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Съдържание 
 
Описание на обстановката  xi 
Предговор  xy 
 
Въведение      
 
ГЛАВА ПЪРВА 
 
Преглед на армиите на бойното поле 
Курукшетра         
 
Когато противниковите армии заемат позиции за битката, 
Арджуна, могъщият воин, вижда близките си роднини, учи- 
тели и приятели сред редиците и на двете армии – готови 
да се сражават и да жертват живота си. Завладян от скръб и 
и състрадание, Арджуна губи сили, умът му се обърква и ре- 
шителността да се срважава го напуска. 
 
ГЛАВА ВТОРА 
 
Съдържанието на Бхагават-гита, обобщено     
 
Арджуна се отдава на Бог Кршна, като става Негов ученик  
и Кршна започва обучението на Арджуна с обяснение на 
основната разлика между временното материално тяло и веч- 
ната духовна душа. Бог обяснява процеса на въплътяване,  
същността на безкористното служене на Върховния и харак- 
терните черти на себереализиралата се личност. 
 
ГЛАВА ТРЕТА 
 
Карма-йога          
 
В този материален свят всеки трябва да изпълнява някакъв 
вид  дейност. Но дейностите могат  да обвържат човека с този 
свят или да го освободат от него. Когато действа за удовлетво- 
ряването на Върховния, без егоистични подбуди, човек може 
да се освободи от закона на кармата (действие и последица) 
и да постигне трансцендентално знание за себето и Вър- 
ховния. 
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
 
Трансцендентално знание  
 
Трансценденталното знание – духовното знание за душата, 
Бога и тяхната връзка – е пречистващо и освобождаващо. 
Това знание е плод на безкористното предано служене (кар- 
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ма-йога). Бог разказва древната история на Гита, обяснява  
целта и значението на Своите периодични идвания в мате- 
риалния свят и необходимостта да се обърнем към гуру, реа- 
лизирал се учител.       
 
ГЛАВА ПЕТА 
 
Карма-йога – дейност в Кршна съзнание 
 
Като изпълнява външно всички дейности, но вътре в себе си 
Се отказва от резултатите им, мъдрият, пречистен чрез огъня 
На транценденталното знание, постига спокойствие, непри- 
Вързаност, търпение, духовно виждане и блаженство. 
 
ГЛАВА ШЕСТА 
 
Дхйана-йога 
 
Аштанга-йога е механична медитационна техника, която 
контролира ума и сетивата и насочва концентрацията върху 
Параматма (Свръхдушата, формата на Бога, установена в 
сърцето). Тази практика кулминира в самадхи, пълно осъз- 
наване на Върховния. 
 
ГЛАВА СЕДМА 
 
Знание за Абсолюта 
 
Бог Кршна е Върховната Истина, върховната причина и под- 
държащата сила на всичко – материално и духовно. Напред- 
налите души Му се отдават с преданост, докато неблагочес- 
тивите отклоняват ума си към други обекти на обожание. 
 
ГЛАВА ОСМА 
 
Достигане на Върховния 
 
Ако помним Кршна с преданост през целия си живот и особено 
По време на смъртта, можем да достигнем върховната Му оби- 
Тел, която е отвъд материалния свят. 
 
ГЛАВА ДЕВЕТА 
 
Най-поверителното знание 
 
Бог Кршна е Върховният Бог и върховният обект на обо- 
жание. Душата е вечно свързана с Него посредством транс- 
цендентално предано служене (бхакти). Като съживява сво- 
ята чиста преданост, човек се връща при Кршна в духовното 
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царство. 
 
ГЛАВА ДЕСЕТА 
 
Съвършенството на Абсолюта 
 
Всички удивителни явления, които показват могъщество, 
красота, величие или грандиозност в мателиалния и духовния 
свят, не са нищо друго, освен частични проявления на бо- 
жествените енергии и съвършенството на Кршна. Като вър- 
ховна причина на всички причини и поддръжник и същност 
на всичко, Кршна е върховният обект на обожание за всички 
същества. 
 
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 
 
Вселенската форма 
 
Бог Кршна дава на Арджуна божественото виждане и разкрива 
Своята поразителна безгранична форма на космическата вселена. 
Така той убедително доказва Своята божественост. Кршна обяс- 
нява, че неговата прекрасна форма, която е подобна на човешката, 
е първоначалната форма на Бога. Човек може да види тази форма 
само посредством чисто предано служене. 
 
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА 
 
Преданото служене 
 
Бхакти-йога, чистото предано служене на Бог Кршна, е най- 
висшият и най-подходящият начин за постигане на чиста лю- 
бов към Кршна, която е висшата цел на духовното съществу- 
ване. Който следва този най-висш път, развива божествените 
качества. 
 
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА 
 
Природата, наслаждаващият се и 
съзнанието 
 
Личност, която разбере разликата между тялото, душата и 
Свръхдушата отвъд тях, постига освобождение от този ма- 
териален свят. 
 
ГЛАВА ЧЕТИРНАДЕСЕТА 
 
Трите гуни на материалната природа 
 
Всички въплътени души са под влиянието на трите гуни или 
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 качества на материалната природа: добро, страст и невежест- 
во. Бог Кршна обяснява какви са тези гуни, как те ни въздей- 
стват, как човек излиза извън обсега им и какви са отличител- 
ните черти на този, който постигнал трансцендентално състояние. 
 
ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА 
 
Йога на Върховната Личност 
 
Крайната цел на ведическото знание е човек да се измъкне 
от оплитането в материалния свят и да осъзнае Бог Кршна 
като Бога, Върховната Личност. Този, който разбере върхов- 
ната същност на Кршна, се отдава на Него и Му служи пре- 
дано. 
 
ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА 
 
Божествената и демоничната природа 
 
Личностите, които притежават демонични качества и живеят 
според собствените си хрумвания, без да следват правилата 
на писанията, си осигуряват низши раждания и по-нататъшно 
материално робство. А тези, които имат божествени качества 
и водят регулиран живот, като се придържат към авторитетните 
писания, постепенно достигат съвършенство. 
 
ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА 
 
Видовете вяра 
 
Има три вида вяра, които съответстват на трите гуни на 
материлната природа и произтичат от тях. Дейностите, 
извършвани от тези, чиято вяра е в страстта и невежест- 
вото, дават само временни материални резултати. А дей- 
ностите, извършвани в доброто, в съответствие с настав- 
ленията на писанията, пречистват сърцето и водят към 
преданост и вяра в Бог Кршна. 
 
ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА 
 
Съвършенството на отречението 
 
Кршна обяснява значението на отречението и въздействието 
на гуните на природата върху човешкото съзнание и дей- 
ности. Той обяснява Брахман реализацията, величието на 
Бхагавад-гита и крайното заключение на Гита: най-висшият 
религиозен път  е абсолютното, безусловно отдаване с лю- 
бов на Бог Кршна, което освобождава човека от всички гре- 
хове, просветлява го и му дава възможност да се върне във 
вечната духовна обител на Кршна. 
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ОПИСАНИЕ НА ОБСТАНОВКАТА 
 
