонстрира свободата си“, е все едно да кажеш, че действа като 
чудовище [monster]... с други думи, като демон. 
10 „Платон прави нов завой. От „Федър“ се подразбира, че през 
ІV век преди Христа повечето хора смятали лудостта за срамна.“: 
Рут падел „този, когото боговете искат да унищожат – елементи на 
древногръцката и трагическата лудост“ ((Ruth Padel, Whom Gods 
Destroy – Elements of Greek and Tragic Madness, 1995), стр. 89.
11 ...естествените добродетели на душата се проявяват с пъл-
на сила и отнасят преданоотдадения отвъд обсега на материал-
ното общуване.: чрез силата на процеса „бхакти“ душата развива 
двайсет и шест трансцендентални качества. те са изредени в „Шри 
Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя-лила, 22.78-80.

„преданоотдадените са винаги милостиви, смирени, истинни, 
равни към всички, безгрешни, великодушни, благи и чисти. 
Нямат материални притежания и извършват благотворителна 
работа за всички. те са мирни, отдадени на кришна и нямат 
желания. те са безразлични към материалните придобивки и 
са установени в предано служене. контролират напълно шест-
те лоши качества – похот, гняв, алчност и така нататък. ядат 
само колкото е необходимо и никога не се напиват. те са из-
пълнени с уважение, сериозни, състрадателни и не се перчат 
с фалшив престиж. те са любезни, поетични, вещи и мълча-
ливи.“





ДваДЕСЕт И втора ГЛава

ВСИЧкИ тЪРСИМ кРИШНА

В тринадeсета глава от първа песен на „Шримад Бхага-
ватам“ великата душа Нарада Муни излага заключителното 
ваишнавско обяснение на доброто и злото. В разговор с Юд-
хищира той казва, че не трябва да тъгуваме за никого в този 
свят, защото каквото и да се случва, е под контрола на Вър-
ховния Бог. търсейки закрила от злините в живота, живите 
същества и техните водачи извършват различни видове пре-
клонение или служене. Но взаимоотношенията им един с друг 
– в приятелство или във вражда – се започват и прекратяват 
от единия за всички Бог.

кравата я водят на въже, прекарано през носа. по подо-
бен начин човешките същества са вързани в мрежа от ведиче-
ски химни. тази мрежа е съставена от повелите, изречени от 
Върховния Бог към всички обусловени души. Никой не може 
да се освободи от тези божествени закони и техните послед-
ствия. Властта на Бога е абсолютна: живите същества на този 
свят не са нищо повече от фигури, които той е наредил върху 
шахматна дъска. В края на играта той премахва всички. 

Нарада използва думите ят манясе – „въпреки, че си ми-
слиш“ – за да посочи, че живите същества нагазват в мания-
та на умствените спекулации с надеждата да се освободят от 
контрола на божествения закон. Някои се опитват да проумеят  
някакъв окончателен, вечен принцип. Други намират утеха в 
представата, че всичко е преходно. трети се опитват да си 
представят съществуването като съчетание между вечното и 
преходното. при всички случаи, казва Нарада, усещането за 
загуба, което изпитваме, когато времето надделее над привър-
заностите ни, се дължи на илюзорни страсти и нищо повече. 

Безпокойството е причинено от невежество по отноше-
ние на аза. В това си невежество изпитваме сантиментални 
чувства към бедните, безпомощни същества, които изглежда 
зависят от нас, за да съществуват. трябва да се откажем от 
такава сантименталност. Факт е, че нашите тела и телата на 
тези, които, тъй да се каже, зависят от нас, са съставени от ма-
териални елементи, които неизменно са под контрола на кала 
(времето), карма (действията и последствията) и гуна (трите 
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проявления на природата). Законите на природата повеляват 
една форма на въплътен живот да бъде храна за другите фор-
ми: онези, които нямат ръце са плячка за онези, които имат 
ръце. онези, които нямат крака, са плячката на четирикраки-
те. Слабите са прехрана за силните.

Всичко това представлява разнообразно проявление на 
енергията на Върховната Божествена личност. Наистина, той 
е един-единствен. той е навсякъде, извън и вътре в нас и във 
всичко. Следователно, независимо от обстоятелствата, ние 
трябва да гледаме само и само към Него. Неговата кала-рупа 
(формата на всепоглъщащото време) е маска, която той въз-
приема, за да унищожи завистливите. 

В „Шримад Бхагаватам“ 4.22.37 Санат-кумара – истин-
ският Санат-кумара – казва, че бездната, разделяща индиви-
дуалния аз от Върховната личност е досущ като сън. когато 
човек се събуди, след като е сънувал, той вижда ясно, че между 
съня и истинското му аз няма разлика. С други думи, идеята, 
че светът и неговите качества „добро“ и „зло“ представляват 
обективна, истинска бариера, която ни отделя от кришна, е 
субективна халюцинация. тя съществува само заради себич-
ните ни желания. Санат-кумара казва, че когато те бъдат изго-
рени, наиватмано бахир антар вичаште – „Разликата между 
вътрешна и външна дейност изчезва.“ основната действаща 
дума тук е вичаште („действам“ или „виждам“); значението се 
разкрива в други стихове от „Бхагаватам“.

„Индивидуалната душа, лишена от кришна съзнание, е 
пълна с идеи и дейности, породени в ума от външната 
енергия. те съществуват от незапомнени времена. поня-
кога се проявяват в будно състояние, понякога – насън, 
но по време на дълбок сън [в безсъзнание] или в транс, 
те изчезват. освободената още приживе личност [дживан-
мукта] може ясно да види тези неща.“ („Шримад Бхага-
ватам“ 5.11.12)

тук думата вичаште означава видението на освободена-
та душа (дживан-мукта). освободеният вижда, че в отсъст-
вието на кришна съзнание душата си мисли, че единствената 
реалност е външното материално проявление, което се явява в 
будно състояние или по време на сън. Но цялата илюзорност на 
това външно проявление става ясна, когато в дълбок сън или 
транс то изчезва. И обусловените, и освободените души виж-
дат външната материална енергия, обаче я виждат от гледна 
точка на вътрешното си зрение и знаят, че самите те са раз-
лични от нея.
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какво е имал предвид Санат-кумара с думите, че разли-
ката между вътрешното и външното зрение изчезва? това е 
обяснено в следващия стих. освободената душа вижда криш-
на навсякъде. Външното зрение представлява просто затъмне-
ние на кришна съзнанието. Материята се явява в този мрак 
като погрешно възприятие на Неговата енергия; в действител-
ност, материален свят сам по себе си не съществува.1 Всичко 
е кришна. Вечно блажената освободена душа винаги вижда 
Него и вижда още, че обусловените души не Го виждат само 
защото пребивават в мрака на невежеството.

„преданоотдаденият, изчистил сърцето си чрез предано 
служене и спечелил благоволението на Бхактидеви, не 
може да бъде заблуден от външната енергия, която е като 
тъмен кладенец. Напълно пречистен от материалните за-
мърсявания, той става способен да разбере твоето име, 
слава, образ и дейности и да постигне истинско щастие.“ 
(„Шримад Бхагаватам“ 4.24.59)

Всичко това е чудесно обобщено в една молитва, поднесе-
на от полубоговете в „Шримад Бхагаватам“ 6.9.37:

„Види ли въже, обърканият ще се подплаши, понеже ще 
го вземе за змия, но не и човекът, чийто ум е на място и 
знае, че това е само въже. И ти, като Свръхдушата във 
всяко сърце, вдъхваш страх или безстрашие според инте-
лигентността, но в теб Самия двойственост няма.“

онези, които виждат „змията“ – т.е., външното материал-
но проявление, изпълнено със страхове за обусловените души 
– са във властта на три проявления на материалната природа. 
Брахманите са в проявлението на доброто. те познават добре 
ведическите закони, обвързващи всички обусловени души. те 
знаят добре как да използват ведическите химни, за да получат 
материално удовлетворение. И все пак, ако чрез наслаждение 
на доброто от ведическата дхарма, човек се противопостави 
на Бога, този човек представлява зло.

„Човек не може да избегне повелята на Върховната Бо-
жествена личност – не и чрез силата на строг аскетизъм, 
възвишено ведическо образование или силата на мистич-
ната йога, чрез физическа мощ или интелектуални за-
нимания. Нито пък може да използва своята религиозна 
сила, материалното си богатство или каквито и да е сред-
ства, било сам, било с помощта на други, за да отхвърли 
повелите на Върховния Бог. това не е възможно за живо-
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то същество – от Брахма до последната мравка.“ („Шри-
мад Бхагаватам“ 5.1.12)

Ако човек се опита да се противопостави на Бога, той 
бива сринат в мрака на страстта и невежеството, където се 
появяват изкривени и преобърнати дхарми. В такива условия 
на живот „доброто“ и „злото“ практически губят своя смисъл. 
Живите същества, попаднали в капана на този мрак, продъл-
жават с опитите да постигнат добро за себе си, макар и по са-
моунищожителен начин. Именно космическото проявление на 
тези три гуни е обозначено с термина „морална вселена“:

„Според различните гуни на материалната природа – до-
бро, страст и невежество – съществуват различни живи 
същества, известни като полубогове, човешки същества 
и създания от ада. о, Царю, всяко едно проявление на 
природата, бидейки смесено с другите две, се разделя на 
три и така всеки вид живо същество се влияе от останали-
те проявления и придобива и техните навици.“ („Шримад 
Бхагаватам“ 2.10.41)

трите качества – добро, страст и невежество – нямат 
нищо общо с чистата, изначална природа на живото същество, 
независимо дали е определено като брахмана или полубог, чо-
вешко същество или адски демон.

„този, който знае, че трите качества – добро, страст и не-
вежество – не са качества на душата, а на материалната 
природа и който знае, че чистата душа е просто наблюда-
тел на действията и последствията на тези качества, тряб-
ва да се смята за освободена личност. той не е обвързан 
от тези три качества.“ („Шримад Бхагаватам“ 6.12.15)

Чистият преданоотдаден, освободен от материалните ка-
чества на моралната вселена, постига трансценденталните ка-
чества на Върховната Божествена личност.

„тъй като интелигентността на чистия преданоотдаден е 
трансцендентална, той има уравновесен поглед и вижда, 
че материалните замърсявания не могат да се докоснат 
до него. той не вижда висше и низше и усеща себе си на 
трансцендентално равнище, еднакъв по качество с Вър-
ховната личност.“ („Шримад Бхагаватам“ 3.32.25)

преданоотдаден, който живее в моралната вселена, не се 
занимава с материалните религиозни принципи, контролира-
щи обусловените души. по силата на своите добродетели той 
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е способен да постигне всичко в трите свята, но единственото 
му желание е да служи в лотосовите нозе на Бог кришна. това 
желание е ключът към освобождението от моралния кодекс на 
материалния свят.

„о, Господи мой, преданоотдадените, които са се посве-
тили на трансцендентално любовно служене в твоите ло-
тосови нозе, лесно постигат всичко, свързано е четирите 
принципа – религиозност, икономическо развитие, сетив-
но наслаждение и освобождение. Но лично аз, о, Велики, 
предпочитам да служа с любов на лотосовите ти нозе.“ 
(„Шримад Бхагаватам“ 3.4.15)

Чистият преданоотдаден не се интересува дори от поло-
жението на освободена душа в духовния свят.

„Чистият преданоотдаден не приема нито един вид осво-
бождение – салокя (живот на духовна планета), саршти 
(божествено великолепие), самипя (общуване с Бога като 
с равен), сарупя (трансцендентална форма като тази на 
Бога) или екатва (сливане с духовното сияние на Бога) – 
дори когато му ги предлага Върховната Божествена лич-
ност.“ („Шримад Бхагаватам“ 3.29.13)

каква е причината чистият преданоотдаден да няма ни-
какъв интерес към доброто и на материята, и на духа? така е, 
защото той е привлечен от един-единствен обект – Самият Бог.

„о, брахмани, както желязото, привлечено от магнита, се 
движи към него, така и моето съзнание, променено от Не-
говата воля, е привлечено от Бог Вишну, понесъл диск в 
ръка. Затова не съм независим.“ („Шримад Бхагаватам“ 
7.5.14)

погрешно е да се заключава обаче, че това всепоглъщащо 
привличане към кришна е бягство от морална отговорност и 
състрадание към тежкото положение на страдащите души. та-
кова привличане е по-скоро усъвършенстване на желанието за 
благоденствие на другите живи същества.

„преданоотдаден, чиято реч понякога е накъсана от въз-
торг, а сърцето му се разтапя в емоции, преданоотдаден, 
който плаче продължително, а после се смее, чувства се 
засрамен и крещи, и започва да танцува – потопен в лю-
бовно служене на Мен, такъв преданоотдаден пречиства 
цялата вселена.“ („Шримад Бхагаватам“ 11.14.24)
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такова пречистване се дължи на непосредственото при-
съствие на всечистия Върховен Бог в съзнанието на Неговия 
изпълнен с любов преданоотдаден. Самият Бог е вечната фор-
ма на съвършена нравственост и религиозност. Неморалните и 
нерелигиозните не могат да застанат пред Него.

„Бог Шри кришна е наричан Джана-ниваса – окончател-
ното убежище на всички живи същества, а също и Де-
ваки-нандана или яшода-нандана – синът на Деваки и 
яшода. той е водителят на династията яду и убива всич-
ко неблагоприятно, както и всеки неблагочестив човек. 
Със Своето присъствие той унищожава всички небла-
гоприятни неща за всички живи същества, движещи се 
и неподвижни. Неговото блажено, усмихнато лице под-
клажда чувствените желания на гопите от Вриндавана. 
Нека той бъде всепрославен и щастлив!“ („Шримад Бхага-
ватам“ 10.90.48)

понеже всички живи същества са подслонени при криш-
на, всички ние споделяме блажената природа на Неговата лич-
ност. Именно на общата блажена природа се дължи склонност-
та ни да бъдем свободни и независими като Него.

В горния стих се прославят Неговите любовни забавления 
с гопите. Някои глупави личности смятат свободното поведение 
на кришна с толкова многобройни млади красавици за разврат-
но. Истината е, че в Него е установена абсолютната нравстве-
ност – неумолимият закон, според който всичко принадлежи на 
Бог и е предназначено да Му доставя удоволствие. И в тази аб-
солютна нравственост се намира абсолютната свобода.

Извечната съпруга на кришна, Шримати Радхарани, е 
въплъщение на всичко, което удовлетворява желанията на 
кришна. В състояние на дълбоко влюбена жена, тя казва след-
ното за любовните занимания на Шри кришна с Нея:

„по своето естество любовните връзки са силно изкриве-
ни. Човек се хвърля в тях без достатъчно знание, без да 
преценява дали мястото е подходящо или не, без да пре-
дусеща крайния резултат. С въжетата на Своите добри 
качества кришна, който е толкова жесток, овърза шията 
и ръцете Ми и Аз не мога да се освободя.“ („Шри Чаитаня-
чаритамрита“, Мадхя, 2.21)

В царството на божествените емоции, споделяни между 
Радха и кришна, не съществуват формални правила и пред-
писания. Шримати Радхарани казва, че тя не може да кон-
тролира поведението Си с кришна – вързана е за шията и ръ-
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цете. И все пак, една милионна от милионната част от Нея 
е богинята кали, мощната материална енергия, която здраво 
овързва живите същества с трите гуни. как Радхарани, източ-
никът на страховитата сила на кали (наричана още Дурга), се е 
оказала така безпомощна? тя казва, че прекрасните качества 
на кришна я побеждават. Но тази победа е едновременно и 
неин триумф. тази обвързаност е и нейна свобода, защото тя 
е интимно свързана в съпружеска любов със Самия Бог. така 
тя свободно се наслаждава на блажено общуване с Него по на-
чини, по които никой друг – нито Брахма, нито дори лакшми, 
богинята на щастието – не може да общува.