 Въпреки, че Бхагавад-гита е често публикувана и много четена, всъщност тя е 
само епизод от Махабхарата, епичната санскритска история на древния свят. В 
Махабхарата се разказва за събитията, които предшестват настоящата епоха на Кали. В 
началтото на тази епоха, преди около петдесет века, Господ Кршна изговаря Бхагавад-
гита пред Своя приятел и преданоотдаден Арджуна. 
 Техният разговор е един от най-големите философски и религиозни диалози, 
които човечеството познава и се състои непосредствено преди започването на една 
братоубийствена война. Тази война е резултат от големия конфликт между стоте сина 
на Дхртараштра и техните братовчеди – Пандавите, сивонете на Панду. 
 Дхртараштра и Панду са братя, родени в династията Куру. Тя води началото си 
от цар Бхарата, който някога е управлявал Земята и от чието име Махабхарата 
получава названиието си. Понеже по-големият брат Дхртараштра е сляп по рождение, 
на трона, който му се полага, се възкачва по-малкият му брат Панду. 
 Панду умира млад и неговите пет деца -  Йудхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула 
и Сахадева са поверени на грижите на Дхртараштра, който по това време става цар. По 
тази причина синовете на Дхртараштра и Панду израстват в едно и също царско 
семейство. И едните, и другите са обучавани във военни изкуства от опитния Дрона и 
са напътствани от уважавания „дядо” на рода, Бхишма.  
 Но синовете на Дхртараштра, и особено най-големият, Дурйодхана, мразят 
Пандавите и им завеждат. В същото време слепият и злонамерен Дхртараштра желае 
неговите синове, а не синовете на Панду да наследят трона. 
 Дурйодхана, подкрепян от Дхртараштра, крои планове как да убие младите 
синове на Панду. Само благодарение на грижите и покровителството на чичо им 
Видура и братовчед им Господ КршнаПандавите успяват да избегнат многократните 
опити да бъдат убити. 
 Господ Кршна не е обикновен човек, а Самият Верховен Бог, който е слязъл на 
Земата и играе ролята на принц в една от тогавашните династии. В тази роля Той е и 
племенник на съпругата на Панду – Кунти, или Пртха, майката на Пандавите. Като 
техен роднина и вечен поддръжник на религията, Кршна облагодетелства и 
покровителства благочестивите синове на Панду. 
 По някакъв начин хитрият Дурйодхана предизвиква Пандавите да играят хазарт. 
В този съдбоносен турнир Дурйодхана и братята му спечелват Драупади, 
целомъдрената и предана съпруга на Пандавите и я унижават, като се опитват да я 
разсъблекат пред събраните там принцове и царе. Божествената намеса на Кршна я 
спасява, но нечестната игра лишава Пандавите от царство и става причина за 
тренадесетгодишното им изгнание. 
 Когато се завръщат от изгнание, Пандавите напълно основателно искат 
царството си от Дурйодхана, но той безцеремонно отказва да го върне. Обвързани от 
дълга на принцовете да управляват, петимата Пандави свеждат искането си до пет села. 
Дурйодхана нагло отговаря, че няма да им отстъпи земя дори колкото да забият игла в 
нея. 
 
 Въпреки всичко Пандавите остават търпеливи и снизходителни. Но войната 
изглежда неизбежна. 
 Принцовете от целия свят се разделят на две, едните застават на страната на 
Пандавите, а другите – на страната на синовете на Дхртараштра. Самият Кршна приема 
роля на парламентьор и от името на Пандавите отива в лагера на Дхртараштра за да 
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моли за мир. След като и Неговият апел е отхвърлен, става ясно, че сражението е 
неизбежно. 
 За разлика от неблагочестивите синове на Дхртараштра, Пандавите, които 
нравствено издигнати, распознават в Кршна Бога, Върховна Личност. Кршна предлага 
да участва във войната според желанието  на противниците. Като Бог, Той не може да 
се сражава лично, но всяка от страните може да се възползва или от армията Му, или от 
Самия Кршна като съветник и помощник. Дурйодхана, гениялният политик, 
предпочита да се възползва от въоръжените сили на Кршна, докато Пандавите желаят 
Самия Кршна. 
 По този начин Кршна става колесничар на Арджуна и приема да кара 
легендарната колесниця на стрелеца. Всичко това ни води до момента, в който започва 
Бхагавад-гита – двете въоръжени армии са готови за сражение и Дхртараштра 
ктревожно пита секретаря си Санджайа какно става на бойното поле. 
 И така, обстановката е описана. Единственото, което е нужно, са някои кратки 
пояснения за този превод и коментара към него. 
 Традиционните шаблонни преводачи, които са превеждали Бхагавад-гита на 
английски език, в повечето от случаите пренебрегват Кршна като личност, за да 
предадат собствените си възгледи и философски идеи. Те приемат историята на 
Махабхарата за необикновена митология, а Кршна се превръща в поетичен израз на 
идеите на някакъв неизвестен гений или в най-добрия случай е второстепенна 
историческа личност. 
 Но личността на Кршна е целта и съдържанието на Бхагават-гита, както става 
ясно от самата нея. 
 Это защо този превод, както и коментарът, който го придружава, имат за цел да 
доближат читателя до Кршна, а не да го отдалечават от Него. Поради това Бхагавад-
гита такава, каквато е е единствена по рода си. Изключителното в нея е, че тя е 
напълно логична и изчерпателна. Тъй като Кршна изговаря Гита и в същото време е 
крайната й цел, този превод със сигурност е единственият, който представя вилекото 
писание в истинската му светлина. 
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Предговор 
 
 Първоначално написах Бхагавад-гита такава, каквато е във вида, който сега е 
пред вас. Когато тази книга беше публикувана за първи път, оригиналният рукопис, за 
съжаление, беше съкратен на по-малко от четиристотин страници, без илюстрации и 
пояснения към повечето от оригиналните стихове на Шримад Бхагавад-гита. Във 
всички други мои книги: Шримад-Бхагаватам, Шри Йшопанишад и др., системата е 
следната: давам оригиналния текст, английската му транскрипция, след това 
английската дума или израз, който отговаря на всяка санскритска дума, преводите и 
пояснения. Това прави книгата достоверна и научна, а смисълът сам по себе си ясен. 
Затова не бях много щастлив, когато трябваше да съкратя първоначалния си ръкопис. 
По-късно, когато интересът към Бхагавад-гита такава, каквато е значително нарасна, 
бях помолен от много учени и преданоотдадени да представя книгата в първоначалния 
й вид. Така че настоящият опит има за цел да предложи първоначалния ръкопис на тази 
велика книга на знанието, заедно с обяснение на цялата парампара, за да може 
движението за Кршна съзнание постепенно да се установи. 
 Нашето движение за Кршна съзнание е автентично, потвърдено от историята, 
естествено итрансцендентално поради това, че се базира на Бхагавад-гита такава, 
каквато е. То постепенно става най-популярното движение в целия свят и особено сред 
по-бладото поколение. От движениетои за Кршна съзнание все повече се интересуват и 
възрастните. Те се заинтересуваха до такава степен, че бащите и майките на моите 
ученици ни насърчават, като стават почетни членове на голямото ни общество, 
Международното общество за Кршна съзнание. В Лос Анджелос много бащи и майки 
ме посещаваха, за да изразят признателността си, че ръководя движението за Кршна 
съзнание в целия свят. Някои от тях казваха, че за американците е голямо щастие, че 
съм започнал движението за Кршна съзнание в Америка. Но в действителност 
първоначалният баща на това движение е Самият Господ, Шри Кршна, който го е 
създал преди много, много години и то е достигнало до човешкото общество 
посредством ученическата последователност. Ако имам някакъв принос във връзка с 
това, той не е лично мой, а принадлежи на вечния ми духовен учител, Неговата 
Божествена Милост Ом Вишнупада Парамахамса Паривраджакачарйа 108 Шри 
Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа Прабхупада. 
 Ако имам някаква заслуга, тя се състои в това, че съм се опитал да представя 
Бхагавад-гита такава, каквато е, без никаква промяна. Преди да представя Бхагавад-
гита такава, каквато е почти всички издания на английски език имаха за цел да 
реализират нечия лична амбиция. Нашият опит да представим Бхагавад-гита такава, 
каквато е се състои в следното: да изложим мисията на Бога, Върховната Личност, 
Кршна. Наше задължение е да представим волята на Кршна, а не на някой светски 
мислител, политик, философ или учен, защото въпреки големите си познания те знаят 
много малко за Кршна. Когато Кршна казва: ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи 
мам намаскуру... – ние, за разлика от т.нар. „учени”, не твърдим, че Кршна и Неговият 
вътрешен дух се различават. Кршна е абсолютен и няма разлика между името на Кршна 
качествата на Кршна, забавленията на Кршна и т.н. Тази абсолютна позиция на Кршна 
трудно може да се разбере от човек, който не е преданоотдаден на Кршна в системата 
на парампара (ученическата последователност). Когато пишат коментариите си върху 
Бхагавад-гита, т нар. учени, политици, философи и свами без съвършено знание за 
Кршна се опитват да осъдят на изгнание или да убият Кршна. Тези неавторитетни  
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коментарии върху Бхагавад-гита са известни като Майавада-бхашйа и Господ 
Чаитанйа ни предупреждава относно такива неавторитетни хора. Господ Чаитанйа 
казва, че всеки, който се опитва да разбере Бхагавад-гита от гредна точка на 
майавадите, допуска голяма грешка. Резултатът от такава груба грешка е, че погрешно 
воденият ученик на Бхагавад-гита със сигурност ще бъде объркан по пътя на 
духовното ръководство и няма да се завърне обратно вкъщи, при Бога. 
 Моето единствено намерение е да представя Бхагавад-гита такава, каквато е и 
тя води обусловения ученик към същата цел, заради която Кршна слиза на тази планета 
веднъж в деня на Брахма, т.е. на всеки 8 600 000 000 години. Това обяснение е дадено в 
Бхагавад-гита и ние трябва да го приемем такова, каквото е. В противен случай няма 
смисъл да се опитваме да разберем Бхагавад-гита и този, който я произнася – Господ 
Кршна. Господ Кршна изрича Бхагавад-гита за първи път пред бога на Слънцето, 
преди стотици милиони години. Трябвя дя приемем този факт на базата на авторитета 
на Кршна, без погрешни тълкувания – така ще разберем историческото значение на 
Бхагавад-гита. Да тълкуваме Бхагавад-гита, без да се съобразяваме с желанието на 
Кршна, е най-голямата грешка. За да се предпазим от тази грешка, трябва да осъзнаем 
Господа като Бог, Върховната Личност, както непосредствено е осъзнат от Арджуна, 
първия ученик на Господ Кршна. Такова разбиране на Бхагава-гита е наистина 
авторитетно и е полезно за благополучието на човешкото общество при изпълнението 
мисията на живота. 
 Движението на Кршна съзнание е от първостепенно значение за човешкото 
общество, защото предлага най-висшето съвършенство на живота. А Бхагавад-гита 
обяснява подробно как става това. За нещастие светските скандалджии използват 
Бхагават-гита, за да развиват демоничните си наклонности и да отклоняват хората от 
правилното разбиране на елементарните принципи на живот. Всеки трябва да знае 
колко велик е Бог, или Кршна. Всеки трябва да знае истинската позиция на живите 
същества. Всеки трябва да знае, че живото същество е вечен слуга и ако не служи на 
Кршна, трябва да служи на илюзията в различни комбинации на трите гуни на 
материалната природа и така вечно да скита в колелото на раждането и смъртта. Дори 
т.нар. „освободен” майавади спекулатор е принуден да търпи този процес. Това знание 
е велика наука и всяко живо същество трябва да чуе за нея заради собствения си 
интерес. 
 Голяма част от хората, особено днес, в епохата на Кали, са очаровани от 
външната енергия на Кршна и погрешно мислят, че чрез напредък в областта на 
материалния комфорт ще станат щастливи. Те нямат знание за това, колко силна е 
материалната, или външната природа, защото всеки здраво е обвързан от строгите й 
закони. Живото същество е щастлива частица, неразделно свързана с Господа и 
естествената му функция е да служи непосредствено на Бога. Омаян от илюзията, всеки 
се опитва да стане щастлив, като служи на собственото си сетивно наслаждение под 
различни форми, но това никога не го прави щастлив. Вместо да удовлетворява 
собствените си материални сетива, човек трябва да удовлитворява сетивата на Господа. 
Това е най-висшето съвършенство на живота. Господ желае и изисква това. Всеки 
трябва да разбере това основно положение в Бхагавад-гита. Нашето движение за 
Кршна съзнание учи целия свят на това основно положение и понеже ние не 
замърсяваме темата на Бхагавад-гита такава, каквато е, всеки, който е заинтересуван 
и желае да извлече полза от изучаването на Бхагавад-гита, трябва да потърси помощ от 
движението за Кршна съзнание за практическо разбиране на Бхагавад-гита под 
непосредственото ръководство на Господа. Ето защо се надяваме, че хората ще 
извлекат най-голяма полза от изучаването на Бхагавад-гита такава, каквато е, както 
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Сме я представили тук, и ако дори само иден от тях стане чист преданоотдаден на Бога, 
ние ще считаме опита си за успешен. 
 
 
      А.Ч.  Бхактиведанта Свами 
12 май 1971 г. 
Сидней, Австралия 
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Въведение 

 
  ом аджнана тимирандхасйа   джнананджана-шалакайа 
 чакшур унмилитам йена   тасмаи шри-гураве намах 
 
 шри-чаитанйа-мано ‘бхиштам стхапитам йена бху-тале 
 свайам рупах када махйам дадати сва-падантикам 
 
Роден съм в най-дълбоко невежество, но моят духовен учител отвори очите ми с факела 
на знанието. На него отдавам смирените си почитания. Кога Шрила Рупа Госвами 
Прабхупада, който постави в този материален свят началото на мисията за изпълнение 
желанието на Господ Чаитанийа, ще ми даде убежище в лотосовите си крака? 
 
 
 ванде ‘хам шри-гурох шри-йута-пада- 
   камалам шри-гурун ваишнавамш ча 
 шри-рупам саграджатам саха-гана- 
   рагхунатханвитам там са-дживам 
 садваитам савадхутам париджана-сахитам 
   кришна-чаитанйа-девам 
 шри-радха-кршна-падав саха-гана- 
   лалита-шри-вишакханвитамш ча 
 
Отдавам смирените си почитания в лотосовите крака на моя духовен учители в краката 
на всички ваишнави. Отдавам смирените си почитания в лотосовите крака на Щрила 
Рупа Госвами, на по-големия му брат Саннатана Госвами, както и на Рагхунатха Даса, 
Рагхунатха Бхатта, Гопала Бхатта и Шрила Джива Госвами. Отдавам смирените си 
почитания на Господ Кршна Чаитанйа, Господ Нитйананда, Адваита Ачарйа, 
Гададхара, Шриваса и на другите, които ги придружават. Отдавам смирените си 
почитания на Шримати Радхарани и Шри Кршна, както и техните компаньони Шри 
Лалита и Вишакха. 
 
 хе кршна каруна-синдхо   дина-бандхо джагат-пате 
 гопеша гопика-канта   радха-канта намо ‘сту те 
 
О, мой скъпи Кршна, Ти си приятел на нещастните и източник на творениетом Ти си 
господарят на гопите и любимият на Радхарани. Отдавам смирените си почитания на 
Теб. 
 

тапта-канчана-гауранги   радхе врндаванешвари 
 вршабхану-суте деви   пранамами хари-прийе 
 
Отдавам почитанията си на Радхарани, чието тяло е с цвят на разтопено злато и която е 
царица на Врндавана. Ти си дъщеря на цар Вршабхану и си много скъпа на Господ 
Кршна. 
 

ванчха-калпатарубхйаш ча   крпа-синдхубхйа ева ча 
 патитанам паванебхйо   ваишнавебхйо намо намах 
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Отдавам смирените си почитания на всички ваишнави, които са преданоотдадени на 
Бога. Те са като дървета на желанията и могат да изпълняват молбите на всеки. Те са 
изпълнени със състрадание към падналите души. 
 
 шри-кршна-чаитанйа  прабху-нитйананда 
 шри-адваита гададхара   шривасади-гаура-бхакти врнда 
 
Отдавам почитанията си на Шри Кршна Чаитанйа, Прабху Нитйананда, Шри Адваита, 
Гададхара, Шриваса и на всички други, които следват пътя на предаността. 
 
 харе кршна харе кршна   кршна кршна харе харе 
 харе рама харе рама   рама рама харе харе 
 
 Бхагавад-гита е известна още и като Гитопанишад. Тя е същината на 
ведическото знание и един от най-важните Упанишади във ведическата литература. 
Разбира се, върху Бхагавад-гита има много коментарии на английски език и някой 
може да  попита каква е  необходимостта от още един. Причината за настоящото 
издание е следната. Неотдавна една американка ме помоли да й препоръчам някой от 
английските преводи на Бхагават-гита. В Америка има много издания на Бхагават-
гита на английски език, но доколкото прецених, не само в Америка, а и в Индия за 
нито едно от тях не може да се каже, че е автентично, защото почти във всяко от тях 
авторите са отразили собственото си мнение, без да се докоснат до духа на Бхагавад-
гита такава, каквато е. 
 Духът на Бхагавад-гита е посочен в самата нея. Може да се даде следното 
сравнение. Ако искаме да вземаме някакво лекарство, трябва да следваме указанията, 
написани на етикета му. Не можем да вземаме лекарството според собствения си 
каприз или по препоръките на приятел. То трябва да се приема според упътванията 
върху етикета или предписанията, дадени от лекар. И Бхагавад-гита трябва да се 
приема по начина, който посочва самият разказвач. Бхагавад –гита е расказана от 
Господ Шри Кршна. На всяка страница той е посочен като Бог, Върховната Личност, 
Бхагаван. Понякога думата бхагаван се отнася до някоя изключително силна личност 
или могъщ полубог, но тук без съмнение с бхагаван се посочва, че Господ Шри Кршна 
е велика личност. В същото време би трябвало да знаем, че Бог Шри Кршна е Бог, 
Върховната Личност, както е потвърдено от всички велики ачарии (духовни учители), 
такива като Шанкарачарйа, Рамануджачарйа, Мадхвачарйа, Нимбарка Свами, Шри 
Чаитанйа Махапрабху и много други авторитети в областта на ведическото знание в 
Индия. В Бхагават-гита Господ сам потвърждава, че е Бог, Върховната Личност. Той е 
приеман за Господ във всички Пурани и Брахма-самхита, и особено в Шримад-
Бхагаватам, който е известен като Бхагавата Пурана (кршнас ту бхагаван свайам). 
Следователно би трябвало да приемем Бхагават-гита такава, каквато е, т.е. по 
начина, който Самата Божествена Личност посочва. 
 В четвърта глава на Гита (4.1-3) Господ казва: 
 