„о, най-прекрасни от всички Вришни, твоята лотосова 
ръка, която държи ръката на богинята на щастието, да-
рява безстрашие на онези, които се обърнат към твоите 
нозе, защото се страхуват от материалното съществува-
не. о, любими, положи тази изпълняваща желания лото-
сова ръка върху нашите глави.“ („Шримад Бхагаватам“ 
10.31.5)

„твоите лотосови нозе, пред които Бог Брахма се прекла-
ня, изпълняват желанията на всички, които Им се покло-
нят. те са украсата на земята, те дават най-висше удо-
влетворение, а във времена на опасност те са най-подхо-
дящият обект за медитация. о, любими, о, унищожителю 
на тревогите, молим те положи тези лотосови нозе върху 
гърдите ни.“ („Шримад Бхагаватам“ 10.31.13)

„о, Герою, бъди така любезен, дари ни с нектара на Сво-
ите устни, който усилва съпружеските удоволствия и по-
беждава скръбта. Звуците на твоята флейта правят нек-
тара още по-сладостен и карат хората да забравят всяка 
друга привързаност.“ („Шримад Бхагаватам“ 10.31.14)

Материалистичната култура е пълна противоположност 
на тези стихове. Докато чистите преданоотдадени, начело с 
Радхарани, постигат „свобода чрез обвързаност“ в кришна 
съзнание, материалистите, начело с богинята кали, постигат 
„обвързаност чрез свобода“ в мая съзнание. За тях съществу-
ва непреодолима трудност; като обръщат гръб на кришна, те 
обръщат гръб и на раса – истинския вкус на духовно блажен-
ство, на което се наслаждават освободените души, приютени 
в Неговите лотосови нозе. Целта на материалистичното обще-
ство е изкуствено да поражда раса. Но това е невъзможно, 
точно в тази цел се корени всяко зло. Жаждата за раса под-
тиква неотдадените към греховност, която заплашва самото 
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съществуване на обществото. така правителството, в опитите 
си да защити обществото, е принудено да налага все повече 
и повече ограничения на гражданите. това само насърчава 
престъпност та. Затова съвременната цивилизация е всмукана 
в низходяща спирала и стремително се носи все по-надолу към 
адски дълбини.

„Размиването на правосъдието, цялата му усложненост, 
неговата немотивирана на пръв поглед намеса в личния 
живот на хората – всичко това е довело до широко раз-
пространеното му заобикаляне; и колкото повече го избяг-
ват, толкова по-малко го уважават. това е най-очевидно 
в големите градове, където нарушаването на закони и мо-
рални традиции е общоприета част от ежедневието – чо-
векът, който ги нарушава, може да посочи още хиляди, 
които правят същото; анонимността, самотата и разоча-
рованието от съществуването са подсилени от безличните 
организации на едрия бизнес и заводите и от напрегната-
та надпревара за място под слънцето.

Всички тези неща карат хората да приемат престъпле-
нието не като зло, а като средство да получат това, което 
искат – бързо и спасяващо бягство от рутината и скуката. 
Семейството, църквата, клубът и другите традиционни 
форми на обществен контрол са олицетворение на изто-
щената и безцелна уредба на стария, жалък, достоен за 
презрение начин на живот и затова губят контрол над не-
покорните си членове, които се оглеждат за по-вълнуващи 
начини да задоволяват нуждата си от стимули. Алкохолът 
и наркотиците, скоростта и сексът са вълнуващи, вълну-
ващо е и престъплението, а в градовете възможностите за 
престъпления са огромни...“2 

по-добро описание на ада не може да се намери. оказва 
се, че това е описание на „свободния свят“ на урбанистичния 
капитализъм. В „Шримад Бхагаватам“ 7.9.43 вкусът, който 
подтиква хората да живеят в такъв ад, се нарича мая-сукха, 
което буквално означава „илюзорно щастие“ (алкохол, нарко-
тици, скорост и секс); веднъж Шрила прабхупада преведе мая-
сукха като „празна цивилизация“. Бог кришна милостиво се 
появи насред този ад във формата на Своето свято име, за 
да угаси огъня на материалното желание и непосредствено да 
разкрие вкуса, за който винаги сме копнели. повтарянето на 
светите имена – Харе кришна, Харе кришна, кришна криш-
на, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе 
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– е доказан метод за разпалване на тлеещите добродетели на 
духовната ни самоличност, който преобръща нагоре низходя-
щата спирала, засмукваща милиони злочести всеки миг.

 

БЕЛЕжкИ къМ ДвАДЕсЕТ И вТОРА гЛАвА:

1  Материята се явява в този мрак като погрешно възприятие 
на Неговата енергия; в действителност материален свят, сам по 
себе си, не съществува.: виж „Шримад Бхагаватам“ 2.9.33-34.
2 „Размиването на правосъдието, цялата му усложненост, не-
говата немотивирана на пръв поглед намеса в личния живот на 
хората – всичко това е довело до широко разпространеното му за-
обикаляне“: кристофър Хилбърт, „корените на злото“ (Christopher 
Hilbert, The Roots of Evil, 1963), стр. 240.





ЦИтАтИ НА САНСкРИт И БЕНГАлСкИ, 
тРАНСкРИБИРАНИ НА кИРИлИЦА

ВЪВЕДЕНИЕ

„Бхагавад-гита“ 10.38 (санскр.)
нитир асми джигишатам

„За хората, които търсят победа, Аз съм моралът.“

„Шримад-Бхагаватам“, 4.20.16 (санскр.)
варам ча мат канчана манавендра 

вринишва те ‘хам гуна-шила-янтрита 
нахам макхаир ваи сулабхас тапобхир 

йогена ва ят сама-читта-варти
„Скъпи мой царю, дълбоко съм пленен от възвишените ти качества 
и безупречно поведение и затова съм благосклонен към теб. поискай 
от Мен каквато желаеш благословия. този, който не притежава въз-
вишени качества и поведение, не може да постигне Моето благово-
ление само чрез жертвоприношения, строг аскетизъм или мистична 
йога. Но Аз винаги присъствам в сърцето на онзи, който остава урав-

новесен при всякакви обстоятелства.“ 

„падма пурана“ (санскр.)
двау бхута-саргау локе’смин 

даива асура ева ча 
вишну-бхакта смрито даива 

асурас тад-випаряйя
„В цялата Вселена съществуват само два вида живи същества – 
божествените (девите) и демоничните (асурите). Божествените 
са отдадени на Вишну, Върховната личност; демоничните Му се  

противопоставят.“

„Шримад-Бхагаватам“, 4.22.7 (санскр.)
ахо ачаритам ким ме 
мангалам мангалаяня 

яся йо даршанам хай асид 
дурдаршанам ча йогибхи

„о, велики мъдреци, олицетворение на благостта, дори йогите ми-
стици трудно могат да ви видят, защото вие рядко се показвате пред 
очите на другите. Не мога да си представя какви благочестиви дела 
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трябва да съм извършил, за да ме удостоите с милостивото си при-
съствие, без да съм положил никакви усилия за това.“ 

„Чанакя шлока“ (10) (санскр.)
матриват пара-дарешу 

пара-дравйешу лоштрават 
атмават сарва-бхутешу 
йа пашяти са пандита

„Човек, който гледа на жената на другия като на своя майка, на 
притежанията на другия – като на шепа прах и се отнася към всич-
ки живи същества като към себе си, такъв човек е наистина учен.“ 

Първа глава

НАЙ-пРЕкРАСНИят от ВСИЧкИ ВЪЗМоЖНИ СВЕтоВЕ?

„Бхагавад-гита“ 15.16 (санскр.)
двав имау пурушау локе 
кшараш чакшара ева ча 
кшара сарвани бхутани 
кута-стхо ‘кшара учяте

„Има две категории същества: едните грешат, а другите са непо-
грешими. В материалния свят всяко живо същество греши, а в  

духовния свят всяко живо същество е безгрешно.“

„Бхагавад-гита“ 13.22 (санскр.)
пуруша пракрити-стхо хи 

бхункте пракрити-джан гунам 
каранам гуна-санго ‘ся 

сад-асад-йони-джанмасу
„В материалната природа живото същество следва пътищата на жи-
вота, като се наслаждава на трите проявления на природата. това 
се дължи на свързването му с тази материална природа. така то се  

среща с доброто и злото в различните видове съществуване.“

„Бхагавад-гита“ 14.18 (санскр.)
урдхвам гаччханти саттва-стха 

мадхйе тиштханти раджаса 
джагханя-гуна-вритти стха 

адхо гаччханти тамаса
„тези, които са установени в гуната на доброто, постепенно се из-
дигат до по-висшите планети; тези, които са в гуната на страстта, 
живеят на земните планети; а тези, които са в отвратителната гуна 

на невежеството, слизат в адските светове.“
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„Шримад-Бхагаватам“ 5.5.7 (санскр.)
яда на пашяти аятха гунехам 

свартхе праматта сахаса випашчит 
гата-смритир виндати татра тапан 

асадя маитхуням агарам агя
„Дори да е много учен и мъдър, човек е луд, ако не разбира, че 
усилията да се наслаждават сетивата са празно губене на време. 
Забравил собствения си интерес, той се опитва да бъде щастлив в 
материалния свят, като съсредоточава вниманието си около дома, 
в чиято основа стои сексуалната връзка и който му причинява как-
ви ли не материални страдания. така той не е с нищо по-добър от 

глупаво животно.“

„Шри Чаитаня Чаритамрта“, Мадхя, 20.120 (бенг.)
садху-шастра-крипая яди кришнонмукха хая 

сеи джива нистаре, мая тахаре чадая
„Ако обусловената душа придобие кришна съзнание по милостта на 
свети личности, проповядващи предписанията на свещените книги 
и ѝ  помогнат да осъзнае кришна, тя се освобождава от ноктите на 

мая, а мая се отказва от нея.“ 

„Бхагавад-гита“ 8.15 (санскр.)
мам упетя пунар джанма 
духкхалаям ашашватам 
напнуванти махатмана 

самсиддхим парамам гата
„След като великите души Ме достигнат, те никога повече не се 
връщат в този временен, изпълнен със страдания свят, защото са 

постигнали най-висшето съвършенство.“ 

„Сарвагя сукта“ (цитирана от Джива Госвами в „Бхагавад Сан-
дарбха“) (бенг.)

хладиня самвид ашлишта сач-чид-ананда ишвара 
свавидя самврито джива санклеша никаракара

„Върховният Бог е изпълнен с вечност, знание и блаженство. той е 
вечно в духовния свят, обгърнат от Своите божествени енергии – 
хладини (екстатичната сила) и самвит (всезнаещата сила). В мате-
риалния свят индивидуалната душа (джива) преживява множество 

страдания, покрита от собственото си невежество.“

„Бхакти-расамрита-синдху“ 1.2.187 (санскр.)
иха яся харер дасйе 

кармана манаса гира 
никхиласвапи авастхасу 
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дживан-мукта са учяте
„Независимо от обстоятелствата, ако човек отдаде всички свои 
действия, ума и словото си, за да служи предано на Бога, той трябва 

да се смята за напълно освободена личност.“ 

Бележки към Първа глава:

„Шримад-Бхагаватам“ 6.17.28 (санскр.)
нараяна-парах сарве 

на кутасчана бибхяти 
сваргапаварга-наракешв 
апи туляртха-даршина

„преданите, заети със служене на Върховната Божествена личност, 
Нараяна, никога не се боят от каквото и да е положение в живота. 
За тях райските планети, освобождението и адските планети не се 
различават, защото такива отдадени желаят единствено да служат 

на Бога.“ 

втора глава

пАДЕНИЕто НА ДУШАтА от НЕЗАпоМНЕНИ ВРЕМЕНА

„Махабхарата“ 3.181.5 (санскр.)
кармана пуруша карта 
шубхасяпи ашубхася ча 

свапхалам тадупашнати 
катхам карта свид ишвара

„Човешките същества извършват добра и лоша карма; те прежи-
вяват последствията от собствените си действия. как може да се 

твърди, че Господ е отговорен?“ 

Шрила Бхактивинода тхакура: „Шри Чаитаня-шикшамритам“, 
част 5, глава 3 (бенг.)

бхагаванера йо мата екати сварупавиграха аччхе. дживера 
тадрупа чиддеха нитярупе архе. сей чит деха вайкунтха дхаме 

пракашита тхаке. джададжагате баддха хаия таха дуити 
аваране луккаита ачхе. сарвапратхама аварана тира нама 

лингаварана.
„както Бог има Своята Сварупа Виграха (трансцендентална форма),  
така и дживата (душата) има своето вечно чид-деха (духовно тяло). 
това духовно тяло се проявява в Царството на Бога, Ваикунтха-дха-
ма. Но когато е обвързано в материалния свят, тялото се скрива под 

две покривала. първото е известно като линга, финото тяло. 
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дживера чиддехера пратхамаварана лингадеха.  
евам двитияварана стхуладеха.

„първото покривало, скриващо чид-деха на живото същество е  
финото тяло. Второто покривало е физическото тяло.“ 

Шрила Бхактивинода тхакура: „према прадипа“ (бенг.)
атма анураги таджджаняи баддха. атма упаюкта вишая 

хаите. чюта хаия итара вишайе анурага каре. таджджаняи 
атматарпана судураварти. хаояя сутарам индрия тарпанаи. 

прабала хаия утхе.
„Душата винаги изпитва любов или привързаност. Следователно обу-
словената душа, изпаднала от присъщата си позиция, развива любов 
или привързаност към друг, низш обект. Затова себеудовлетворение-

то изчезва и се появява материалното сетивно наслаждение.“

„Шри Чаитаня-шикшамритам“ 5.3. (бенг.)
джадабаддха хаиле джива джадия кале. правеша кария бхута 

бхавишяд вартамана рупа. трикала севака хаия  
сукадукхера ашрая хана. джадакала читкала хаите нихстра.  

хаояя читкалера анадитва праюкта дживера. джадия кармера  
ади йе бхагавадваимукхя. таха джадакалера пурва хаите  

аситечхе. ата ева джадакалера самбандхе татастха вичаре.  
кармамула джадакалера пурвастха. балия кармаке анади  

бала хаиячхе.
„С навлизането си в материалното време обвързаната джива под-
лежи на минало, бъдеще и настояще. като слуга на трикала (трой-
ното време) тя преживява удоволствия и страдания. Материално-
то време произхожда от духовното време (читкала). И тъй като 
читкала няма начало, произходът на кармата на дживата, или 
нейното извръщане от Бога, предхожда материалното време. Зато-
ва за кармата се казва, че е безначална. Следователно преценката 
за материалното време е, че коренът на кармата се намира отвъд 

това време. И затова се казва, че кармата е анади.“

„према прадипа“ (бенг.)
джадабаддха хаия джива ниджа ваикунтха сварупа. хаите 

виччхинна хана наи. ваикунтха сварупа баддхавастхая 
джадасанга крама. джада дхармера гланисамюкта хаия манорупе 

парината хаиячхе. татхапи атма дхармера виччхеда хая наи.
„Макар и обусловено от материалната природа, живото същество не е 
откъснато от собствената си форма във Ваикунтха. поради общува-
нето със заразената материална атмосфера, духовната идентичност 
на обусловеното живо същество се трансформира в ума. И въпреки 

това, живото същество не е отделено от присъщата си природа.“ 
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„Шримад Бхагаватам“ 11.20.26 (санскр.)
све све ‘дхикаре я ништха 

са гуна парикиртита 
карманам джати-ашуддханам 

анена нияма крита 
гуна-доша-видханена 

санганам тяджанеччхая
„твърдо се заявява, че неотклонното придържане на трансценден-
талистите към съответните им духовни позиции – това е истинско-
то благочестие, а грехът възниква, когато един трансценденталист 
занемарява своя дълг. този, който приема такъв стандарт за благо-
честие и греховност, като искрено желае да се откаже от всякакви 
минали връзки със сетивно наслаждение, е способен да потисне ма-

териалните дейности, които по природа са нечисти.“

Шрила Баладева Видябхушана, коментар „Говинда-бхашия“ към 
„Веданта сутра“, 3.2.20 (санскр.)