 имам вивасвате йогам   проктаван ахам авйайам 
 вивасван манаве праха   манур икшвакаве ‘бравит 
 

евам парампара-праптам   имам раджаршайо видух 
са каленеха махата   його наштах парантапа 
 
са евайам майа те ‘дйа   йогах проктах пуратанах 
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бхакто ‘си ме сакха чети рахасйам хй етад уттамам 
 

 Тук Господ информира Арджуна, че йога системата, която е изложена в 
Бхагавад-гита, най-напред е изговорена пред бога на Слънцето. Той от своя страна я 
обяснява на Ману, а Ману – на Икшваку. По такъв начин чрез ученическата 
последователност тази йога система се предава от учител на ученик. С течение на 
времето обаче тя се е изгубила. Затова Господ трябва да изговори отново Бхагавад-
гита – този път пред Арджуна на бойното поле Курукшетра. 
 Той казва на Арджуна, че разкрива тази върховна тайна, защото Арджуна е 
Негов преданоотдаден и приятел. Смисълът на това е, че Бхагавад-гита е трактат, 
който е специално предназначен за преданоотдадените на Господа. Има три категории 
трансценденталисти – джнани, йоги и бхакти; т.е. имперсоналисти, личности, които 
медитират и преданоотдадени. Кршна ясно казва на Арджуна, че го прави първия 
ученик от нова парамапара (ученическа последователност), защото старата е 
прекъсната. По този начин Господ желае да постави началото на друга парампара за 
същия вид знание, т.е. за знанието, предавано от бога на Слънцето. Господ иска също 
Арджуна да распространи учението Му отново. Той желае Арджуна да стане авторитет 
в разбирането на Бхагавад-гита. От тук става ясно, че Бхагавад-гита е съобщена на 
Арджуна, защото той е преданоотдаден на Господа, непосредствен ученик на Кршна и 
Негов близък приятел. Следователно Бхагавад-гита може да бъде разбрана най-добре 
от личност, която притежава качествата на Арджуна. Това означава, че човек трябва да 
бъде преданоотдаден в непосредствена връзка с Господа. Веднага щом стане 
преданоотдаден на Господ, човек установява пряк контакт с Него. Това е много 
обширна тема, но тя може да се изложи накратко. Всеки преданоотдаден общува с Бога, 
Върховната Личност, по един от следните пет начина: 

1. Може да бъде преданоотдаден в пасивно състояние; 
2. Може да бъде преданоотдаден в активно състояние; 
3. Може да бъде преданоотдаден като приятел; 
4. Може да бъде преданоотдаден като родител; 
5. Може да бъде преданоотдаден като любимо съпруга. 
Арджуна има връзка с Господ като приятел. Естествено, разликата между това 

приятелство и приятелството, което се среща в материалния свят, е голяма. Това е 
трансцендентално приятелство, което не всеки може да получи. Човек има определена 
връзка с Господа, която се пробужда чрез усъвършенстване на преданото служене. В 
сегашното състояние на живот ние сме забравили не само Върховния Господ, но и 
вечната си връзка с Него. Всяко същество сред милионите и милиарди живи същества 
има вечна и специфична връзка с Господа. Тя се нарича сварупа. Чрез метода на 
преданото служене всеки може да възстанови тази сварупа и този стадий се нарича 
сварупа-сиддхи – съвършенство на органически присъщата на дадена личност позиция. 
Арджуна е преданоотдаден на Върховния Господ и е свързан с Него чрез приятелство. 
 Трябва да се отбележи, как Арджуна приема Бхагавад-гита. Неговият начин на 
приемане е показан в десета глава (10.12-14): 
 
 арджуна увача 
 парам брахма парам дхама   повитрам парамам бхаван 
 пурушам шашватам дивйам   ади-девам аджам вибхум 
 
 ахус твам ршайах сарве   деваршир нарадас татха 
 асито девало вйасах    свайам чаива бравиши ме 
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 сарвам етад ртам манйе   йан мам вадаси кешава 
 на хи те бхагаван вйактим    видур дева на данавах 
  
 „Арджуна казва: „Ти си Бог, Върховната Личност, крайната обител, най-чистият, 
Абсолютната Истина. Ти си вечната, трансценденталната, първоначалната личност, 
нероденият и най-великият. Всички велики мъдреци, като Нарада, Асита, Девала и 
Вйаса потвърждават тази истина за Теб, а сега и Ти Самият ми заявяваш. О, Кршна, 
изцяло приемам за истина всичко, което ми каза.О, Господи, нито полубоговете, нито 
демоните могат да разберат Твоята Личност.” 
 След като е чул Бхагавад-гита от Бога, Върховната Личност, Арджуна приема 
Кршна като парам брахма, Върховен Брахман. Всяко живо същество е Брахман, но 
Върховното живо същество, Бог, Върховната Личност е Върховният Брахман. Парам 
дхама означава, че Той е върховният покой или обител на всичко; павитрам означава, 
че е чист, недокоснат от материалното замърсяване; пурушам означава, че Той е 
върховният наслаждаващ се; шашватам, че е първоначалният; дивйам – че е 
трансцендентален; ади-девам – че Бог, Върховната Личност; аджам – че е нероден и 
вибхум – че е най-великият. 
 Някой може да си помисли, че понеже Кршна е приятел на Арджуна, Арджуна 
Му казва всичко това, за да Го поласкае. За да отстрани това съмнение от умовете на 
читателите на Бхагавад-гита, в следващия стих Арджуна потвърждава възхвалите, като 
казва, че Кршна е приеман за Бога, Върховната Личност не само от него, но и от 
авторитети като Нарада, Асита, Девала и Вйасадева. Те са велики личности и 
разпространяват ведическото знание такова, каквото е приемано от всички ачарии. 
Затова Арджуна казва на Кршна, че приема всичко чуто от Него, за напълно 
съвършено. Сарвам етад ртам манйе – „Приемам всичко, казано от Теб, за истина.” 
Също така Арджуна казва, че личността на Господ се осъзнава много трудно; че Той не 
може да бъде разбран дори от великите полубогове. Това означава, че Господ не може 
да бъде узнат дори от личности, по-висши от човешките същества. Как тогава  едно 
човешко същество би могло да разбере Господ Шри Кршна, без да стане негов 
преданоотдаден? 
 Бхагавад-гида трябва да бъде приемана с дух на преданост. Никой не би 
трябвало да се мисли за равен на Кршна, нито да смята, че Кршна е обикновена личност 
или дори велика личност. Господ Шри Кршна е Бог, Върховната Личност. Съгласно 
утвържденията на Бхагавад-гита или на Арджуна, ако някой се опитва да разбере 
Бхагават-гита, трябва поне теоретично да приеме Шри Кршна за Бога, Върховната 
Личност. С такъв смирен дух той може да разбере Бхагавад-гита. Ако човек не чете по 
този начин Бхагавад-гита, ще му бъде много трудно да я разбере, защото тя е голяма 
загадка. 
 Какво точно представлява Бхагавад-гита? Целта на Бхагавад-гита е да 
освободи човечеството от невежеството на материалното съществуване. Всеки човек 
има толкова много затруднения. Арджуна също е в трудно положение, когато трябва да 
се сражава в битката на Курукшетра. Той се отдава на Шри Кршна и по тази причина е 
изговорена Бхагавад-гита. Не само Арджуна, но и всеки от нас е пълен с грижи поради 
материалното съществуване. Това наше съществуване протича в атмосфера на 
несъществуване. В действителност ние не сме предназначени да бъдем застрашени от 
несъществуване. Нашето съществуване е вечно, но по един или друг начин ние сме 
поставени в асат. Асат се отнася до това, което не съществува. 
 От толкова страдащи човешки същества единици са тези, които наистина се 
запитват за положението си: кои са те, защо са поставени в това неприятно положение 
и т.н. Докато човек не се пробуди и не се запита защо страда, докато не осъзнае, че не 
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иска да страда, а напротив – иска да намери разрешение на всички страдания, - той не 
трябва да бъде приеман за съвършено човешко същество. Човешкото започва от 
момента, в който се пробуждат този вид запитвания в нечий ум. В Брахма-сутра това 
запитване е наречено брахма-джиджнаса. Атхато брахма-джиджнаса. Всяка дейност 
на човешкото същество трябва да се счита неуспешна, ако то не пита за природата на 
Абсолюта. Следователно всички, които си задават въпроса, защо страдат или откъде 
идват и къде ще отидат след смъртта, са подходящи ученици, които могат да разберат 
Бхагавад-гита. Искреният ученик би трябвало да изпитва също и голяма почит към 
Бога, Върховната Личност. Арджуна е точно такъв ученик. 
 Господ Кршна идва на Земята специално за да възстанови истинската цел на 
живота, когато човек я забрави. Измежду много, много пробудени човешки същества, 
може би само едно наистина е проникнато от духа на разбиране на позицията си и 
Бхагавад-гита е изговорена за такива като него. Всъщност всички ние сме погълнати 
от тигрицата на незнанието, но Господ е много милостив към живите същества, и 
особено към човешките. Заради това Той изговаря Бхагавад-гита, като прави приятеля 
Си Арджуна Свой ученик. 
 Понеже е придружител на Господа Кршна, Арджуна е над всяко невежество. Но 
на бойното поле Курукшетра той е поставен в положението на невежа, за да пита 
Господ Кршна за проблемите на живота и Господ да ги обясни за благото на бъдещите 
поколения човешки същества и да набележи целта на живота. Тогава човек ще може да 
действа съобразно с нея и да изпълни съвършено мисията на човешкия живот. 
 Съдържанието на Бхагавад-гита дава възможност да бъдат разбрани пет 
основни истини. Най-напред се обяснява науката за Бога, след това органически 
присъщата на живите същества, дживите, позиция. Има ишвара, което означава 
контрольор, и има дживи, или живи същества, които са контролирани. Ако едно живо 
същество казва, че не се намира под контрол и е свободно, то е безумно. Живото 
същество е контролирано във всяко отношение, поне що се отнася до обусловения му 
живот.  Съдържанието на Бхагавад-гита се отнася до ишвара – върховния контрольор, 
и дживите – контролираните живи същества. В нея се обсъждат също пракрти 
(материалната природа), времето (продължителността на съществуване на цялата 
вселена или проявлението на материалната природа) и карма (дейността). 
Космическото проявление е пълно с различни дейности. Всички живи същества са 
заети с тях. От Бхагавад-гита трябва да научим кой е Бог, какво представляват живите 
същества, какво е пракрти, какво представлява космическото проявление, как то е 
контролирано от времето и какви са дейностите на живите същества. 
 Петте основни теми на Бхагавад-гита доказват, че Върховният Бог, или Кршна, 
или Брахман, или върховният контрольор, или Параматма – може да употребите името, 
което пожелаете,  е най-великият от всички. В качествено отношение няма разлика 
между живите същества и върховния контрольор. Господ контролира всички вселенски 
дела на материалната природа, както ще бъде обяснено по-нататък в разделите на 
Бхагавад-гита. Материалната природа не е независима. Тя действа под ръководството 
на Върховния Господ. Както Господ Кршна казва, майадхйакшена пракртих суйате са-
чарачарам – „Тази материална природа действа под Мое ръководство.” Когато видим 
удивителните неща, които се случват в космическата природа, ние би трябвало да 
знаем, че зад космическото проявление има контрольор. Нищо не може да се прояви, 
без да бъде контролирано. Детинско е да не се приема кантролиращият. Едно дете 
например може да мисли, че автомобилът е нещо много удивително, защото се движи, 
без да бъде теглен от кон или друго животно, но няма здравомислещ човек, който да не 
познава принципите на дийствие на автомобила. Той знае, че в машината има човек, 
който е водач. По същия начин Върховният Господ е водачът, под чието ръководство 
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работи всичко. Що се отнася до дживите, живите същества, Господ ги приема, както 
ще стане ясно от следващите глави, като неразделно свързани с Него частици. Златната 
частица е също злато, капката вода от океана е също солена. По същия начин ние, 
живите същества, като частици, неразделно свързани с Върховния контрольор, ишвара, 
или Бхагаван, Господ Шри Кршна, притежаваме всички качества на Върховния Господ, 
но в незначително количество, защото сме много малки ишвари, подчинени ишвари. 
Ние се опитваме да контролираме природата, както сега се опитваме да контролираме 
космоса и планетите. Тази склонност към контрол съществува, защото това е качество, 
присъщо на Кршна. Но въпреки че имаме желание да господстваме над материалната 
природа, би трябвало да знаем, че не сме върховният контрольор. Всичко това е 
обяснено в Бхагавад-гита. 
 Какво представлява материалната природа?  В Гита тя е обяснена като по-низша 
пракрти, т.е.  по-низша природа. Живото същество е обяснено като по-висша пракрти. 
Пракрти е винаги под контрол, независимо дали е по-висша или по-низша. Тя е жена и 
контролирана от Господа, както дейностите на съпругата се контролирани от съпруга. 
Пракрти е винаги подчинена и управлявана от Господа, който е контролиращият. 
Живите същества и материалната природа са управлявани и контролирани от 
Върховния Господ. Според Бхагавад-гита, въпреки че живите същества са частици, 
неразделно свързани с Върховния Господ, те трябва да бъдат считани за пракрти. Това 
ясно се посочва в седма глава на Бхагавад-гита. Апарейам итас тв анйам пракртим 
виддхи ме парам джива-бхутам – „Тази материална природа е Моята по-низша 
пракрти, но отвъд нея има друга пракрти – джива-бхутам, или живото същество.” 
 Сама по себе си материалната природа е съставена от три качества: гуната на 
доброто, гуната на страстта и гуната на невежеството. Над тези гуни стои вечното 
време. Посредством комбинацията на тези гуни на природата и под контрола и в обсега 
на вечното време възникват и съществуват дейностите, наречени карма. Тези дейности 
се извършват от незапомнени времена и ние страдаме или се наслаждаваме на 
плодовете от делата си. Да предположим, например, че съм бизнесмен, работил 
упорито и с интелигентност, и съм натрупал голяма банкова сметка. Тогава аз ще се 
наслаждавам. Но да предположим, че след време изгубя всичките си пари в някаква 
сделка. Тогава ще страдам. По същия начин във всяка област на живота ние се 
наслаждаваме на последиците от работата си или страдаме от тях. Това се нарича 
карма. 
 В Бхагавад-гита се обяснява какво е ишвара (Върховният Господ), джива 
(живото същество), пракрти (природата), кала (вечното време) и карма (дейността). От 
тях Господ, живите същества, материалната природа и времето са вечни. Проявлението 
на пракрти може да е временно, но това не означава, че е истинско. Някои философи 
казват, че проявлението на материалната природа не е действително, но според 
философията на Бхагавад-гита, т.е. философията на ваишнавите, това не е вярно. 
Проявлението на света не се приема за неистинско, то се приема за реално, но 
временно. То е сравнявано с облака, който се движи по небето или идва със сезона на 
дъждовете, които хранят растенията. Веднага щом дъждовният сезон свърши и небето 
се проясни, всички посеви, хранени от дъжда, изсъхват. По същия начин това 
материално проявление възниква след определен интервал, съществува известно време 
и след това изчезва. Така действа пракрти и този цикъл се повтаря вечно. Следователно 
пракрти е вечна, а не измислена. Господ я нарича „Моята пракрти”. Тази материална 
природа е отделена енергия на Върховния Господ. По същия начин живите същества са 
енергия на Върховния Господ, въпреки, че не са отделени, а вечно свързани с Него. И 
така, Господ, живите същества, материалната природа и времето са взаимосвързани и 
вечни. Обаче друго понятие, карма, не е вечно. В действителност последиците от 
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кармата могат да бъдат много стари. От незапомнени времена ние страдаме или се 
наслаждаваме на резултатите от дейностите си. Но можем да променим резултатите от 