параматма вибху пракрити дхармаир асамприкта сватантраш 
ча тадамшакас ту анава пракрити дхарма йогина паратантраш  

чети .
„Върховната Душа е най-великата. тя е независима и вечно нео-
граничена, въпреки че приема материални качества [например, 
в Своята сришти-карта, забавлението да създава, поддържа и 
унищожава материални вселени]. Индивидуалните духовни души 
обаче са много мънички. като приемат материални качества, те си  

налагат тежки ограничения.“

Шрила Баладева Видябхушана, „прамея-ратнавали“ 5.1. (санскр.)
атха дживанам таратамям 

ану-чаитаня-рупатва- 
гянитвадя-вишешата 

самйе сатяпи дживанам 
таратамям ча садханат

„И в обусловеното, и в освободеното си състояние дживите са раз-
положени на висши и нисши нива. Въпреки че всички живи съ-
щества са еднакво съзнателни и притежават знание в границите 
на способностите си, те разкриват изначалната духовна природа в 
различни степени. Доколко е разкрита тази изначална природа се 

определя от тяхната чистота и отдаденост на Върховния Бог.“

Бележки към втора глава:

Баладева Видябхушана, „Говинда Бхашя“, коментар върху Ве-
данта сутра, стих 3.2.37 от „Веданта сутра“ (санскр.)
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бхагавата бхакти прасаннена свабхактешу сва сва рупам абхи 
вяджяте ниджа-ачинтя-крипа-шакти йогат. 

„Удовлетворен от обожанието на Своите предани, Върховната Бо-
жествена личност разкрива личностната Си форма по милостта на 

невъобразимана Си енергия.“

премна гочаре ‘пи пратяктвам на хияте тася сварупа-шакти-
вриттитват према нихинешу твабхасарупенаива вякти нахам 

пракаша сарвася йогамая самаврита ити тадукте.
„понеже, отвръщайки на любовта на Своите отдадени, Бог става 
лично видим за тях, това не означава, че той не прониква навсякъ-
де чрез безличностния Си аспект. Неговата вътрешна енергия пра-
ви и двете възможни. На онези, които не Го обичат, той представя 

само Своята отразена форма (абхасарупа).“

Шрила Шридхара Свами, коментар към „Шримад Бхагаватам“ 
10.87.38 (санскр.)

нритиянти тава викшанангана-гата кала-свабхавадибхир 
бхаван саттва-раджас-тамо-гуна-маян унмилаянти бахун 

мам акрамя пада шираси ати-бхарам саммардаянти атурам 
мая те шаранам гато ‘сми нир-харе твам ева там варая

„погледът, който отправяш към Своята съпруга включва времето, 
материалните склонности на живите същества и прочие. този поглед 
танцува по нейното лице и така събужда множеството сътворени съ-
щества, които се раждат в проявленията на добро, страст и невеже-
ство. о, Господи Нрихари, твоята Мая, стъпила върху главата ми, ме 
притиска тъй силно, че ми причинява огромно страдание. Сега съм 
дошъл при теб, търсейки подслон. Моля те, накарай я да престане.“

Баладева Видябхушана, коментар „Говинда бхашя“ към „Веданта 
сутра“ 4.4.19 (санскр.)

викаре прапанче джанмади шатаке ва на вартате ити 
викараварти ниравадям брахма сварупам тадгунабхутам 

таддхамадикам ча таттадвишаяя видяя таттадавритти 
парикшаян уктастаданубхавамс тиштхатити на кинчидунам 

хи ятхах катхашрутирмуктася татха стхитим аха пурам 
екадашадварамаджасявакритатеджаса ануштхая на шочати 
вимукташча вимучяте ити сварупаварикая вриття мимукто 

видвагунаварикая тая вимучяте ити артха.
„Има шест вида трансформации (викара), през които живите съще-
ства преминават в материалното съществуване [раждане, израст-
ване, развитие, възпроизвеждане, остаряване и смърт]. Всичко, 
което е трансцендентно спрямо викара се нарича викара-аварти. 
Господ, Неговата обител и всички, които споделят божествените ка-
чества на Господ са викара-аварти. освободената душа познава 
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всички царства (викара и викара-аварти) и знае всичко за Бога, из-
точникът на тези царства. И освободената душа, и окованата душа 
обитават едни и същи царства, но освободената душа не е покри-
та. Катха Упанишад 2.2.1 обяснява: „Има град с единадесет пор-
ти [човешкото тяло], който принадлежи на неродения, Върховния с 
чистото сърце. онзи, който медитира върху Него, никога не ще се 
оплаче от този град. освободен от онова, което покрива формата на 
Господ, той е свободен от покривалото на материалната природа.“ 
така освободената душа не е в плен на сварупа-аварика (невеже-
ство, което покрива духовната форма) и гуна-аварика (съзнание, 

покрито от трите проявления).“ 

Баладева Видябхушана, коментар „Говинда бхашя“ към „Веданта 
сутра“ 2.3.49 (санскр.)
наива те самябхаджа кута сварупа самйе апи тададрштанам 

аниямат нанавиддхатват адристам тв анади
„Въплътените души нямат еднакви преживявания. Защо? Макар че 
по своята същност духовните им форми са еднакви, кармичните им 

съдби се различават. тези съдби са безначални.“

„Шримад Бхагаватам“ 6.12.15 (санскр.)
саттвам раджас тама ити пракритер натмано гуна 

татра сакшинам атманам йо веда са на бадхяте
„Човек, който знае, че трите проявления – добро, страст и невеже-
ство – не са качества на душата, а качества на материалната приро-
да, и който знае, че чистата душа е само наблюдател на действията 
и реакциите на тези проявления, трябва да се смята за освободена 

личност. тези качества не го обвързват.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 11.13.9-10 (санскр.)
шри-бхагаван увача 

ахам ити анятха-буддхи праматтася яатха хриди 
утсарпати раджо гхорам тато ваикарикам мана 

раджо-юкташа манаса санкалпа са-викалпака 
тата камо гуна-дхянад духсаха сяд дхи дурмате

„Върховната Божествена личност каза: Скъпи мой Уддхава, чове-
кът, лишен от интелигентност, погрешно се отъждествява с мате-
риалното тяло и ум и когато такова погрешно знание възникне в 
съзнанието, материалната страст – причина за огромни страдания – 
пропива ума, който по природа е установен в доброто. тогава зара-
зеният от страстта ум потъва в правене на многобройни планове за 
материален напредък. така, постоянно мислейки за проявленията 
на материалната природа, глупавият човек се измъчва от непоноси-

ми материални желания.“ 
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трета глава

В ИМЕто НА ДоБРото

„Шримад Бхагаватам“ 11.19.25 (санскр.)
ядатмани арпитам читтам 
tантам саттвопабримхитам 
дхармам гянам са ваирагям 

аишварям чабхипадяте
„когато умиротвореното съзнание на човека, подсилено от прояв-
лението на доброто, се установи в личността на Бога, той постига 

религиозност, знание, непривързаност и богатство.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 11.19.26 (санскр.)
яд арпитам тад викалпе 

индрияй паридхавати 
раджас-валам часан-ништхам 

читтам виддхи випаряям
„когато съзнанието е установено върху материалното тяло, дома 
и други подобни обекти на сетивно наслаждение, човек прекарва 
живота си в преследване на материални обекти с помощта на сети-
вата. така, под мощното въздействие на проявлението на страстта, 
съзнанието се отдава на непостоянни неща и възникват липса на  

религиозност, невежество, привързаност и нещастие.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 11.5.15 (санскр.)
двишанта пара-кайешу 

сватманам харим ишварам 
мритаке санубандхе ‘смин 
баддха-снеха патанти адха

„обусловените души се оказват напълно оковани в привързаността 
към собствените си, подобни на трупове, материални тела и родни-
ните и притежанията си. В такова състояние на гордост и глупост 
обусловените души завиждат на другите живи същества, както и на 
Върховната Божествена личност, Хари, който живее в сърцата на 
всички живи същества. така, нанасяйки оскърбление от завист на 

другите, обусловените души постепенно пропадат в ада.“ 

Шри Ишопанишад 7 (санскр.)
яс ту сарвани бхутани 
атмани еванупасяти 

сарва-бхутешу чатманам 
тато на виджугупсате

„този, който вижда всичко в неговата връзка с Върховния Бог, 
който вижда всички същества като частици от Него, който вижда 
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Върховния Бог във всичко, той никога не мрази нищо и никое 
същество.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 5.18.9 (санскр.)
свасту асту вишвася кхала прасидатам 

дхяянту бхутани шивам митхо дхия 
манаш ча бхадрам бхаджатад адхокшадже 

авешятам по матир апи ахаитуки
„Нека има щастие из цялата Вселена и нека завистливите се уми-
ротворят. Нека всички живи същества се успокоят чрез бхакти-
йога, защото като приемат предано да служат, те ще мислят само 
доброто един на друг. Затова позволи на всички ни да служим на 
върховната трансцендентност, Бог кришна, и винаги да бъдем  

погълнати от мисли за Него.“ 

Бележки към трета глава:

Шрила Рупа Госвами, цитиран в „Шри Чаитаня-чаритамрита“, 
Мадхя, 19.165 (санскр.)

риддха сиддхи-враджа-виджяита сатя-дхарма самадхир 
брахманандо гурур апи чаматкараяти ева тават 

яват премнам мадху-рипу-ваши-кара-сиддхаушадхинам 
гандхо ‘пи антах-карана-сарани-пантхатам на праяти

„Докато няма и най-лек аромат от чиста любов към кришна, която 
е съвършената лековита билка за контролиране на Господ кришна 
в сърцето, богатствата на материалните съвършенства – известни 
като сиддхи, браманските съвършенства [сатя, шама, титикша и 
така нататък], трансът на йогите и монистичното блаженство на 

Брахман – всички те изглеждат привлекателни за хората.“

„Шримад Бхагаватам“ 2.5.24 (санскр.)
со ‘ханкара ити прокто / викурван самабхут тридха 
ваикарикас таиджасаш ча / тамасаш чети яд-бхида 

дравя-шакти крия-шактир / гяна-шактир ити прабхо
„Себелюбивото материално его, преобразувано в три форми – гуните 
на доброто, на страстта и на невежеството – се проявява в три раз-
дела: силите, еволюиращи материята, знанието за материалните тво-
рения и интелигентността, която ръководи материалните дейности. 

Нарада, ти си напълно подготвен да разбереш това.“ 

„Чаняка шлока“ 10 (санскр.)
матриват пара-дарешу / пара-дравйешу лоштрават 

атмават сарва-бхутешу / я пашяти са пандита
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„Човек, който гледа на жената на другия като на своя майка, на при-
тежанията на другия – като на шепа прах и се отнася към всички 
живи същества както към себе си – такъв човек е наистина учен.“

„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Ади 9.41 (бенг.)
бхарата-бхумите хаила мануша-джанма яра 

джанма сартака кари’ кара пара-упакара
„този, който е приел раждане като човешко същество в земите на 
Индия [Бхарата-варша] трябва да увенчае живота си с успех, като 

работи за ползата на всички други народи.“

 

Четвърта глава

ГАУНА-ДХАРМА И МУКХЯ-ДХАРМА

„Шримад Бхагаватам“ 11.20.36 (санскр.)
на майй еканта-бхактанам 

гуна-дошодбхава гуна 
садхунам сама-читтанам 

буддхе парам упеюшам
„Материалното благочестие и греховност, които възникват от до-
брото и злото в този свят, не могат да съществуват у Моите искрени 
преданоотдадени, които, бидейки освободени от материални копне-
жи, запазват стабилно духовно съзнание при всякакви обстоятел-
ства. Наистина, такива преданоотдадени са постигнали Мен, Вър-
ховния Бог, който съм отвъд всичко, което материалният интелект 

може да проумее.“ 

„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Ади, 7.84 (бенг.)
кришна-вишаяка према – парама пурушартха яра аге трина-

туля чари пурушартха
„Религиозността, икономическото развитие, сетивното наслажде-
ние и освобождението са известни като четирите цели в живота, 
но пред любовта към Бога, петата и най-висша цел, те изглеждат 

незначителни като сламка, паднала на улицата.“ 

„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя, 22.62 (бенг.)
‘шраддха’-шабде – вишваса кахе судридха нишчая кришне бхакти 

каиле сарва-карма крита хая
„като извършва трансцендентално, любовно служене на кришна, 
човек автоматично извършва всички допълнителни дейности. тази 
неотклонима, твърда вяра, благоприятна за отдаване на предано 

служене, се нарича шраддха. 
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Шри Билвамангала тхакура в Кришна-карнамрита 107 (бенг.)
бхактис твайи стхиратара бхагаван яди сяд даивена на пхалати 
дивя-кишора-мурти мукти сваям мукулитанджали севате’сман 

дхармартха-кама-гатая самая-пратикша.
„Ако съм зает в предано служене на теб, скъпи мой Господи, тогава 
много лесно мога да възприемам присъствието ти навсякъде. А що 
се отнася до освобождението, мисля, че освобождението стои до вра-
тата ми, скръстило ръце, и чака да ми служи – и всички материал ни 
удобства на дхарма [религиозността], артха [икономическото разви-

тие] и кама [сетивното наслаждение] са застанали до него.“

„Шримад Бхагаватам“ 1.2.13 (санскр.)
ата пумбир двиджа-шрештха 

варнашрама-вибхагаша 
свануштхитася дхармася 
самсиддхир хари-тошанам

„Затова, о, най-добри сред два пъти родените, най-висшето съвър-
шенство, което човек може да постигне, изпълнявайки задължения-
та, предписвани му от кастите и начините на живот, е да удовле-

твори Божествената личност.“

„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя, 22.26 (бенг.)
чари варнашрами яди кришна нахи бхадже свакарма карите се 

раураве пади’ мадже
„последователите на варнашрама приемат регулиращите принци-
пи на четирите обществени съсловия [брахмана, кшатрия, ваишя и 
шудра] и четирите духовни съсловия [брахмачария, грихастха, вана-
прастха и санняса]. И все пак, ако човек следва регулиращите прин-
ципи на тези съсловия, но не отдава трансцендентално служене на 

кришна, той пропада в адските условия на материалния живот.“ 

Бележки към Четвърта глава:

„Шри Чаитаня-шикшамритам“, първа част, първа глава: (бенг.) 
гауна-видхи о гауна-нишедха артхат пуня о папа. гауна-дхармера 
антарагата. гауна-дхарма дживаке паритяга карибе на. кевала 

дживера гуна мукта авастхая. мукхя-дхарма рупе паринати 
лабха карибе. джада бадхавастхая мукхя-дхармера аятхабхута. 
паринати двара гауна-дхармера джанма хаиачхе. гауна-дхармера 
ятхабхута паринати краме. мукхя-дхарма пунарая удита хая.

Шри Чаитаня Махабрабху (бенг.)
видхи-дхарма чхади’ бхадже кришнера чарана 
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нисиддха папачаре тара кабху нахе мана
„Дори чистият преданоотдаден да не следва всички регулиращи 
принципи на варнашрама, той обожава лотосовите нозе на криш-
на. Следователно, на него естествено му липсва склонността да из-

вършва грехове.“

Пета глава

ВИДХИ: коДЕкСА НА ДХАРМА

„Шримад Бхагаватам 1.5.32 (санскр.)
етат самсучитам брахмамс 

тапа-трая-чикитситам 
яд ишваре бхагавати 

карма брахмани бхавитам
„о, брахмана Вясадева, знаещите са решили, че най-добрата лечеб-
на мярка за премахване на тройното страдание е да отдадеш всич-
ките си дейности в служене на Върховната Божествена личност 

[Шри кришна].“ („Шримад Бхагаватам 1.5.32) 

Бележки към Пета глава:

тхакура Бхактивинода, „Шри Чаитаня шикшамритам“ 1.1 (бенг.)
виддхи дуипракара мукхя о гауна. ишварера тушти садханаи  

якхана дживанера екаматра татпаря. такхана йе видхи укта  
татпаряке авявахита рупе лакша каре. се видхира нама мукхя  
видхи. йе видхи кичху вявадханера сахита сеи татпаряке лакшя  

каре. се видхи гауна. екати удахарана дилеи е вишая спашта 
хаибе. пратах снана екти видхи. пратах снана кария шарира 

снигдха о рогашуня хаиле. мана стхира хая. мана стхира хаиле  
ишваропасана кара яя. естхале дживанера татпаря йе  

ишваропасана. таха вявадхана-шуня хаиле на и йе хету.  
снанера вявадхана-суня пхала-шарирера снигдхата. шарирера  
снигдхата рупа пхала яди. еи видхи чарама пхала балия. грихита  
хая табе тара ишвара упасанарупа. пхала лабха хая на. ишвара  
упасана рупа пхала евам снана видхира мадхйе. ананя пхала  

тхакая еи сакала аняня пхалагули. вявадханасварупа  
рахила. йе стхале вявадхана йе стхале вявадхана тхаке. се  

стхаке вягхатерао самбхавана.
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Шеста глава

БРАХМАНСко ДоБРо И ДоБРото НА пРЕДАНоСттА

Шрила Бхактивинода тхакура, „Шрейо-нирная“3.3-4 (бенг.)
рупа вина аланкаре киба шобха е-самсаре. пирити-вихина  

гуне кришна на тушите пари. банарир аланкар шобха нахи хой 
та’р. кришна-прем вина татха гуне на адара кори.