кармата си, или дейността си и тази промяна зависи от съвършенството на знанието, 
което имаме. Ние сме ангажирани с различни дейности. Без съмнение, ние не знаем 
какъв вид дейности да приемем, за да се освободим от техните действия и последствия, 
но всичко това е обяснено в Бхагавад-гита. 
 Позицията на ишвара, Върховния Господ, е позиция на върховно съзнание. 
Дживите, т.е. живите същества, като неразделно свързани с Върховния Господ 
частици, също имат съзнание. Живото същество и материалната природа са 
разглеждани като пракрти, т.е. енергия на Върховния Господ, но само една от тях, 
дживата, има съзнание. Другата пракрти няма съзнание – в това е разликата. По тази 
причина джива-пракрти е наричана по-висша, защото има съзнание, подобно на 
Божието. Обаче само Господ е върховно осъзнат и никой не би трябвало да твърди, че 
дживата, или живото същество, е също върховно осъзната. Тя не може да има висше 
съзнание на нито един етап от усъвършенстването си и всяка подобна теория 
заблуждава. Живото същество може да е осъзнато, но съзнанието му не е съвършено 
или висше. 
 Разликата между джива и ишвара ще бъде обяснена в тринадесета глава на 
Бхагавад-гита. Господ е кшетра-джна – „осъзнат”,каквото е и живото същество, но 
живото същество е осъзнато само по отношение на собственото си тяло, докато Господ 
е осъзнат за всички тела. Понеже живее в сърцето на всяко живо същество, той е 
осъзнат за душевните вълнения на всяка една от джавите. Не би трябвало да забравяме 
това. Обяснено е още, че Параматма, Бог, Върховната Личност, живее в сърцето на 
всеки като ишвара, т.е. като контрольор и напътства живото същество да действа 
според желанията си. Живото същество забравя какво да прави. Най-напред то решава 
да действа по определен начин, след това се оплита в дейностите и последиците от 
собствената си карма. След като напусне едно тяло, то влиза в друго тяло, както 
обличаме и събличаме дрехите си. Докато се преселва по този начин, живото същество 
понася действията и реакциите на миналите си дейности. То може да промени тези 
дейности, когато е в гуната на доброто, т.е., когато разбира, какви дейности трябва да 
приема Ако постъпва по този начин, всички дейности и последици от миналите му 
действия могат да се променят. Следователно кармата не е вечна. Затова казваме, че от 
петте обекта (ишвара, джива, пракрти, време и карма) първите четири са вечни, а 
кармата не е вечна. 
 Върховното съзнание  - ишвара – и живото същество си приличат, защото 
съзнанието на Господа и на живото същество е трансцендентално. Не е вярно че 
съзнанието е създадено чрез свързване на материята. Това разбиране е погрешно. 
Теорията, че съзнанието се развива при определени условия на материалната 
комбинация, не се приема от Бхагавад-гита. Съзнанието може да бъде неправилно 
отразено от покривалото на материални обстоятелства, точно както светлината, която 
се отразява от цветно стъкло, изглежда оцветена, но съзнанието на Господа не се влияе 
от материята. Господ Кршна казва майадхйакшена пракртих. Когато Той идва в 
материалната вселена, съзнанието Му не се влияе от материата. Ако се влияеше, 
Господ щеше да бъде неспособен да говори по трансценденталните въпроси, както 
прави Бхагавад-гита. Никой не може да каже нищо за трансценденталния свят, ако не е 
освободен от замърсеното материално съзнание. И така, Господ не е материално 
замърсен. Обаче в сегашния момент нашето съзнание е материално замърсено. От 
Бхагавад-гита научаваме, че трябва да пречистим материално замърсеното си 
съзнание. Когато станем с чисто съзнание, дейностите ни ще съответстват на 
желанието на ишвара и това ще ни направи щастливи. Това не означава да престанем да 
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действаме. По-скоро дейностите ни трябва да се пречистят, а пречистените дейности се 
наричат бхакти. Дейностите в бхакти не са замърсени, въпреки че външно не се 
отличават от обикновените дейности. Една невежа личност може да вижда, че 
преданоотдадените постъпват и работят като обикновени хора, и поради липса на 
достатъчно знание да не разбира, че дейностите на преданоотдадените и дейностите на 
Бога не са замърсени от нечисто съзнание или от материята. Те са трансцендентални 
спрямо трите гуни на материалната природа. Ние би трябвало да знаем обаче, че в това 
положение съзнанието ни е замърсено. 
 Когато сме материално замърсени, сме наричани обусловени. Погрешното 
съзнание се проявява, когато ни се струва, че сме продукт на материалната природа. 
Това се нарича лъжливо его. Човек, който е погълнат от телесната концепция, не може 
да разбере положението си. Бхагавад-гита е изговорена, за да освободи всеки от 
телесното схващане за живота; това е предварителна дейност за всеки 
трансценденталист. Всеки, който желае да се освободи, най-напред трябва да узнае, че 
той не е това материално тяло. Мукти, или освобождение, означава освобождаване от 
материалното съзнание. В Шримад-Бхагаватам също е дадено определение на 
освобождението. Муктир хитванйатха-рупам сварупена вйавастхитих. Мукти 
означава освобождаване на замърсеното от този материален свят съзнание и 
установяване в чисто съзнание. Всички инструкции на Бхагавад-гита са предназначени 
да пробудят това чисто съзнание и затова в заключителната част на инструкциите на 
Гита Кршна пита Арджуна дали вече е с пречистено съзнание. Пречистено съзнание 
означава да се действа съгласно инструкциите на Господа.Това е целият смисъл на 
пречистеното съзнание. Понеже сме частици, неразделно свързани с Господа, 
съзнанието е вече налице, но ние сме склонни да бъдем под влиянието на по-низшите 
гуни. А Господ като Върховен никога не се влияе. Това е разликата между Върховния 
Господ и малките индивидуални души. 
 Какво е съзнание? Съзнанието е „Аз съм”. Тогава какво съм аз? В замърсеното 
съзнание „Аз съм” означава „Аз съм господар на всичко, което виждам. Аз съм 
наслаждаващият се.” Светът се върти, защото всяко живо същество мисли, че то е 
господар и творец на материалния свят. Материалното съзнание има две психически 
качества: първото е, че човек се мисли за творец, а второто – че се мисли за 
наслаждаващ се. Но в действителност Върховният Господ е творецът и 
наслаждаващият се, а живото същество, като частица, неразделно свързана с Върховния 
Господ, не е нито творец, нито наслаждаващ се, а съучастник. Живото същество е 
създадено и е наслаждавано. Например, всяка част от машината действа в синхрон с 
цялата машина, а всяка част от тялото – с цялото тяло. Ръцете, краката, очите и т.н., 
всички те са част от тялото, но в действителност те не са наслаждаващи се. Стомахът е 
този, който се наслаждава. Краката се движат, ръцете дават храна, зъбите я дъвчат – 
така всички части на тялото са заети с удовлетворяване на стомаха, защото той е 
основният орган, който храни тялото. По тази причина всичко се дава на стомаха. 
Човек храни дървото, като полива корена му, и поддържа тялото, като дава храна на 
стомаха; за да се запази тялото здраво, всичките му части трябва да се кооперират, за да 
доставят храна на стомаха. По същия начин Върховният Господ е този, който се 
наслаждава и твори, а ние, като подчинени живи същества, сме предназначени да Му 
съдействаме, за да Го удовлетворим. Това обединяване всъщност ни помага, както 
храната, давана на стомаха, помага на всички други части на тялото. Ако пръстите на 
ръката мислят, че трябва да приемат храната, вместо да я дават на стомаха, те ще бъдат 
неудовлетворени. Централната фигура в творението и наслаждението е Върховният 
Господ, а живите същества му съдействат. Те се наслаждават благодарение на това 
коопериране. Отношението е като между господар и слуга. Ако господарят е напълно 
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удавлетворен, тогава и слугата е удовлетворен. По този начин трябва да бъде 
удовлетворяван и Върховният Господ, въпреки, че живите същества имат склонността 
да се наслаждават на материалния свят и да се смятат за творци. Тези склонности 
съществуват у тях, защото съществуват и у Върховния Господ, който е създал 
проявения космичен свят. 
 По тази причина в Бхагавад-гита ще намерим, че пълното цяло обхваща 
върховния кантрольор, контролираните живи същества, космичното проявление, 
вечното време и кармата (дейностите), а всяко от тях е обяснено в този стих. Всички 
те, взети заедно, съставляват пълното цяло и то се нарича Върховна Абсолютна Истина. 
Пълното цяло и съвършената Абсолютна Истина представляват цялостната Божествена 
Личност, Шри Кршна. Всички проявления се дължат на резличните Му енергии. Той е 
пълното цяло. 
 В Гита се обяснява също, че безличностният Брахман е подчинен на 
съвършената Върховна Личност (брахмано хи пратиштхахам). В Брахма-сутра 
Брахман е обяснен по-подробно и е сравнен с лъчите на слънцето. Безличностният 
Брахман са сияещите лъчи на Бога, Върховната Личност. Безличностният Брахман е 
непълна реализация на абсолютното цяло; същото се отнася и за Параматма. От 
петнадесета глава ще разберем, че Бог, Върховната Личност, Пурушоттама, е над 
безличностния Брахман и частичната реализация на Параматма. Бог, Върховната 
Личност, е наричан сач-чид-ананда-виграха. Брахма-самхита започва по следния 
начин: ишварах, парамах кршнах сач-чид-ананда-виграхах / анадир адир говиндах 
сарвакарана-каранам. – „Говинда, Кршна, е причината на всички причини. Той е 
първоначалната и самата форма на вечност, знание и блаженство.” Реализацията на 
безличностния Брахман е реализация на Неговия аспект сат (вечност). Параматма 
реализацията е осъзнаването на аспекта сат и чит (вечно знание). А реализацията на 
Божествената Личност, Кршна, е реализация на всичките Му трансцендентални 
аспекти: сат, чит и ананда (вечност, знание и блаженство), в пълна веграха (форма). 
 Нискоинтелигентните хора смятат, че Върховната Истина е безличностна, но в 
действителност Тя е трансцендентална личност и това се потвърждава в цялата 
ведическа литература. Нитйо нитйанам четанаш четананам. (Катха Упанишад 
2.2.13). Както всички ние сме индивидуални живи същества и имаме своята 
индивидуалност, така и Върховната Абсолютна Истина в крайна сметка е личност, а 
реализацията на Личността на Бога е реализацията на всички трансцендентални аспекти 
в пълната Му форма. Пълното цяло не е безформено. Ако Бог беше без форма или по-
малък от каквото и да е друго нещо, тогава нямаше да бъде пълно цяло. Пълното цяло 
трябва да съдържа всичко, което познаваме от опит, както и всичко, което е извън 
сферата на опита ни. В противен случай то не би било пълно. 
 Пълното цяло, Личността на Бога, притежава неограничени енергии (парасйа 
шактир вивидхаива шруйате). Как Кршна действа с различните Си енергии, също се 
обяснява в Бхагавад-гита. Феноменалният материален свят, в който сме поставени, е 
също съм по себе си цялостен, защото двадесет и четирите елемента, на които тази 
материална вселена е временно проявление, според санкхйа философия, са напълно 
пригодни да произвеждат всички ресурси, необходими за поддържането и 
съществуването на вселената. Няма нищо излишно и нещо, което да липсва. Това 
проявление има свое собствено време, определено от енергията на върховното цяло, и 
когато това време свърши, тези временни проявления ще бъдат унищожени според 
съвършения аранжимент на цялото. Малките цялостни единици, живите същества, имат 
всички възможности да реализират пълното цяло, а всички видове несъвършенства се 
дължат на непълното знание за цялото. Бхагавад-гита съдържа цялото знание на 
ведическата мъдрост. 
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 Цялото ведическо знание е непогрешимо и съвършено и индусите го приемат 
точно по този начин. Например, кравешкият тор е животинско изпражнение и според 
смрти, т.е. предписанията на Ведите, ако човек докосне изпражнение на животното, 
трябва да се изкъпе, за да се очисти. Но пак във ведическите писания се посочва, че 
кравешкият тор е пречистващо средство. Някой може да помисли, че има 
противоречие, но това твърдение се приема, защото е ведическо предписание и ако го 
приеме, човек няма да сгреши. Неотдавна съвременната наука доказа, че кравешкият 
тор притежава всички антисептични свойства. Ведическото знание е съвършено, 
защото е над всякакви съмнения и грешки, а Бхагавад-гита е същността на цялото 
ведическо знание. 
 Ведическото знание не е предназначено да бъде предмет на изследвания. 
Нашите проучвания са несъвършени, защото изследваме нещата с несъвършенните си 
сетива. Както се посочва в Бхагавад-гита, трябва да приемем съвършеното знание, 
което достига до нас посредством парампара (ученическата последователност). Трябва 
да получим знание от подходящ източник в ученическата последователност, която води 
началото си от върховния духовен учител, Самия Господ и се предава по веригата от 
духовни учители. Арджуна, ученикът, който получава уроци от Господ Шри Кршна, 
приема всичко, което Той казва, без да му противоречи. Човек не трябва да приема една 
част от Бхагавад-гита, а да не приема друга. Не. Ние трябва да приемем Бхагавад-гита 
без интерпретация, без зачеркване и произволна намеса в съдържанието й. Гита трябва 
да се приема като най-съвършеното представяне на ведическото знание. Ведическото 
знание е получено от трансцендентални източници и първите думи са изговорени от 
Самия Господ. Думите на Господа са наречени апаурушейа, което означава, че те  са 
нещо различно от думите на една светска личност, която е инфектирана от четирите 
недостатъка: (1) със сигурност извършва грешки; (2) постоянно е в илюзия; (3) склонна 
е да мами другите и (4) ограничена е от несъвършенните си сетива. С тези четири 
недостатъка човек не може да дава съвършена информация за всепроникващото знание. 
 Ведическото знание не е съобщавано от такива несъвършени живи същества. То 
е предадено в сърцето на Брахма, първото сътворено живо същество. Брахма от своя 
страна разпространява сред своите синове и ученици това знание такова, каквото го е 
получил от Господа. Господ е пурнам, напълно съвършен, и за него не съществува 
възможността да стане подчинен на законите на материалната природа. Човек трябва да 
бъде достатъчно интелигентен и да разбере, че Господ е единственият владетел на 
всичко във вселената и първоначалният творец, създателят на Брахма. Понеже Брахма е 
наричан питамаха, дядо, в единадесета глава Господ е назован прапитамаха, или 
създател на дядото. Никой не бива да твърди, че е собственик на нещо. Човек трябва да 
приема само тези нещо, които са му отредени от Господа, като необходими за 
съществуването му. 
 Има много примери за това, как трябва да използваме нещата, които Господ е 
отредил за нас. Това също се обяснява в Бхагавад-гита. В началото Арджуна решава, 
че не трябва да се сражава в битката на Курукшетра. Това е неговото лично решение. 
Той казва на Господа, че е невъзможно да се радва на царството, след като убие 
роднините си. Но решението му се основава на телесно схващане, защото Арджуна 
мисли, че съществува само тялото и че телесните му роднини, или експанзии, са 
неговите братя, племенници,  зетьове, дядовци и т.н. По този начин той желае да 
удовлетвори телесните си нужди. Бхагавад-гита е изговорена от Господ единствено за 
да промени това схващане и накрая Арджуна решава да се бие под ръководството на 
Господа, като казва: каришйе вачанам тава – „Ще действам така, както ми кажеш.” 
 Предназначението на хората в този свят не е да се карат като котки и кучета. Те 
трябва да бъдет интелигентни, за да осъзнаят  важността на човешкия живот и да се 
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откажат да действат като животни. Човешкото същество трябва да проумее каква е  
целта на живота. Тази препоръка се дава навсякъде във ведическата литература, а 
същността е изложена в Бхагавад-гита. Ведическата литература е предназначена за 
човешките същества, а не за животните. Животните могат да убиват други животни, без 
да става дума за грях от тяхна страна. Но ако човек убива животни, за да наслаждава 
неконтролирания си език, той трябва да отговаря за нарушаването на природните 
закони. В Бхагавад-гита подробно се обяснява, че има три вида дейности според 
различни гуни на природата: дейности в доброто, в страстта и в невежеството. Има и 
три вида храна: храна в доброто, в страстта и невежеството. Всичко това добре е 
описано и ако правилно използваме инструкциите на Бхагавад-гита, целият ни живот 
ще се пречисти и най-накрая ще можем да достигнем целта, която е отвъд това 
материално небе (йад гатва на нивартанте тад дхама парамам мама). 
 Тази цел се нарича санатана небе, или вечно духовно небе. В този материален 
свят ние откриваме, че всичко е временно. То се ражда, съществува известно време, 
произвежда някакви странични продукти, запада и след това изчезва. Това е законът на 
материалния свят, независимо дали взимаме за пример човешкото тяло, парче плод или 
нещо друго. Но отвъд временния свят съществува друг свят, за който също имаме 
информация. Този свят има различна природа, която е санатана, или вечна. В 
единадесета глава дживата и Господ също са описани като санатана, или вечни. Ние 
сме интимно свързани с Господа и понеже в качествено отношение санатана-дхарма, 
или небето, санатана Върховната Личност и санатана живите същества са еднакви, 
целта на Бхагавад-гита е да събуди нашето санатана задължение, или нашата 
санатана-дхарма, вечното задължение на живото същество. Ние се ангажираме 
временно в различни дейности, но те могат да бъдет пречистени, когато изоставим 
всички временни дела и приемем дейностите, предписани от Върховния Господ. Това 
се нарича чист живот. 
 Както Върховният Господ, така и трансценденталното Му жилище са санатана, 
каквито са и живите същества. Съвършенството на човешкия живот се състои в 
постигане на общуване с Върховния Господ в санатана жилището Му. Господ е много 
мил към живите същества, защото те са Неговите синове. Кршна заявява в Бхагавад-
гита: сарва-йонишу ...ахам биджа-прадах пита – „Аз съм бащата на всички.” 
Естествено, има всякакви видове живи същества в зависимост от различната им карма, 
но тук Господ казва, че Той е бащата на всички. Господ идва на Земята, за да върне 
падналите обусловени души обратно в санатана вечното небе, така че санатана 
живите същества да възстановят вечната си санатана позиция във вечно общуване с 
Господа. Господ идва лично в различни инкарнации или изпраща доверените Си слуги 
като синове или приближени (ачарии) за да върнат обратно обусловените души. 
 Следователно санатана-дхарма не се отнася до никакъв сектантски религиозен 
метод. Тя е вечната функция на вечните живи същества във връзката им с вечния 
Върховен Господ. Както се обясни вече, санатана-дхарма се отнася до вечното 
задължение на живото същество. Шрипада Рамануджачарйа е обяснил думата 
санатана като „нещо, което няма нито начало, нито край”, така че когато говорим за 
санатана-дхарма, трябва да приемем, че тя няма начало или край, като се позоваваме 
на авторитета на Шрипада Рамануджачарйа. 
 Значението на думата религия е малко по-различно от това на санатана-дхарма. 
Религията изразява идеята за вяра, а вярата може да се променя. Например човек може 
да вярва в определен метод и той може да промени вярата си, като приеме друга, но 
санатана-дхарма се отнася за тези дейности, които не могат да бъдат променени. 
Например, течното състояние на водата не може да й бъде отнето, както не може да 
бъде отнета топлината от огъня. По същия начин вечната функция на живото същество 
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не може да бъде отнета. Санатана-дхарма е вечно свързана с живото същество. Когато 
говорим за санатана-дхарма, трябва да приемем за вярно, че тя няма нито начало, нито 
край, като се позоваваме на авторитета на Шрипиди Рамануджачарйа. Това, което няма 
нито начало, нито край, не може да бъде сектантско, защото не може да бъде 
ограничено от никакви граници. Всички, които исповядват някаква сектантска вяра, 
погрешно ще сметнат, че санатана-дхарма също е сектантско, но ако вникнем дълбоко 
в същността й и я разгледаме в светлината на съвременната наука, ще разберем, че 
санатана-дхарма е работа на всички хора по света, нещо повече – на всички живи 
същества във вселената. 
 В историческите летописи на човечеството религията, която не е свързана със 
санатана, може да има начало, но за санатана-дхарма няма начало, защото тя вечно 
съпровожда живите същества. Що се отнася до живите същества, авторитетните 
шастри сочат, че живото същество нито се ражда, нито умира. В Гита се посочва, че 
живото същество никога не се е раждало и никога не умира. То е вечно и неунищожимо 
и продължава да живее и след разрушаването на временното му материално тяло. Във 
връзка с понятието санатана-дхарма трябва да се опитаме да проумеем понятието 
религия, като изхождаме от смисъла на санскритския корен на думата. Дхарма се 
отнася до това, което постоянно съществува в даден обект. Можем да направим извода, 
че ако има огън, има топлина и светлина. Без топлина и светлина думата „огън” няма 
смисъл. По същия начин трябва да открием основния дълг на живото същество, дълга, 
който постоянно го съпътства. Този постоянен придружител е негово вечно качество и 
това вечно качество  неговата вечна религия. 
 Когато Санатана Госвами пита Шри Чаитанйа Махапрабху каква е сварупата на 
всяко живо същество, Бог отгваря, че сварупа, или органически присъщо на всяко живо 
същество положение, е да служи на Бога, Върховната Личност. Ако анализираме 
твърдението на Господ Чаитанйа, лесно ще разберем, че всяко живо същество 
непрекъснато служи на другите живи същества. Живото същество се наслаждава на 
живота, като служи на другите живи същества в различни позиции. Животните, които 
са по-низши, служат на хората като слуга на господар. А служи на господаря Б, Б 
служи на господаря В, В служи на господаря Г и т.н. По силата на обстоятелствата, 
можем да видим, че майката служи на сина си, съпругата служи на съпруга си, 
съпругът служи на съпругата, приятелят – на приятеля и т.н. Ако продължим 
изследванията в този дух, ще видим, че в обществото на живите същества всеки служи 
на някого. Политикът представя програмата си пред обществото, за да го убеди във 
възможностите си да му служи. Избирателите гласуват за него, понеже мислят, че той 
ще отдаде ценно служене на обществото. Собственникът на магазина служи на 
клиентите си, а занаятчията служи на капиталиста. Капиталистът служи на семейството 
си, а семейството служи на държавата, от гледна точка на вечното качество на вечното 
живо същество.По този начин разбираме, че нито едно живо същество не е освободено 
от служене на другите живи същества и затова, без да се колебаем, можем да направим 
извода, че служенето е постоянният придружител на живото същество и е вечната му 
религия. 
 Под влияние на времето и обстоятелствата човек изповядва определена религия 
и се обявява за индус, мюсюлманин, християнин, будист или привърженик на някаква 
друга секта. Но обозначения от този род нямат нищо общо със санатана-дхарма. Един 
индус може да смени вярата си и да стане мюсюлманин, а един мюсюлманин – индус, 
или християнин може да промени вярата си и т.н. Но смяната на религиозната вяра не 
влияе на вечното задължение да се служи на другите. При всички обстоятелства 
индусът, мюсюлманинът или християнинът служат на някого. И така, изповядването на 