„Ако човек, напълно лишен от красота, носи украшения, дали 
 украшенията ще изглеждат красиви в света? по същия начин, чо-
век е неспособен да удовлетвори кришна, показвайки изтънчени 
качества, ако е лишен от любов към Него. И както в украшението, 
нагласено на женската маймуна, няма много красота, така и аз не 
ценя твърде високо префинените качества, ако са лишени от любов 

към кришна.“

„Шримад Бхагаватам“ 3.25.15 (санскр.)
чета кхалв ася бандхая 

муктайе чатмано матам 
гунешу сактам бандхая 

ратам ва пумси муктайе
„периодът, когато съзнанието на живото същество бива привлечено 
от трите гуни на природата, се нарича обусловен живот. Ала кога-
то същото това съзнание се привърже към Върховната Божествена 

личност, човек се установява в съзнанието на освобождението.“ 

седма глава

САтАНАтА ИЗГлЕЖДА ДоБЪР

„Махабхарата“ 7.15.20 (санскр.)
на хи пашями дживантам 

локе кашчид ахимсая 
саттваи саттвани дживанти 

дурбалаир балаваттара
„Не виждам ни една въплътена душа да живее без да причинява 
вреда на другите. Всички твари живеят за сметка една на друга – 

по-силните за сметка на по-слабите.“

„Махабхарата“ 7.15.50 (санскр.)
натянагунаван кашчин 
на чапи атянтаниргуна 
убхаям сарвакарйешу 

дришяте садхв асадху ча
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„Нищо не е съвършено добро и нищо не е напълно лишено от до-
стойнство. Във всички действия се виждат и добро, и зло.“

„Шримад Бхагаватам“ 11.3.18 (санскр.)
кармани арабхамананам 
духкха-хатяи сукхая ча 
пашйет пака-випарясам 

митхуни-чаринам нринам
„като приемат ролите на жени и мъже в човешкото общество, обу-
словените души се свързват в сексуални взаимоотношения. така те 
непрестанно полагат материални усилия, за да унищожават неща-
стието и безгранично да увеличават удоволствието. Но неизбежно 
постигат точно обратния резултат. С други думи, щастието им не-
избежно се стапя и с напредването на възрастта материалното им 

нещастие се увеличава.“

„Ману самхита“ 1.26 (санскр.)
карманам ча вивекартхам 
дармадхармам вявечаят 

двандваир айоджаят чема 
сукха-дукхадибхи праджа

„За да се различават действията (карма), Бог раздели благочес-
тието от неблагочестието и направи така, че живите същества да 
бъдат повлияни от двойки [противоположности] като страдание и  

удоволствие.“

„Шримад Бхагаватам“ 3.23.56 (санскр.)
неха ят карма дхармая 

на вирагая калпате 
на тиртха-пада-севаяи 

дживанн апи мрито хи са
„Ако работата, която човек върши, не го издига по пътя на рели-
гията, ако религиозните ритуали, които изпълнява, не култивират 
у него дух на отречение и ако животът в отречение не го води до 
предано служене на Върховната Божествена личност, такъв човек 

трябва да се смята за мъртвец, въпреки че все още диша.“

Шрила Бхактивинода тхакура, „Бхакти-анукула-матра Карйера 
Свикара“ 1.9 из „Шаранагати“ (бенг.) 

бхактавинода нахи джане дхармадхарма 
бхакти-анукула тара хау саба карма

„Бхактивинода не знае нито религия, нито безбожие. той просто се 
моли всички негови действия да благоприятстват чиста преданост 

към теб.“ 
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„Шримад Бхагаватам“ 6.3.19 (санскр.)
дхармам ту сакшад бхагават-пранитам 

на ваи видур ришайо напи дева 
на сиддха-мукхя асура манушя 
куто ну видядхара-чаранадая

„Истинските религиозни принципи (дхарма) се прилагат от Върхов-
ната Божествена личност. Макар и напълно в проявлението на до-
брото, дори великите риши, които живеят на най-висшите планети, 
не могат да установят истинските религиозни принципи; това не 
могат нито полубоговете, нито мистиците от Сиддхалока, да не го-
ворим за асурите, обикновените човешки същества, Видядхарите 

и Чараните.“

„Шримад Бхагаватам“ 10.47.66 (санскр.)
кармабхир брахмаямананам 

ятра квапишвареччхая 
мангалачаритаир данаи 
ратир на кришна ишваре

„където и да се скитаме из материалната вселена, под влиянието 
на карма по Божията воля, нека чрез нашите благоприятни дела 

бъдем все по-силно привлечени към кришна.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 3.2.15 (санскр.)
сва-шанта-рупешв итараи сва-рупаир 

абхярдяманешв анукампитатма 
параварешо махад-амса-юкто 

хй аджо ’пи джато бхагаван ятхагни
„Божествената личност, всемилостивият повелител и на духовните, 
и на материалните творения, е нероден, но когато се създадат кон-
фликти между умиротворените Му отдадени и личности, овладени 
от материалните гуни на природата, той се ражда сякаш огън, а 

заедно с Него идва и махат-таттва.

„Шримад Бхагаватам“ 7.7.38 (санскр.)
ко ‘ти-праяшо ‘сура-балака харер 
упасане све хриди чхидрават сата 

свасятмана сакхюр ашеша-дехинам 
саманята ким вишайопападанаи

„о, приятели мои, синове на асурите, Върховната Божествена лич-
ност, в своята характеристика на Свръхдуша, вечно съществува 
в сърцата на живите същества. Наистина, той е благожелателят и 
приятелят на всички живи същества и няма нищо трудно в това 
да се обожава Бог. Защо тогава хората не се заемат предано да 
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Му служат? Защо са толкова пристрастени към произвеждането на  
ненужни вещи за сетивно наслаждение?“ 

„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Ади, 17.22 (бенг.)
кали-кале нама-рупе кришна-аватара 

нама хаите хая сарва-джагат-ништара
„В тази епоха на кали, святото име на Бога, Харе кришна маха-
мантра, е инкарнацията на Бог кришна. Със самото повтаряне на 
святото име човек пряко общува с Бог. Всеки, който прави това със 

сигурност ще получи освобождение.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 1.2.8 (санскр.)
дхарма свануштхита пумсам 

вишваксена-катхасу я 
нотпадайед яди ратим 
шрама ева хи кевалам

„Всички дейности, които човек извършва в съответствие с положе-
нието си (дхарма), са напълно безполезен труд, ако не пробуждат у 

него влечение към посланието на Божествената личност.“

„Шримад Бхагаватам“ 4.24.56 (санскр.)
ятра нирвиштам аранам 
кританто набхиманяте 

вишвам видхвамсаян виря- 
шауря-виспхурджита-бхрува

„С едно движение на веждите Си, олицетворението на непобедимо-
то време може мигновено да унищожи цялата вселена. Страшното 
време обаче никога не се докосва до преданоотдадения, който все-

цяло се е отдал в твоите лотосови нозе.“

Бележки към седма глава:

„Шримад Бхагаватам“ 11.20.9 (санскр.)
тават кармани курвита на нирвидйета явата 
мат-катха-шраванадау ва шраддха яван на джаяте
„Докато човек не е пропит от плодоносни дейности и не е събудил 
вкуса си към предано служене чрез шраванам киртанам вишно, 
той трябва да действа според регулиращите принципи на ведиче-

ските предписания.“ 
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осма глава

ИЗоСтАВИ ВСякА ДХАРМА

„Махабхарата“ 5.156.14 (санскр.)
на хи ева карта пуруша 
кармано шубхапапайо 
асватантро хи пуруша 
каряте даруянтрават

„Наистина, човек не върши нищо, нито добро, нито зло. като дърве-
на кукла, той действа без никаква воля или желание.“ 

„Бхагавад-гита“ 8.7 (санскр.)
тасмат сарвешу калешу 

мам анусмара юдхя ча 
майй арпита-мано-буддхир 

мам еваишясу асамсая
„Следователно, о, Арджуна, трябва винаги да мислиш за Мен във фор-
мата на кришна и в същото време да изпълняваш предписания си 
дълг – да се сражаваш. като посветиш дейностите си на Мен и устано-

виш ума и разума си върху Мен, ти несъмнено ще Ме постигнеш.“ 

„Бхагавад-гита“ 18.66 (санскр.)
сарва-дхарман паритяджя 
мам екам шаранам враджа 
ахам твам сарва-папебйо 
мокшайишями ма шуча

„Изостави всякакви религии и просто Ми се отдай. Аз ще те избавя 
от греховните последици. Не се страхувай.“ 

Баладева Видябхушана, „Сиддханта-ратна“ 1.39 (санскр.)
бхактау кхалу бхагаван сваям ева ваши бхуя тиштхати 

тамарасакоша мадхупа ива.
„Служенето на предания привлича Върховния Бог и Го пленява 

също, както пчелата е привлечена и затворена в цветето.“

Бележки към осма глава:

Шрила Бхактивинода тхакура, „Шри Чаитаня-шикшамритам“, 
3-та част от трета глава (бенг.)

бахирмукха-джана чхаяпракара ятха. нити пахитаевам ишвара 
вишваса рахита вякти. наитика атха ча ишваравишваса рахила 
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вякти. сешваранаитика йини ишвараке нитира адхина балия 
джанена. митхячари ва дамбхика ваидалавратика бакавратика о 

таткартрка. ванчита нирвишешавади бахвишваравади.
„Хората със светски начин на мислене са шест типа: 1) онези без 
морал и вяра в Бога; 2) онези с морал, но без вяра в Бога; 3) онези, 
които са и морални, и вярват в Бога, но смятат, че Бог подлежи на 
морални правила; 4) високомерни лицемери, които дават показни 
обети, за да мамят другите; 5) вярващи в безличностния абсолют;  

6) вярващи в много богове.

„Бхагавад-гита“ 18.20 (санскр.)
сарва-бхутешу йенаикам / бхавам авяям икшате 

авибхактам вибхактешу / тадж гянам виддхи саттвикам
„трябва да разбираме, че знанието, чрез което се вижда една и съща 
неделима духовна природа във всички живи същества, въпреки че 
те са разделени в безброй много форми, се намира в гуната на 

доброто.“

девета глава

СЪДБА, кАРМА И пРЕклоНЕНИЕ

„ягявалкя-смрити“ 1.307 (санскр.)
грахадхина нарендрана 
уччхрая патанани ча 

бхавабхавау ча джагатас 
тасмат пуджятама граха

„Възходът и падението на царете, съществуването и несъществу-
ването на вселената се определят от планетарни влияния. И затова 

пред планетите трябва да се прекланяме най-много.“

„Шримад Бхагаватам“ 5.23.9 (санскр.)
грахаркшатарамаям адхидаивикам 

папапахам мантра-критам три-калам 
намасята смарато ва три-калам 

нашйета тат-каладжам ашу папам
„тялото на Върховния Бог Вишну, образуващо Шишумара-чакра 
[звездната форма на Бога, която приютява небесната река Ганг или 
Млечния път], е вечното жилище на всички полубогове и всички 
звезди и планети. този, който повтаря тази мантра, в преклонение 
пред Върховната личност по три пъти на ден – сутрин, обед и ве-
чер – несъмнено ще бъде освободен от всички греховни последици. 
Ако човек просто поднася своите почитания пред тази форма или 
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си я спомня по три пъти на ден, всички негови скорошни греховни 
действия ще бъдат унищожени.“ 

„Бхагавад-гита“ 17.4 (санскр.)
яджанте саттвика деван 
якша-ракшамси раджаса 

пертан бхута-ганамс чанйе 
яджанте тамаса джана

„Хората в проявлението на доброто почитат полубоговете; хората 
в проявлението на страстта почитат демоните; а хората в проявле-

нието на невежеството почитат призраци и духове.“

„Бхагавад-гита“ 9.25 (санскр.)
янти дева-врата деван 

питрин янти питри-врата 
бхутани янти бхутеджя 

янти мад-яджино ‘пи мам
„тези, които почитат полубоговете, ще се родят сред тях. тези, кои-
то почитат прадедите, ще отидат при тях. тези, които почитат при-
зраци и духове, ще се родят сред тези същества, а всички, които 

обожават Мен, ще живеят с Мен.“

„Бхагавад-гита“ 8.16 (санскр.)
абрахма-бхуванал лока 

пунар авартино ‘рджуна 
мам упетя ту каунтея 

пунар джанма на видяте
„от най-висшата планета в материалния свят до най-низшата, 
всички те са места на нещастието, където се повтарят раждането 
и смъртта. Но този, който постигне Моята обител, о, сине на кунти, 

той никога не ще се роди отново.“

„Бхагавад-гита“ 9.23 (санскр.)
йе ‘пи аня-девата-бхакта 
яджанте шраддхаянвита 
те ‘пи мам ева каунтея 

яджанти авидхи-пурвакам
„о, сине на кунти, тези, които са поклонници на полубоговете и ги 
почитат с вяра, в действителност обожават само Мен, но не пра-
вят това по правилен начин.“ (авидхи-пурвакам: по начин, който  

нарушава видхи) 
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„Шримад Бхагаватам“ 6.3.32 (санскр.)
шринватам гринватам виряни 

уддамани харер муху 
ятха суджатая бхактя 

суддхйен натма вратадибхи
„този, който постоянно слуша и възпява святото име на Бога и Не-
говите деяния, може много лесно да постигне платформата на чис-
тото предано служене, което прочиства мръсотията от сърцето му. 
Човек не може да постигне такова пречистване, като просто спазва 

обети и изпълнява ведическите ритуали.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 10.14.8 (санскр.)
тат те ‘нукампам сусамикшамано 
бхунджана еватма-критам випакам 

хрид-ваг-вапурбхир видадхан намас те 
дживета йо мукти-паде са дая-бхак

„Скъпи мой Господи, този, който непрестанно очаква да бъде дарен 
с твоята безпричинна милост и който продължава да страда от ре-
зултатите на миналите си простъпки, като ти поднася от все сърце 
своите смирени почитания, безспорно има правото на освобожде-

ние, защото това е негово справедливо искане.“ 

Шрила Бхактивинода тхакура, „Атма-ниведана“ 8.4 от, из „Шара-
нагати“ (бенг.)

томара севая, духкха хоя джато 
се-о то‘ парама сукха 

сева-сукха-духкха, парама сампада 
нашайе авидя-духка

„Бедите, срещани в служене на теб, ще бъдат причина за голямо 
щастие, защото когато човек ти служи предано, радостта и мъката 
са еднакво големи богатства. И двете разрушават нещастието на 

невежеството. 

Бележки към девета глава:

Шрила Баладева Видябхушана, коментар „Гита бхашия“ към 
„Бхагавад-гита“ 17.4 (санскр.)

карябхедена саттвикади бхедам прапанчаяти яджантити.  
шастрия вивека самвит хина йе джана свабхаваджая шраддхая  
деван саттвика васурудрадин яджанте те ‘анйе саттвика йе  

якшаракшамси кувера нирритядин раджасани яджанте те 
‘анйе раджаса йе прета бхутаганамш ча тамаса яджанти те 

‘анйе тамаса. двиджа свабхармавибрашта дехапатоттара 
лабхдаваявия деха улткамукхатапутанадисамджна 
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прета мануса пишача вишеша ва ити вякхятарашчат 
сапатматрикадая. евам саласят тякта веда вихдинам свабхават 

сатвикатад я нирупита ете ча балавад ваидика сатпрасангат 
свабхаван виджитя кадачит веда  
‘пи адхикрито бхаванити бодхям.

„Шримад Бхагаватам“ 11.10.33 (санскр.)
явад асясватантратвам / тавад ишварато бхаям 
я етат самупасирамс / те мухянти шучарпита

„обусловената душа, зависима от плодоносните дейности под влия-
нието на материалните проявления на природата, ще продължава 
да се бои от Мен, Върховната Божествена личност, защото Аз на-
лагам какви да бъдат резултатите от плодоносните дейности на чо-
века. онези, които приемат материалната представа за живота, и 
смятат разнообразието на проявленията на природата за действи-
телно, отдават себе си на материално наслаждение и затова винаги 

са потънали в скръб и печал.“

десета глава

БоГоВЕ-ЗАМЕСтИтЕлИ

Шрила Баладева Видябхушана, „Веданта-сямантака“ 3.11 
( санскр.)

са ча бхагавад-дасо мантавя дасабхуто харер ева 
нанясяива кадачанети падмат.

„Дживата трябва да се разбира като слуга на Бога, „като слуга 
на Харѝ  и по никакъв друг начин, наистина“, както потвърждава 

„пад ма пурана“.“

„Бхагавад-гита“ 7.20-21 (санскр.)
камаис таис таир хрита-гяна 

прападянте ‘ня-девата 
там там ниямам астхая 

пракритя нията свая
„личностите, чийто разум е завладян от материални желания, се 
отдават на полубоговете и следват определени правила и предписа-

ния за почитание, според собствената си природа.“

йо йо ям ям танум бхакта 
шраддхаярчитум иччхати 
тася тасячалам шраддхам 

там ева видадхами ахам
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„Аз съм в сърцето на всеки като Свръхдуша. И когато някой поже-
лае да почита даден полубог, Аз укрепвам вярата му така, че той да 

се посвети на това божество.“

Бележки към десета глава:

Шрила Бхактивинода тхакура, „Шри Чаитаня-шикшамритам“ 
5.3. (бенг.)

вастугянабхава яхара ядаке ишвара балия пуджа каре. джадаке  
туччхагяна кария джада-випарита бхаваке. ишвара балия яхара  

пуджа каре. ишварера сварупа наи стхира кариячхе кинту 
сварупа. вятита чинтара висая паоя яя на. таджджаня яхара 

упасана сулабха карибара. джаня ишварера джадиярупа калпана 
каре. яхара читтавриттира шуддхата о уннатира джаня. 

ишвара калпана карата тахара екати калпита. муртира дхяна 
каре. дживаке яхара ишвара балия пуджа каре.

„Шримад Бхагаватам“ 10.84.13 (санскр.)
ясятма-буддхи кунапе три-дхатуке 

сва-дхи калатрадишу бхаума иджя-дхи 
ят-тиртха-буддхи салиле на кархичидж 

джанесв абхигйешу са ева го-кхара
„Човешко същество, което отъждествява това тяло, съставено от 
три елемента, със себе си, което приема вторичните продукти от 
тялото за свои роднини, което смята родната си страна за достойна 
за преклонение и което посещава свети места само за да се изкъпе 
там, а не за да срещне хора на трансценденталното знание, трябва 

да се смята за магаре или крава.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 10.2.32 (санскр.)
йе ‘нйе ‘равиндакша вимукта-манинас 
твайй аста-бхавад авишуддха-буддхая 
арухя криччхрена парам падам тата 

патанти адхо ‘надрита-юшмад-ангхрая
„о, лотосооки Господи, макар че не-преданоотдадените, които спаз-
ват строг аскетизъм и се самонаказват, за да постигнат позицията 
Брахман, може да се смятат за освободени, техният интелект е не-
чист. те изпадат от своето положение на въображаемо превъзход-

ство, защото не почитат лотосовите ти нозе.“

„Ману самхита“ 2.3 (санскр.)
санкалпамула камо ваи / ягя санкалпасамбхава 

вритами ямадхармаш ча / сарве санкампаджа смрита
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„Шветашватара Упанишад“ 4.7 (санскр.)
самане врикше пурушо нимагно 

‘нишая шочати мухямана 
джуштам яда пашяти аням ишам 

ася махиманам ити вита-шока
„Макар двете птици да са на едно и също дърво, тази която се хра-
ни, е напълно обзета от притеснения и скръб, защото се наслаждава 
на плодовете на дървото. Но ако по един или друг начин тя обърне 
лице към своя приятел, който е Бог и познае Неговата слава – стра-

дащата птица тутакси се освобождава от всички тревоги.“

единадесета глава

ЕСтЕСтВЕНИтЕ ДоБРоДЕтЕлИ НА ДУШАтА

Шрила Бхактивинода тхакура (бенг.)
тхадигаке еи джаня сварупа-гата пуня бали йе хетту еи сакала  

пуня дживера сварупаке ашрая кария сарва кале тахара 
аланкара сварупа тхаке баддхавастхана кият паримане стхула 

хаия пуня нама прапта хая еи матра.
„тези добродетели са скътани в природата на духовната душа и веч-
но я красят. Макар и в непречистен вид, те присъстват дори когато 

душата е окована в материята и се наричат нейни добродетели.“

„таттвапрадипа“ 3.2.23 от тривикрама пандита (санскр.)
дживо гяна-йогйо ‘пи шраванадиман апи на свашактя 

бхагавантам пашяти
„Учена и образована, дори притежаваща духовно знание, дживата 

не може да види Бога със собствени сили.“ 

Бележки към единадесета глава:

„Шримад Бхагаватам“ 3.30.34 (санскр.)
адхастан нара-локася / яватир ятанадая 

крамаша саманукрамя / пунар атраваджеч чхучи
„След като изстрада Всички мъчения в ада и премине в определена 
последователност през нисшите форми на живот, които предхож-
дат човешката, живото същество се очиства от греховете си и така 

отново се ражда на Земята в тялото на човек.“ 
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Шрила Баладева Видябхушана, „Говинда Бхашия“ 2.3.16 
(санскр.) 

балйе дживатмана сатаива пумствадеха каишоре ятха 
абхивякти тадват сушуптау гянапрасанга ту шрутя ева 

парихрита .
„Сексуалната мощ и другите мъжки сили безспорно съществуват в 
човека, макар в детството да са латентни. те се проявяват в мла-
достта. по същия начин, както сочат писанията, знанието се запаз-

ва дори в сушупти или в несъзнателното.“

Шримад Бхагаватам“ 7.13.25 (санскр.)
ядриччхая локам имам / прапита кармабхир бхрамам 

сваргапаваргайор дварам / тирашчам пунар ася ча
„В процеса на еволюция, причинен от плодоносни дейности, поро-
дени от нежеланото материално сетивно наслаждение, аз получих 
човешка форма на живот; тя може да ме отведе до райските пла-
нети, до освобождение, до нисши видове или до повторно раждане 

сред човешките същества.“

„Шримад Бхагаватам“ 2.10.41 (санскр.)
саттвам раджас тама ити / тисра сура-нри-нарака 

татрапи екаикашо раджан / бхидянте гатаяс тридха 
ядаикаикатаро ‘нябхям / сва-бхава упахаяте

„Различните създания (полубогове, хора и обитатели на ада) се нами-
рат под влиянието на различни гуни на материалната природа – до-
бро, страст и невежество. Но всяка от тези гуни, о, Царю, като се сме-
си с другите две, се разделя отново на три; затова живото същество 
оформя наклонностите си под смесеното влияние и на трите гуни.“

„Шримад Бхагаватам“ 3.29.31 (санскр.)
тато варнаш ча чатварас / тешам брахмана уттама 

брахманешв апи веда-гйо / хи аптха-гйо ‘бхядхикас тата
„Сред човешките същества най-добро е обществото, разделено спо-
ред качеството и работата [т.е. обществото варнашрама], а в това 
общество интелигентните хора, определени като брахмана, са най-
добрите. Сред брахманите този, който е изучавал Ведите, е най-
добрият, а сред брахманите, изучавали Ведите, този който знае 

истинския смисъл на Ведите е най-добрият.“

„Шримад Бхагаватам“ 6.1.55 (санскр.)
еша пракрити-сангена / пурушася випаряя 
асит са ева на чирад / иша-сангад вилияте

„тъй като живото същество е в общение с материалната природа, 
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то се намира в мъчително положение, но ако в човешката форма 
на живот бъде научено как да общува с Върховната Божестве-
на личност или с Негов преданоотдаден, това положение може да 

бъде преодоляно.“

дванадесета глава

НАРАКИ-БУДДХИ: ИНтЕлИГЕНтНоСт от АДА

Мадхвачария, „Бхагават-тантра“, цитирано в „Брахма-сутра Бха-
шия“ 3.1.17 (санскр.)

нараке ‘пи васанн исо 
насау духкха-бхуг учяте 
ничиччатаива духкхадер 

бхога ити абхидхияте 
насау ничиччатам яти 

пашяти ева прабхутвата
„Бог не е страдалец, дори да се намира в Ада. В действителност, 
понасянето на страдания се нарича низост. той не става низък.  

Чрез Своята Божественост, той наблюдава.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 11.20.16 (санскр.)
ахо-ратраис чхидяманам 
буддхваюр бхая-вепатху 

мукта-санга парам буддхва 
нириха упашамяти

„като знае, че животът му се съкращава с всеки изминал ден и нощ, 
човек трябва да трепери от страх. по този начин, отказвайки се 
от всякакви материални привързаности и желания, той разбира  

Върховния Бог и постига съвършен покой.“ 

„падма пурана“ (санскр.)
арчйе вишнау шила-дхир гурушу нара-матир 

ваишнаве джати-буддхир... шри-вишнур намни мантре 
сакала-калуша-хе шабде-саманя буддхир... 

яся ва нараки са
„Човек, който смята, че арча-мурти (Формата за обожание на 
Бог Вишну) е от камък, че духовният учител е обикновено човеш-
ко същество, че ваишнавата принадлежи към определена каста 
и че мантрата със святото име на Вишну е просто материална  

вибрация, е завладян от пъклена интелигентност.“
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„Шримад Бхагаватам“ 1.2.23 (санскр.)

саттвам раджас тама ити пракритер гунас таир 
юкта пара пуруша ека ихася дхатте 

стхити-адайе хари-виринчи-харети самгя 
шреямси татра кхалу саттва-танор нринам сю

„трансценденталната Божествена личност е косвено свързана с 
трите проявления на материалната природа: страст, добро и неве-
жество – и само заради сътворяването, поддържането и разруша-
ването на материалния свят, Богът приема формите на тези три 
качества, т.е. формите на Брахма, Вишну и Шива. от тях трите 
човешките същества могат да получат висшето благо от Вишну, 

формата на качеството добро.“

„Шримад Бхагаватам“ 7.2.11 (санскр.)
вишнур двиджа-крия-муло 

ягйо дхармамая пуман 
деварши-питри-бхутанам 

дхармася ча параянам
„коренът на ведическата култура на два пъти родените (брахмани-
те и кшатриите) е Господ Вишну, който е ягя (олицетворение на 
жертвоприношението) и дхарма-мая (източникът на всички рели-
гиозни принципи). Деваршите (великите мъдреци сред полубогове-
те начело с Брахма), питрите (праотците), бхутите (обикновените 
живи същества) и техните занимания – всички те са приютени у 

Него.“

„Шримад Бхагаватам“ 4.3.23 (санскр.)
саттвам вишуддхам васудева-шабдитам 

яд ияте татра пумам апаврита 
саттве ча тасмин бхагаван васудево 
 хи адхокшаджо ме намаса видхяте

„Състоянието на чисто добро [шуддха-саттва], при което се раз-
крива Върховната Божествена личност, се нарича васудева. В това 
чисто състояние моят ум възприема Върховния Бог отвъд мате-

риалните сетива, известен като Васудева.“ 

Шрила Бхактивинода тхакура, „Шрейо-нирная“ 1.2 (из „Гитава-
ли“) (бенг.):

йога-яга-тапо-дхян, саннясади брахма-гян 
нана-канда-рупе дживер бандхана-карана хой

„Мистична йога, изпълнение на ведически жертвоприношения, 
строг аскетизъм, безличностна медитация, приемане на санняса, 
за да се отделиш от света, развиване на знание за безличностния 
Брахман – на пръв поглед това са разнообразни духовни пътища, 
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но всъщност те причиняват допълнително заробване на душата в 
този свят.“

„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя 3.212 (бенг.)
ядяпи харидаса випрера доша на ла-ила 

татхапи ишвара таре пхала бхунджаила
„Въпреки че, като ваишнава, Харидаса тхакура не се засегнал от 
оскърблението на брахмана, Върховната Божествена личност не 
можел да го допусне и затова този брахмана трябвало да понесе 

последствията.“ 

Бележки към дванадесета глава:

„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Ади, 7.41 (бенг.)
санняси ха-ия каре гаяна, начана 

на каре веданта-патха, каре санкиртана
„Макар и санняси, Чаитаня не се интересува от изучаването на Ве-
данта, а вместо това непрестанно се занимава с пеене и танцуване 

в санкиртана.“ 

Шрила Бхактивинода тхакура, „Шри Чаитаня-шикшамритам“ 2.5 
(бенг.)

дхармера наме асадачара прачара кара. анеика стхале дришти  
кара яя. бхакта саннясидигера варнашрама-лопа рупа.  

дхарма правартана евам неда баула картабхаджа даравеша.  
кумбхапатия ативади свеччхачави бхакта бхрамавадидигера.  

варнашрама вируддха честа сакала атянтаахитакара. еи 
самаста каря двара тахара йе папа пракалита каре. таха 

джаганнашакаря вишеша. сахаджия неда баула картабхаджа 
прабхритира йе. аваидха стри самсарга сарввада лакшита хая. се 
самудая адхарма о джаганнаса-карявишеша, нитанта няяюкта 

вятита дхарма-шастре. аня юддха вихита хая наи.

Шрила Бхактивинода тхакура, „Шри Чаитаня-шикшамритам“ 1.1 
(бенг.)
йе нитите парамешварера чинтара вявастха наи. се нити аня  

пракара сундара хоилео манава дживанера. гартхаката  
сампадана карите самартха нахе.





и з м е р е н и я т а  н а  д о б р о т о  и  з л о т о

тринадесета глава

МоРАлНАтА ВСЕлЕНА И отВЪД НЕя

„падма пурана“ (цитирана от Мадхвачария в неговата „Брахма-
сутра Бхашия“ 3.1.23) (санскр.)

нараяна-прасадена 
самиддха-гяна-чакшуша 

атянта-духкха-самлинан 
нихшеша-сукха-варджитан 
нитям ева татхабхутан 

вимишрамш ча ганан бахун 
нирасташеша-духкхамс ча 

нитянандаикабхагина 
апашят тривидхан брахма 

шаксад ева чатур-мукха
„Със светнали от знанието очи, по милостта на Върховния Бог, чети-
риликият Брахма видя три групи живи същества: 1) вечно установе-
ни в крайно страдание, напълно лишени от щастие; 2) вечно блажени 

без всякакво страдание и 3) множество видове между тях.“

Баладева Видябхушана, „Говинда-бхашия“ 3.1.19 (санскр.)
таташ ча йе видяя деваяне патхи надхикрита напи кармана 

питрияне тешамева кшудраджантунам дамша машакади 
асакридавриттинам тритя пантина тенасау лока на 

сампурята ити. 
„понеже им липсва духовно знание, те не могат да поемат по пътя 
на освобождението (дева-яна). понеже тяхната карма е неблагочес-
тива, те не могат да поемат по пътя на жертвеното издигане (пи-
три-яна). те приемат тела на мънички твари като комари и насе-
коми и така населяват третия свят. по този начин другите светове 

никога не се препълват.“ 

Бхартрихари (санскр.)
кшудха кшамо джирна шравана рахита пуччхавикала 

шуниманвети шва мадана васато дарпита ева
„Мадана (купидон, полубогът на еротичното удоволствие) 

заставя гладният, изпосталял пес, глух и без опашка, 
да преследва кучката.“

„Шримад Бхагаватам“ 4.23.28 (санскр.)
са ванчито бататма-дхрук 
криччхрена махата бхуви 

лабдхвапаваргям манушям 
вишайешу вишадждате
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„В материалния свят всеки, който полага огромни усилия и който, 
макар че е получил човешко тяло – рядък шанс за освобождение от 
страданията – е готов да мине през какви ли не изпитания, за да 
се наслаждава на резултатите от труда си, е измамен и е враг сам 

на себе си.“

„Брахманда пурана“ (санскр.)
сиддха-локас ту тамаса 
паре ятра васанти хи 

сиддха брахма-сукхе магна 
даитяш ча харина хата

„В Сиддхалока [Брахмалока] живеят два вида живи същества – оне-
зи, които Върховната Божествена личност е убила, защото в пре-
дишните си животи са били демони и онези, които много обичат да 

се наслаждават на безличностното сияние на Бога.“ 

„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Ади 2.15 (бенг.)
коти коти брахманде йе брохмера вибхути 

сеи брахма говиднера хая анга-канти
„Великолепието на безличностния Брахман се простира из ми-
лионите и милиони вселени. този Брахман е само сиянието от  

тялото на Говинда. 

„Харивамша“ 47.6-7 (санскр.)
еша манушако ятро 

манушаир ева садхяте 
шруятам йена даивам хи 
мадхихаи пратиханяте

мантра–грамаи сувихитаир 
аушадхаиш ча суйоджитаи  

ятнена чанукулена 
даивам апи анувартате

„това усилие е дело на човешките същества. Слушайте – с тези мои 
усилия дори на съдбата може да се попречи. С множество добре 
изречени мантри, подходящи билки и подходящо старание, дори и 

съдбата може да бъде подчинена.“ 

„Махабхарата“ 3.92.10 (санскр.)
тан алакшми самавиштан 

дарпопахатачетаса 
даитеян данавамс чаива 
калир апи авишат тата

„кали се вселил в демоните, заобиколени от Алакшми, с умове,  
поразени от гордостта.“
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„Вишну пурана“ 4.24.115 (санскр.)
ясмин кришно дивам ятас тасмин ева тадахани пратипаннам  

кали югам
„В деня и мига, в който Бог кришна отпътува към Своята божестве-

на обител, Епохата на кали бе установена на земята.“

„Шримад Бхагаватам“ 12.3.51 (санскр.)
калер доша-нидхе раджанн 

асти хи еко махан гуна 
киртанад ева кришнася 

мукта–санга парам враджет
„Човек може да се издигне до трансцендентността (парам вра-
джет), дори отвъд проявлението на доброто, като просто повтаря 
мантрата Харе кришна. особеното преимущество на тази упадъч-
на епоха (калер доша-нидхе) е, че само повтаряйки Харе кришна 
маха-мантра, човек може да се пречисти от всякакво материално 

замърсяване (мукта-санга).“

Бхактивинода тхакура, „Шри Намаштака“ 1.4 („Гитавали“) (бенг.)
чаудда бхувана маха, дева-нара-данава, 

бхага джанкара балаван 
нама-раса-пиюша, пибо-и анукшана 

чходата карама-геян
„В четиринадесетте свята полубоговете, човеците и демоните със 
славна съдба постоянно пият сладостния нектар на святото име на 

Шри кришна, отхвърлили пътищата на карма и гяна.“

„Бхагавад-гита“ 7.12 (санскр.)
йе чаива саттвика бхава 
раджасас тамасас ча йе 

матта евети тан виддхи 
на тв ахам тешу те майи

„Знай, че всички състояния на съществуване – независимо дали в 
гуната на добро, на страст или на невежество – се проявяват от 
Моята енергия. С една дума, Аз съм всичко, но в същото време съм 
независим. Аз не съм подвластен на проявленията на материалната 

природа – напротив, те са вътре в Мен.“ 

„Ватса-шрути“ (санскр.)
сарваятана сарва-кала сарвеччха на баддха бандхака саиша 

пракритир авикрити.
„тя е винаги навсякъде. Всичко зависи от Нейната воля. тя не е об-
вързана, но обвързва дживите. тя е непроменящата се Божествена 

природа.“
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Бележки към тринадесета глава:

„каушитаки Брахмана Упанишад“ 1.2-3 (санскр.)
ховача йе ваи ке часмал локат праяти чандрамасау ева те сарва  
гаччханти тесам пранаи пурвапакса апяяте. тан апарапаксе на  

праджанаяти. етад ваи сваргася локася дварамяш чандрамас 
там я пратяна там атисриджате ‘тха я енам на пратяха. там 
иха вриштир бхутва варстаи са иха кито ва патанго ва шакунир 

ва шардуло ва симхо ва матсйо ва парашва ва пурушо ва ‘нйо 
ваитешу стханешу пратяджаяте ятхакарма ятхавидям. [...]

са етам деваянам пантханам апи агнилокам агаччхати са 
ваюлокам са адитялокам са варуналокам са индралокам са 

праджапатилокам са брахмалокам...
„той рече: онези, които напускат този свят отиват на луната. В 
първата фаза той [Чандра, божеството на луната] набира сили от 
тяхната прана [жизнена сила]. В последната фаза той не създава. 
тук наистина се намират дверите към Сваргалока [рая], т.е. луна-
та. онези, които му [на Чандра] отвръщат, преминават, а онези, 
които не му отвръщат, стават на дъжд. те падат тук [на земята] и 
се раждат отново в различни условия като червей, молец, птица, 
тигър, лъв, риба, змия или човек според кармата и според зна-
нието си. ... по пътя дева-яна той пътува до Агнилока, до Ваюлока, 
до Адитялока, до Варуналока, до Индралока, до праджапатилока, 

до Брахмалока...“

Махабхарата“ 7.315.30 (санскр.)
деваяначашо вишно / питриянаш ча тамаса 

два ветау претя пантханау / дивам чадхаш ча гаччхата
„тези два пътя, дева-яна, който следва Вишну [като пътя на са-
ттва-гуна] и питри-яна на невежите, след смъртта водят до рая и 

надолу.“

„Шатапатха Брахмана“ 5.1.1.1 (санскр.)
деваш ча ва асураш ча. убхайе праджапатя паспридхире тато 

‘сура тиманенаива касмин ну ваям джухуямети свешв евасйешу  
джухваташ черус те ‘тиманенаива парабабхувус тасман  
натиманйета парабхавася хаитан мукхам йяд атимана.

„И полубоговете, и демоните произлизат от праджапати. Високо-
мерните демони попитали: „На кого да поднасяме жертвоприноше-
ние?“ те поставили даровете в устите си и високомерието им ги 
победило. Затова никой не трябва да бъде високомерен. Високоме-

рието наистина е източник на разруха.“
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„Шри Чаитаня-чандродая“ 1.45 (бенг.)
юга раджа, ясйоччаир бхуджа-данда-чандима-маха-мартанда-
теджо-бхаян муко гхука ивадри-кандара-гата падаика-шешо 

вриша
„о, царю на югата, изплашен от великолепието на свирепото слън-
це в мощните ти ръце, бикът на ведическата дхарма, останал само с 
един крак, е притихнал като бухал, скрил се в планинска пещера.“

Мадхва, коментар „Мукта-вивека“ върху „Шримад Бхагаватам“ 
11.11.7 (санскр.)

баддхатвам сарва-дживанам ниямат нитям. ева ту баддхатвам 
вишнв-адхинатвам андхатвам. тад-адаршанам ата квачид 

анитятвам андхатая. бхавишяти муктасяпи ту баддхатвам 
асти ят са харер ваша муктакхя духкха-мокшат сяд. баддхакхя 

хари-адхината нитя-баддха апи тато мукта духкха-вимокшата. 
нитя-муктас тв ека ева харир нараяна прабху сва-тантратват 

сва-тантратвам тасяикася на чапара – ити мукта-вивека.
„по правило, съществува робство за всички дживи и то несъмнено 
е вечно. Да бъдеш ограничен означава вечно да зависиш от Вишну. 
трябва да си сляп, та да не го виждаш. понякога обаче слепотата 
не е вечна. Но дори за освободените души съществуват ограниче-
ния, защото това е във властта на Бога. терминът мукта трябва да 
[идва] от духкха-мокша, „освобождение от страданието“. терминът 
баддха [посочва] зависимост от Върховния Бог, Хари. И така, дори 
нитя-баддха [вечно ограничените] души са освободени, защото се 
освобождават от страданието. Ала нитя-мукта е един-единствен: 
Хари, Нараяна, Бог, заради Своята независимост. Независимостта 

принадлежи единствено на Него и на никой друг.“

„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя, 6.178 (бенг.)
бхагаван—‘самбандха’ , бхакти—‘абхидхея’ хая 

према—‘прайоджана’ , веде тина-васту кая
„Върховната Божествена личност е вечното средоточие на всич-
ки взаимоотношения; да се действа в предано служене на Него е 
истинското занимание; постигането на любовта към Бога е край-
ната цел на живота. тези три теми се описват във ведическата  

литература.“

Баладева Видябхушана , „Гита бхашя“ 9.7, където цитира „Вараха 
пурана“ (санскр.)

наями парамам стханам / арчир-ади-гатим вина 
гаруда-скандхам аропя / ятхеччхам аниварита

„До най-върховното царство, по път, различен от арчиради, Бог, но-
сен на раменете на Гаруда, отвежда Своите преданоотдадени.“
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„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя 22.17 (бенг.)
кришна-бхакти хая абхидхея-прадхана 

бхакти-мукха-нирикшака карма-йога-гяна
„Да служи предано на кришна е основната функция на живото съ-
щество. Съществуват различни методи за освобождението на обу-
словената душа – карма, гяна, йога и бхакти – но всички те зависят 

от бхакти.“

Четиринадесета глава

СтоЙНоСттА НА ЧоВЕШкАтА ФоРМА НА ЖИВот

„Шримад Бхагаватам“ 11.7.74 (санскр.)
я прапя манушам локам 

мукти-дварам апавритам 
грихешу кхага-ват сактас 
там арудха-чютам виду

„Дверите към освобождението са широко отворени за този, който 
е постигнал човешката форма на живот. Но ако човек се отдаде 
единствено на семеен живот като глупавата птица от този разказ, 
трябва да се смята, че е изкачил височината само за да се препъне 

и падне надолу.“ 

„Бхагавад-гита“ 9.32-33 (санскр.)
мам хи партха вяпашритя 

йе ‘пи сю папа-йоная 
стрийо ваишяс татха шудрас 

те ‘пи янти парам гатим
„о, сине на притха, онези, които потърсят убежище при Мен, макар 
и да са се родили в нисша форма – жени, ваишя [търговци] и шудра 

[работници] – могат да достигнат върховното местоназначение.“

ким пунар брахмана пуня 
бхакта раджаршаяс татха 

анитям асукхам локам 
имам прапя бхаджасва мам

„А колко повече това се отнася до праведните брахмани, преданоот-
дадените и светите царе. Следователно, веднъж дошъл в този вре-

менен свят на страдание, заеми се с предано служене на Мен.“ 

кави-карнапура, „Шри Чаитаня-чандродая“, текст 39, първо 
действие (санскр.)

саучачара-тапа-кшама-сама-дамаи сардхам вивекадибхи  
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самантаир апи йена дхарма-нрипатир нирмулам унмулита  
йе дриштяива пунанти те ‘пи сахасаивандхи-критас тат-прия  

йенаикена мая са яся ваша-га со ‘ям калир ниндяте
„ти оскърби кали, на когото аз (Адхарма) съм верен слуга. Монар-
хът, наречен Дхарма (Религия), заедно със своите воини, нарече-
ни чистота, добро поведение, аскетизъм, човечност, присъствие на 
духа, самоконтрол, благоразумие и други добродетели – всички те 
са изкоренени от кали. Всичко скъпо на Религията, всичко, което 

пречиства само с поглед дори, е ослепено от погледа на кали.“

„Гаруда пурана“ 2.5.147-149 (санскр.)
таташ татрашу рактакшам 

бхиннанджаначайопамам 
мритюкалантакадинам 

мадхйе пашяти ваи ямам
дамштракаралаваданам 
бхрикути даруракритим 

вирупаир бхишанаил вактраир 
вритам вядхишатаи прабхум

дандасакта махабахум 
пашахастам шубхаиравам  

тан нирдиштам тато джантур 
гатим яти шубхашубхам

„там, много скоро [след смъртта си], в присъствието на самото оли-
цетворение на Смърт и Време, душата, напуснала тялото, вижда яма 
в най-ужасяваща форма – с червени очи, с тяло, черно като саж-
ди, със свирепи челюсти, строго намръщен. Роби на яма са стотици 
олицетворения на болести – грозни, с отблъскващи физиономии. той 
държи железен жезъл и хомот. Според неговото решение, душата на-

пуснала тялото, бива поставена в добри или лоши условия.“

дине дине ту нараке 
пачянте дахятенята 

ширяте бхидяте ‘нятра 
чуряте клидяте ‘нята

кватхяте дипяте ’нятра 
татха ватахато ‘нята 

екам динам вансашатам 
праманам нараке бхавет

„Всеки ден в Нарака грешниците ги пържат, горят, разкъсват, тро-
шат, бият, давят, сваряват, парят, измъчват с леден вихър... Един 

ден в ада е равен на сто години от живота на смъртните.“





ц и т а т и  н а  с а н с к р и т  и  б е н г а л с к и

„Гаруда пурана“ 2.12.13-15 (санскр.)
иччханти шати сахасрам сахасри лакшамихате картум  
лакшадхипати раджям раджапи сакаламдхарам лабдхум  

чакрадхаро ‘пи суратвам сурабхаве сакаласурапатир бхавитум  
сурапатир урдхвагатитвам татхапи на нивартате тришна

тришная чабхибхутас ту 
наракам пратипадяте 

тришна муктас ту йе кечит 
сваргавасам лабханти те

„Човек, който има сто [сребърника], копнее за хиляда. Човек, който 
има хиляда, копнее за сто хиляди. Човек, който има сто хиляди, 
иска да управлява царство. Човек, който управлява царство, иска 
да стане император. Императорът иска да стане полубог. Ако по-
лучи това, той ще иска да властва над всички полубогове. Дори и 
това като получи, жаждата му за власт няма да се утоли. Човек, 
измъчван от такива егоистични желания, попада в ада. онези, кои-
то са освободени от прекомерните копнежи, си осигуряват живот 

в рая.“ 

„Гаруда пурана“ 2.3.80-82 (санскр.)
тата сарвешу нистирна 
папи тиряктвам ашнуте 
крими кита патангешу 

стхавараикашапхешу ча
гатва вана гаджадхйешу 

гошвашу татхаива ча 
кхаро ‘шво ’шватаро гаура 
шарабхашчамари татха
ете чаикашапха шат ча 
шррину панчанакханата 

анясу бахупапасу 
духкхадасу ча йонишу

„След като премине през наказанията на ямараджа, грешникът 
се преражда като червей, бацил, муха, еднокопитно животно, див 
слон, крава, магаре, кон, бивол, шарабха, чамари, шестокопитно 
животно или животно с пет нокътя. В тези и други греховни, не-

щастни видове се ражда той.“

Шрила Бхактивинода тхакура, „Гитавали“, Шри Годрума-чандра-
бхаджана-упадеша“ 8 (бенг.)

кали-куккура-мудгара-бхава-дхарам 
хари-нама-махаушадха-дана-парам 

патитарта-даярдра-су-мурти-дхарам 
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум





и з м е р е н и я т а  н а  д о б р о т о  и  з л о т о

„Бог Чаитаня Махапрабху е като мощен чук, който разбива греха и 
потисничеството на бясното куче на кали-юга; той се е обрекъл да 
разпространява святото име на кришна – великият лек за освобож-
дение от материалното съществуване. Неговата трансцендентална 
форма е прекрасна, а сърцето Му – изпълнено със състрадание към 
страдащите, паднали души на този свят. просто обожавайте Бог 

Чаитаня, луната от горите на Годрума.“

„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Антя 20.13-14 (бенг.)
санкиртана хаите папа-самсара-нашана 

читта-шуддхи, сарва-бхакти-садана-удгама
„като повтаря заедно с другите Харе кришна маха-мантра, човек 
може да разруши греховното състояние на материалното същест-
вуване, да пречисти замърсеното си сърце и да пробуди най-раз-

нообразно предано служене.“ 

кришна-премодгама, премамрита-асвадана 
кришна-прапти, севамрита-самудре маджана

„Резултатът от повтарянето е, че човек събужда любовта си към 
кришна и вкусва трансцендентално блаженство. Най-накрая човек 
постига общение с кришна и се заема предано да Му служи, сякаш 

е потопен в безграничен океан от любов.“

Бог Чаитаня в „Шри Чаитаня-бхагавата“ (бенг.)
притхивите ачхе ята нагаради грама 

сарватра прачара хаибе мора нама
„Във всеки град и село по света ще се проповядват светите имена 

на Бога.“

Бележки към Четиринадесета глава:

Из „Нити Шастра“ (санскр.)
атма-мата гуро патни / брахмана раджа-патника 

дхенур дхатри татха притхви / саптаита матара смрита
„Седемте майки са собствената майка, съпругата на учителя или 
духовния наставник, съпругата на брахмана, съпругата на царя, 

кравата, дойката и земята.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 11.5.13 (санскр.)
яд гхрана-бхакшо вихита сураяс 

татха пашор алабханам на химса 
евам вявая праджая на ратя 

имам вишуддхам на виду сва-дхармам





ц и т а т и  н а  с а н с к р и т  и  б е н г а л с к и

„Според ведическите предписания, когато виното се поднася в це-
ремониално жертвоприношение, след това трябва да се консумира 
само чрез мирис, а не да се пие. по същия начин са позволени жерт-
воприношенията на животни, но не се позволява масово избиване 
на животни. Религиозният сексуален живот също е разрешен, но 
само в брак и за създаване на деца, а не за сетивна експлоатация 
на тялото. За съжаление обаче, ниско-интелигентните материалис-
ти не могат да разберат, че житейският им дълг трябва да се изпъл-

нява на чисто духовна платформа.“

„Сатапатха Брахмана“ 2.3.2.5 (санскр.)
атха хаинам шашвад апи асура упаседур ити аху. табхяс тамас  

ча маям ча прададав асти ахаивасура-майетива пасабхута  
ха тв ева та праджас та има праджас татхаивопадживанти  

ятхаивабха праджапатир вядадхат.
„тогава, както разказват, асурите се обърнали направо към него. 
На тях той дал мрака и заблудата, мая [черната магия] на демони-
те. тях [асурите от далечното минало] сега вече ги няма, но други 

същества живеят така, както праджапати наредил.“

„Чхандогя Упанишад“ 8.8.5 (санскр.)
тасмад апи адйехададанам ашраддадханам аяджаманам ахур 

асуроватети.
„Следователно, онези, които и днес са несъстрадателни, безверни-
ци, които не изпълняват жертвоприношения, се наричат демоно-

подобни.“

„Чхандогя Упанишад“ 5.10.7 (санскр.)
тадя иха раманиячарана абхяшо ха ят те раманиям йоним  
ападйера брахманайоним ва кшатрияйоним ва ваишяйоним  

ятха я иха капуячарана абхяшо ха ят те капуям йоним  
ападйеран швайоним ва сукарайоним ва чандалайоним ва.

„Следователно, за онези, които са с приятно поведение, има въз-
можност да постигнат благоприятно следващо раждане: в тяло на 
брахмана, в тяло на кшатрия или в тяло на ваишя. тези, които са с 
отблъскващо поведение, за тях има възможност да постигнат воня-
що тяло при следващото си раждане: тяло на куче, на свиня или на 

чандала (кучеядец, т.е варварин).“

„Брахма-ваиварта пурана“, „пракрити-кханда“ 26 (санскр.)
тапаса дхармам арадхя 
пушкаре бхаскара пура 

дхармамшам ям сутам прапа 
дхармараджам намами ахам
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„Раждането на ямараджа като син на Суря Вивасван и неговата съ-
пруга Самджа се споменава в „Шримад Бхагаватам“ 6.6.40. там се 
казва, че свещената за преданоотдадените на кришна река ямуна 

е сестра-близнак на яма.

„Шримад Бхагаватам“ 11.5.36 (санскр.)
калим сабхаджаянти аря / гуна гя сара-бхагина 

ятра санкиртаненаива / сарва-свартхо ‘бхилабхяте
„онези, които са напреднали и високо компетентни и се интере-
суват от същността на живота, знаят добрите качества на кали-
юга. такива хора се прекланят пред епохата на кали, защото през 
тази епоха, само като се повтаря Харе кришна маха-мантра, човек 
може да напредне в духовното знание и да постигне целта на жи-

вота.“

„Шримад Бхагаватам“ 12.3.52 (санскр.)
крите яд дхяято вишнум / третаям яджато макхаи 

двапаре паричаряям / калау тад хари-киртанат
„каквито резултати може да се постигнат в Сатя-юга чрез дхар-
мата да се съзерцава Вишну, в трета-юга чрез дхармата да се 
изпълняват жертвоприношения и в Двапара-юга чрез дхармата 
да се служи в лотосовите нозе на Бога, в кали-юга могат да се по-
стигнат само чрез дхармата да се повтаря на Харе кришна маха-

мантра.“ 

„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя, 22.75 (бенг.)
сарва маха-гуна-гана ваишнава-шарире 

кришна-бхакте кришнера гуна сакали санчаре
„Ваишнавата е човек, развил всички добри трансцендентални ка-
чества. Всички добри качества на кришна постепенно се развиват 

и у Неговия преданоотдаден.“

Петнадесета глава

ДХАРМА ШИлА 

„Шримад-Бхагаватам“ 11.2.34 (санскр.)
йе ваи бхагавата прокта 

упаяхи атма-лабдхайе 
анджа пумсам авидушам 
виддхи бхагаватан хи тан

„Дори невежите живи същества лесно могат да познаят Върховния 
Бог, ако възприемат средствата, които той е предписал. процесът, 
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който Господ е препоръчал, е известен като бхагавата дхарма или 
предано служене на Върховната Божествена личност.“

„Бхагавад-гита” 18.66 (санскр.)
сарва-дхарман паритяджя 
мам екам шаранам враджя 
ахам твам сарва-папебхйо 

мокшайишями ма шуча
„Изостави всички видове религии и просто Ми се отдай. Аз ще те 
освободя от всичките ти греховни последствия. Не се страхувай.” 

(„Бхагавад-гита” 18.66)

„Хари-бхакти-виласа“ 11.676 (санскр.)
анукуляся санкалпа 

пратикуляся варджанам 
ракшишятити вишвасо 

гоптритве варанам татха 
атма-никшепа-карпанйе 
шад-видха шаранагати

„Да се приемат нещата, които благоприятстват преданото служе-
не, да се отхвърлят неблагоприятните, да се вярва в закрилата на 
кришна, Бог да бъде единственият ни закрилник и господар, да се 
отдаваш изцяло на Бога и винаги да бъдеш смирен и хрисим – това 

са шестте лица на пълното отдаване.“ 

„падма-пурана“, цитирана в „Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя 
22.113 (санскр.)

смартавя сататам вишнур 
висмартавйо на джатучит 

сарве видхи-нишедха сюр 
етайор ева кинкара

„трябва винаги да помним Върховната личност и никога да не Го 
забравяме. Всички правила и забрани, упоменати в шастрите, 

трябва да служат на тези два принципа.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 12.2.1 (санскр.)
таташ чану-динам дхарма 
сатям шаучам кшама дая 

калена балина раджан 
нанкшяти аюр балам смрити 

„В кали-юга [настоящата епоха на лицемерие и кавги] ще отслабнат 
следните неща: религията, истинността, чистотата, милостта, про-

дължителността на живота, телесната сила и паметта.“ 
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„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Антя, 20.13-14 (бенг.)
санкиртана хаите папа-самсара-нашана 

читта-шуддхи, сарва-бхакти-садхана-удгама
„като повтаря заедно с другите Харе кришна маха-мантра, човек 
може да унищожи греховните условия на материалното съществу-
ване, да пречисти замърсеното сърце и да пробуди най-разнообраз-

но предано служене.“

кришна-премодгама, премамрита-асвадана 
кришна-прапти, севамрита-самудре маджана

„Резултатът от повтарянето на светите имена е, че човек пробужда 
любовта си към кришна и вкусва трансцендентално блаженство. 
Най-накрая човек постига общение с кришна и се заема предано да 

Му служи, сякаш потопен в безграничен океан от любов.“

„Шримад Бхагаватам“ 2.5.18 (санскр.)
саттвам раджас тама ити 

ниргунася гунас трая 
стхити-сарга-ниродхешу 

грихита маяя вибхо
„Върховният Бог представлява чиста духовна форма, трансценден-
тална спрямо всички материални качества, но заради сътворение-
то, поддържането и унищожението на материалния свят, чрез Сво-
ята външна енергия, той приема материалните гуни на природата, 

наречени добро, страст и невежество.“ 

„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя, 8.220 (бенг.)
сеи гопи-бхавамрите янра лобха хая 

веда-дхарма-лока тяджи’ се кришне бхаджая
„този, който е привлечен от екстатичната любов на гопите, не се 
интересува от регулиращите принципи на ведическия живот или 
общоприетите мнения. по-скоро, той напълно се отдава на кришна 

и Му служи.“ 

Шрила Бхактивинода тхакура, „Атма-ниведана“ 5.5 (из „Шарана-
гати“) (бенг.)

бхало-манда нахи джани сева матро кори
„Не знам нито добро, нито зло. Аз просто служа.“

„Шримад Бхагаватам“ 11.2.55 (санскр.)
висриджати хридаям на яся сакшад 

дхарир авашабхихито ‘пй агхаугха-наша 
праная-расаная дхритангхри-падма 

са бхавати бхагавата-прадхана укта
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„Хари, Върховната Божествена личност, който унищожава всичко 
неблагоприятно за Своите преданоотдадени, не напуска сърцата 
им, дори ако те Го помнят и възпяват невнимателно. това е така, 
защото въжето на любовта винаги свързва Бога в сърцата на преда-

ноотдадените. те трябва да се приемат като най-издигнати.“ 

„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя, 22.107 (бенг.)
нитя-сиддха кришна-према ‘садхя’ кабху ная 

шраванади-суддха-читте карайе удая
„Чистата любов към кришна е установена вечно в сърцата на жи-
вите същества. тя не е нещо, което трябва да се постигне от друг 
източник. когато сърцето е пречистено чрез слушане и възпяване, 

живото същество се събужда естествено.“ 

Шрила Бхактивинода тхакура, „Атма-ниведана“ 5.6, из „Шарана-
гати“ (бенг.)

томара иччхая мора индрия-чалана 
шравана, даршана, гхрана, бходжана-васана

„Действието на сетивата ми – слушането, виждането, обонянието, 
вкуса, докосването – става по твое желание.

Шрила Бхактивинода тхакура, „Бхакти-анукула-матра карйера 
Свикара“ 1.7, из „Шаранагати“ (бенг.)

еи-рупе сарва-вритти ара сарва-бхава 
тува анукулахойе лабхука прабхава

„по този начин, нека всичките ми склонности и емоции постигнат 
чест и слава, като бъдат благоприятни за теб.“ 

Шрила Бхактивинода тхакура, „Бхакти-пратикула-бхава Вар-
джанангикара 2.8, из „Шаранагати“ (бенг.)

джаха кичу бхакти-пратикула боли’ джани 
тяджибо джатане таха, е нишчоя вани

„Давам обет винаги да избягвам всичко, което знам, че противоре-
чи на чистата преданост. това обещавам от все сърце.“ 

Шрила Бхактивинода тхакура, „Атма-ниведана“ 2.3, из „Шарана-
гати“ (бенг.)

докха вичара-и, тунху данда деоби, 
хама бхога корабун самсар 

карато гатагати, бхаката-джана-санге, 
мати роху чаране тохар

„Сред като отсъдиш греховете ми, ти трябва да ме накажеш, по-
неже заслужавам да понеса страданията на прераждането в този 
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свят. Моля се само докато се скитам от раждане към смърт, умът 
ми винаги да се приютява в твоите лотосови нозе заедно с ваиш-

нави. “

Шрила Бхактивинода тхакура, „Атма-ниведана“ 3.5, из „Шарана-
гати“ (бенг.)

кита-джанма хау ятха туя даса 
бахир-мукха брахма-джанме нахи аша

„Нека отново се преродя, дори като червей, само и само да остана 
твой преданоотдаден. Не желая да се раждам като Брахма, щом ще 

съм против теб.“ 

Бележки към Петнадесета глава:

„Шримад Бхагаватам“ 11.5.32 (санскр.)
кришна варнам твишакришнам 

сангопангастра-паршадам 
ягяи санкиртана-праяир 
яджанти хи су-медхаса

„В епохата на кали интелигентните хора възпяват имената на Бога, 
за да обожават Неговото въплъщение, което постоянно слави името 
на кришна. Макар лицето му да не е черно, той е Самият кришна. 
придружават Го неговите приближени, слуги, оръжия и доверени 

приятели.“

Шестнадесета глава

ВЕДИЧЕСкИтЕ коРЕНИ НА ЗАпАДНАтА РЕлИГИоЗНА 
тРАДИЦИя

„Бхакти-расамрита-синдху“ 1.1.11 (санскр.)
анябхилашита-шуням 

гяна-кармади-анавритам 
анукулйена кришнану- 

шиланам бхактир уттама
„Човек трябва да се отдаде на трансцендентално любовно служене на 
Върховния Бог кришна по благоприятен начин, без амбициите, под-
хранвани от гяна и карма. това се нарича чисто, предано служене.“ 

„Брахмаваиварта пурана“ 2.24.17 (санскр.)
кармана джаяте джанту карманаива пралияте 

сукхам дукхам бхаям шокам карманаива прападяте
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„Живото същество приема раждане според карма. то умира според 
карма. Неговата карма му носи щастие, страдание, страх и нещастие.“ 

„таиттрия Упанишад“ 2.7 (санскр.)
расо ваи са. расам хи еваям лабдхананди бхавати. 

ко хи еванят ка пранят яд еша акаша анандо на сят еша хи 
ешанандаяти.

„Върховната истина е раса. постигайки раса, дживата придоби-
ва блаженство. кой би задействал тялото и прана (сетивните спо-
собности), ако не съществуваше тази блажена форма? той дарява  

блаженство на всички.“

„Шримад-Бхагаватам“ 2.2.31 (санскр)

тенатманатманам упаити шантам 
анандам анандамайо ‘васане 

етам гатим бхагаватим гато ях 
са ваи пунар неха вишаджате ‘нга

„Само пречистената душа може да постигне съвършенството да 
общува с Божествената личност, в пълно блаженство и удовлет-
ворение, в естественото си състояние. който успее да възобнови 
тази съвършена отдаденост, никога повече не бива привлечен от  

материалния свят и никога повече не се завръща.“ 

„Шримад-Бхагаватам“ 9.11.17 (санскр.)
стри-пум-прасанга етадрик 

сарватра трасам-аваха 
апишваранам ким ута 
грамяся гриха-четаса

„привличането между мъжкото и женското, мъжа и жената, ви-
наги съществува навсякъде и кара всички да се страхуват. таки-
ва чувства се срещат дори сред полубогове като Брахма и Шива и 
кара и тях да се страхуват, а какво да се каже за онези, които са  

привързани към семейния живот в този материален свят.“ 

Бележки към Шестнадесета глава:

Риг Веда 7.9.6 (санскр.)
твам агне самидхано васиштхо 

джарутам хан якси райе пурамдхим 
пурунитха джатаведо джарасва 
юям пата свастибхих сада нах

„Вашистха те подтиква: о, Агни [богът на огъня], унищожи злия 
Джарута! прекланяй се пред достойния за множество обреди! общ-
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ността на полубоговете, от името на богатия създател на жертвената 
церемония поднася възхвала – Джатаведите, многогласни възхвали 

– и вечно ни храни със своята благодат.“ 

„Шримад-Бхагаватам“ 5.5.8 (санскр.)
пумса стрия митхуни-бхавам етам 
тайор митхо хридая-грантхим аху 

ато гриха-кшетра-сутапта-виттаир 
джанася мохо ‘ям ахам мамети

„привличането между мъжкото и женското е основният принцип 
на материалното съществуване. Въз основа на това погрешно схва-
щане, което свързва сърцата на мъжкото и женското, човек се при-
вързва към своето тяло, дом, собственост, деца, роднини и богат-
ство. по този начин се разширяват илюзиите за живота и човек 

започва да мисли с категориите „аз“ и „мое“.“

„Бхагавад-гита“ 18.57 (санскр.)
четаса сарва-кармани 

майи санняся мат-пара 
буддхи-йогам упашритя 

мач-читтах сататам бхава
„Във всички дейности се уповавай на Мен и действай винаги под 
Мое покровителство. В такова предано служене бъди напълно осъз-

нат за Мен.“

седемнадесета глава

ЩоМ ВСИЧко Е ЕДНо, тоГАВА кАкВо Е Злото?

„Шримад Бхагаватам“ 2.9.10 (санскр.)
правартате ятра раджас тамас тайо 

саттвам ча мишрам на ча кала-викрама 
на ятра мая ким утапаре харер 
ануврата ятра сурасурарчита

„В тази лична обител на Бога материалните проявления на невеже-
ството и страстта не са водещи, те не оскверняват доброто. там и 
времето не властва, да не говорим за илюзорната, външна енергия 
– тя не достига тази област. там полубогове, и демони, без разлика, 

се обожават Бога като преданоотдадени.“ 
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Бележки към седемнадесета глава:

„Шри Чаитаня-шикшамритам“ 1.1 (бенг.)
бхая о аша нитанта хея садхакера якхана буддхи бхала  

хая такхана тини бхая о аша паритяга карена евам картавя- 
буддхии такхана танхара екаматра ашрая хая парамешварера 

прати рагера йе парянта удая на хая се парянта картавя-
буддхике садхака паритяга каре на

осемнадесета глава

„ФАктИЧЕСкАтА“ ВСЕлЕНА: СВЕЖДАНЕ До АБСУРДА

„Шримад Бхатаватам“ 7.9.20 (санскр.)
ясмин ято ярхи йена ча яся ясмад 

ясмяи ятха яд утая яс тв апара паро ва 
бхава кароти викароти притхак свабхава 

санчодитас тад акхилам бхавата сварупам
„Скъпи мой Господи, всички в този материален свят са под въз-
действието на проявленията на материалната природа – добро, 
страст и невежество. Всички – от най-великата личност Бог Брахма 
до мъничката мравка – действат под влиянието на тези проявле-
ния. Следователно, всички в този материален свят са повлияни от 
твоята енергия. причината, поради която действат, мястото, къ-
дето действат, времето, когато действат, материята, поради която 
действат, целта на живота, която смятат за крайна, и процесът за 
постигане на тази цел – всичко това не е нищо друго, освен проявле-
ние на твоята енергия. Наистина, след като енергията и източникът 

ѝ  са идентични, всички те са единствено твои проявления.“

деветнадесета глава

ДоБРоДЕтЕл СРЕЩУ САНтИМЕНт

„Шримад Бхагаватам“ 11.18.47 (санскр.)
варнашрамаватам дхарма 

еша ачара-лакшана 
са ева мад-бхакти-юто 

нишреяса-кара пара
„онези, които следват тази система на варнашрама, приемат ре-
лигиозните принципи според установените традиции за правилно 
поведение. когато такива варнашрама задължения са посветени на 
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Мен в любовно служене, те възнаграждават с върховното съвър-
шенство на живота.“ 

двадесет и Първа глава

СляпА МАНИя

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати тхакура, „пракрита-раса 
Шата-душини“ (бенг.)

сиддханта-аласа джана анартха то’ чхаде на
„ленивият по отношение на философската истина не може да пре-

коси препятствията на своята материална обусловеност.“

садханера пурве кеха бхаванкура пая на
„Никой никога не може да изпита началото на истински духовен 
екстаз, без най-напред на следва правилата и предписанията, уста-

новени в разкритите писания.“

критрима пантхая наме расодая хая на
„С неистински средства, никой не може никога да принуди тран-

сценденталната раса да се появи в святото име.“

джада-сатта вартамане чит кабху хая на
„трансценденталното съзнание на духовния свят никога не се про-

явява в светски материални условия.“

махаджана-патха чхади’ навя-патхе дхая на
„онези, които са поели пътя на великите души, никога не се откло-

няват по „нов“ път.“

„Шримад Бхагаватам“ 11.22.10 (санскр.)
анади-авидя-юктася 

пурушасятма-веданам 
свато на самбхавад аняс 

таттва-гьо гяна-до бхавет
„Човек, покрит от невежество от незапомнени времена, е неспосо-
бен сам да постигне себеосъзнаване; затова трябва да има друга 
личност, която действително познава Абсолютната истина и може 

да му предаде своето знание. 

„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Ади, 14.15 (бенг.)
дивйонмаде аичхе хая, ки иха висмая 

адхирудха-бхаве дивйонмада-пралапа хая
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„такова е състоянието на божествена лудост. толкова ли е трудно да 
се разбере? когато човек се възвиси в своята любов към кришна, 

той става трансцендентално луд и говори като луд.“ 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати тхакура, „пракрита-раса 
Шата-душини“ (бенг.)

ашакта комала-шраддхе раса-катха боле на 
анадхикарире расе адхикара дея на

„преданоотдаденият не бива никога да говори по въпросите на бо-
жествената раса с човек, чиято вяра е слаба и нестабилна. преда-
ноотдаденият не бива никога да дарява способността за раса на 

човек, който не е готов да я приеме.“

нама крипа на кориле лила шуна джая на
„Без най-напред да е приел милостта на святото име, човек не бива 
никога да слуша разкази за съкровените забавления на кришна.“

„Шримад Бхагаватам“ 4.21.32 (санскр.)
винирдхуташеша-мано-мала пуман 

асанга-вигяна-вишеша-виряван 
яд-ангхри-муле крита-кетана пунар 

на самстрим клеша-вахам прападяте
„когато един преданоотдаден намери подслон в лотосовите нозе 
на Върховната Божествена личност, той напълно се пречиства от 
всякакви недоразумения или умствени спекулации и проявява от-
речение. това е възможно само когато човек е станал силен чрез 
практикуването на бхакти-йога. Веднъж приел подслон в лотосо-
вите нозе на Бога, преданоотдаденият никога не се завръща в това 
материално съществуване, изпълнено с тристранните страдания.“

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати тхакура, „пракрита-раса 
Шата-душини“ (бенг.)

севопакарана карне на шуниле хая на 
джадопакарана дехе лила шона джая на

„Ако човек не чуе точните подробности относно преданото служене 
от духовен учител, който принадлежи към ученическата последо-
вателност, той не може да изпълнява истинско служене на Бога. 
Човек, вперен в различните материални съставки на телесната 
представа за живота, никога няма да може да чуе за трансценден-

талните забавления на Бога.“
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Бележки към двадесет и Първа глава:

„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя-лила, 22.78-80 (бенг.)
крипалу, акрита-дроха, сатя-сара сама 
нидоша, ваданя, мриду, шучи, акинчана 

сарвопакарака, шанта, кришнаика-шарана 
акама, аниха, стхира, виджита-шад-гуна 
мита-бхук, апраматта, манада, амани 

гамбхира, каруна, маитра, кави, дакша, мауни
„преданоотдадените са винаги милостиви, смирени, истинни, рав-
ни към всички, безгрешни, великодушни, благи и чисти. Нямат 
материални притежания и извършват благотворителна работа за 
всички. те са мирни, отдадени на кришна и нямат желания. те са 
безразлични към материалните придобивки и са установени в пре-
дано служене. контролират напълно шестте лоши качества – похот, 
гняв, алчност и така нататък. ядат само колкото е необходимо и ни-
кога не се напиват. те са изпълнени с уважение, сериозни, състра-
дателни и не се перчат с фалшив престиж. те са любезни, поетични, 

вещи и мълчаливи.“

двадесет и втора глава

ВСИЧкИ тЪРСИМ кРИШНА

„Шримад Бхагаватам“ 5.11.12 (санскр.)
кшетрагя ета манасо вибхутир 

дживася мая-рачитася нитя 
авирхита квапи тирохиташ ча 

шуддхо вичаште хи авишуддха-карту
„Индивидуалната душа, лишена от кришна съзнание, е пълна с идеи 
и дейности, породени в ума от външната енергия. те съществуват 
от незапомнени времена. понякога се проявяват в будно състояние, 
понякога – насън, но по време на дълбок сън [в безсъзнание] или в 
транс, те изчезват. освободената още приживе личност [дживан-

мукта] може ясно да види тези неща.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 4.24.59 (санскр.)
на яся читтам бахир-артха-вибхрамам 

тамо-гухаям ча вишуддхам авишат 
яд-бхакти-йоганугрихитам анджаса 

мунир вичаште нану татра те гатим
„преданоотдаденият, изчистил сърцето си чрез предано служене и 
спечелил благоволението на Бхактидеви, не може да бъде заблуден 
от външната енергия, която е като тъмен кладенец. Напълно пре-





ц и т а т и  н а  с а н с к р и т  и  б е н г а л с к и

чистен от материалните замърсявания, той става способен да раз-
бере твоето име, слава, образ и дейности и да постигне истинско 

щастие.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 6.9.37 (санскр.)
сама-вишама-матинам матам анусараси ятха раджу-кханда 

сарпади-дхиям
„Види ли въже, обърканият ще се подплаши, понеже ще го вземе за 
змия, но не и човекът, чийто ум е на място и знае, че това е само въже. 
И ти, като Свръхдушата във всяко сърце, вдъхваш страх или безстра-

шие според интелигентността, но в теб Самия двойственост няма.“

„Шримад Бхагаватам“ 5.1.12 (санскр.)
на тася кашчит тапаса видяя ва 

на йога-вирйена манишая ва 
наивартха-дхармаи парата свато ва 

критам вихантум тану-бхрид вибхуят 
„Човек не може да избегне повелята на Върховната Божествена 
личност – не и чрез силата на строг аскетизъм, възвишено веди-
ческо образование или силата на мистичната йога, чрез физиче-
ска мощ или интелектуални занимания. Нито пък може да използва 
своята религиозна сила, материалното си богатство или каквито и 
да е средства, било сам, било с помощта на други, за да отхвърли 
повелите на Върховния Бог. това не е възможно за живото съще-

ство – от Брахма до последната мравка.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 2.10.41 (санскр.)
саттвам раджас тама ити 

тисра сура-нри-нарака 
татрапй екаикашо раджан 

бхидянте гатаяс тридха 
ядаикаикатаро ‘нябхям 

сва-бхава упаханяте
„Според различните гуни на материалната природа – добро, страст 
и невежество – съществуват различни живи същества, известни 
като полубогове, човешки същества и създания от ада. о, Царю, 
всяко едно проявление на природата, бидейки смесено с другите 
две, се разделя на три и така всеки вид живо същество се влияе от 

останалите проявления и придобива и техните навици.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 6.12.15 (санскр.)
саттвам раджас тама ити 

пракритер натмано гуна 
татра сакшинам атманам 

йо веда са на бадхяте
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„този, който знае, че трите качества – добро, страст и невежество – 
не са качества на душата, а на материалната природа, и който знае, 
че чистата душа е просто наблюдател на действията и последствия-
та на тези качества, трябва да се смята за освободена личност. той 

не е обвързан от тези три качества.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 3.32.25 (санскр.)
са тадаиватманатманам 
нихсангам сама-даршанам 

хейопадея-рахитам 
арудхам падам икшате

„тъй като интелигентността на чистия преданоотдаден е трансцен-
дентална, той има уравновесен поглед и вижда, че материалните 
замърсявания не могат да се докоснат до него. той не вижда висше 
и низше и усеща себе си на трансцендентално равнище, еднакъв по 

качество с Върховната личност.“

„Шримад Бхагаватам“ 3.4.15 (санскр.)
ко нв иша те пада-сароджа-бхаджам 
судурлабхо ‘ртхешу чатуршв апиха 
татхапи нахам правриноми бхуман 

бхават-падамбходжа-нишеванотсука
„о, Господи мой, преданоотдадените, които са се посветили на тран-
сцендентално любовно служене в твоите лотосови нозе, лесно пости-
гат всичко, свързано е четирите принципа – религиозност, икономи-
ческо развитие, сетивно наслаждение и освобождение. Но лично аз, 

о, Велики, предпочитам да служа с любов на лотосовите ти нозе.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 3.29.13 (санскр.)
салокя-саршти-самипя 

сарупяикатвам апи ута 
дияманам на грихнанти 
вина мат-севанам джана

„Чистият преданоотдаден не приема никакво освобождение – сало-
кя (живот на духовна планета), саршти (божествено великолепие), 
самипя (общуване с Бога като с равен), сарупя (трансцендентална 
форма като тази на Бога) или екатва (сливане с духовното сияние 
на Бога) – въпреки че му се предлагат от Върховната Божествена 

личност.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 7.5.14 (санскр.)
ятха бхрамятй айо брахман 

сваям акарша-саннидхау 
татха ме бхидяте четаш 

чакра-панер ядриччхая
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„о, брахмани, както желязото привлечено от магнита, се движи към 
него, така и моето съзнание, променено от Неговата воля, е привле-
чено от Бог Вишну, понесъл диск в ръка. Затова не съм независим.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 11.14.24 (санскр.)
ваг гадгада дравате яся читтам 

рудари абхикшна хасати квачич ча 
виладжа удгаяти нритяте ча 

мад-бхакти-юкто бхуванам пунати
„преданоотдаден, чиято реч понякога е накъсана от възторг, а сър-
цето му се разтапя в емоции, преданоотдаден, който плаче продъл-
жително, а после се смее, чувства се засрамен и крещи, и почва да 
танцува – потопен в любовно служене на Мен, такъв преданоотда-

ден пречиства цялата вселена.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 10.90.48 (санскр.)
джаяти джана-нивасо деваки-джанма-вадо 

яду-вара-паришат сваир дорбхир асянн адхармам 
стхира-чара-вриджна-гна су-смита-шри-мукхена 

враджа-пура-ванитанам вардхаян кама-девам
„Бог Шри кришна е наричан Джана-ниваса – окончателното убежи-
ще на всички живи същества, а също и Деваки-нандана или яшода-
нандана – синът на Деваки и яшода. той е водителят на династията 
яду и убива всичко неблагоприятно, както и всеки неблагочестив чо-
век. Със Своето присъствие той унищожава всички неблаго приятни 
неща за всички живи същества, движещи се и неподвижни. Него-
вото блажено, усмихнато лице подклажда похотливите желания на 

гопите от Вриндавана. Нека той бъде всепрославен и щастлив!“ 

„Шри Чаитаня-чаритамрита“, Мадхя, 2.21 (бенг.)
кутила према агеяна, нахи джане стханастхана, 

бхала-манда наре вичарите 
крура шатхера гуна-доре, хате-гале бандхи’ море 

ракхиячхе, нари’ укашите
„по своето естество любовните връзки са силно изкривени. Човек се 
хвърля в тях без достатъчно знание, без да преценява дали мястото 
е подходящо или не, без да предусеща крайния резултат. С въже-
тата на Своите добри качества кришна, който е толкова жесток, 

овърза шията и ръцете Ми и Аз не мога да се освободя.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 10.31.5 (санскр.)
вирачитабхаям вришни-дхуря те 

чаранам июшам самсритер бхаят 
кара-сарорухам канта кама-дам 
шираси дхехи на шри-кара-грахам





и з м е р е н и я т а  н а  д о б р о т о  и  з л о т о

„о, най-прекрасни от всички Вришни, твоята лотосова ръка, коя-
то държи ръката на богинята на щастието, дарява безстрашие на 
онези, които се обърнат към твоите нозе, защото се страхуват от 
материалното съществуване. о, любими, положи тази изпълняваща 

желания лотосова ръка върху нашите глави.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 10.31.13 (санскр.)
праната-кама-дам падмаджарчитам 

дхарани-манданам дхйеям апади 
чарана-панкаджам шантамам ча те 

рамана на станешв апраядхи-хан
„твоите лотосови нозе, пред които Бог Брахма се прекланя, изпъл-
няват желанията на всички, които Им се поклонят. те са украсата 
на земята, те дават най-висше удовлетворение, а във времена на 
опасност те са най-подходящият обект за медитация. о, любими, 
о, унищожителю на тревогите, молим те положи тези лотосови нозе 

върху гърдите ни.“ 

„Шримад Бхагаватам“ 10.31.14 (санскр.)
сурата-вардханам шока-нашанам 
сварита-венуна суштху чумбитам 

итара-рага-висмаранам нринам 
витара вира нас те ‘дхармамритам

„о, Герою, бъди така любезен, дари ни с нектара на Своите устни, 
който усилва съпружеските удоволствия и побеждава скръбта. Зву-
ците на твоята флейта правят нектара още по-сладостен и карат 

хората да забравят всяка друга привързаност.“ 
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