23 
 



някакъв вид вяра все още не означава, че човек изпълнява своята санатана-дхарма. 
Санатана-дхарма означава „отдаване на служене”. 
 В действителност ние сме свързани с Върховния Господ чрез служене. 
Върховният Господ е Върховният наслаждаващ се, а ние, живите същества, сме негови 
слуги. Ние сме създадени, за да Му доставяме наслада, и ако участваме в това вечно 
наслаждение на Бога, Върховната Личност, ще бъдем щастливи. Не можем да бъдем 
щастливи по друг начин. Не е възможно да бъдем щастливи независимо от Господа, 
както никоя част от тялото не може да е щастлива, без да се кооперира със стомаха. 
Живото същество не може да бъде щастливо, ако не отдава трансцендентално любовно 
служене на Върховния Господ. 
 Почитането и отдаването на служене на различните полубогове не се одобрява в 
Бхагавад-гита. Това е посочено в седма глава, двадесет и осми стих: 
 
 камаис таис таир хрта-джнанах прападйанте нйа-деватах  

там там нийамам астхайа пракртйа нийатах свайа 
 

„Личности, чийто разум е обсебен от материални желания, се отдават на полубог и 
следват определени правила и предписания според собствената си природа.” Тук 
направо се казва, че хората, които са водени от похот, почитат полубоговете, а не 
Върховния Господ Кршна. Когато споменаваме името Кршна, ние нямаме пред вид 
някакво сектантско име. Кршна означава „най-висше удоволствие”. Потвърдено е, че 
върховният Господ е резервоар на цялата наслада. Всеки копнее за щастие. Ананда-
майо бхйасат. (Ведантасутра 1.1.12) Живите същества, също като Господа, са 
напълно осъзнати и се стремят към щастие. Господ е вечно щастлив и ако живите 
същества общуват с Него, действат в синхрон с Него и приемат Неговото общество, те 
също ще станат щастливи. 
 Господ идва в този свят, за да ни покаже забавленията Си във Врндавана, които 
са пълни с щастие. Когато Господ Шри Кршна е във Врндавана, всичко което прави с 
приятелите Си пастирчетата, с приятелките Си гопите,  с другите жители на Врндавана 
и с кравите, е пълно щастие. Цялото население на Врндавана не знае нищо друго, освен 
Кршна. Той успява да убеди дори Своя баща, Нанда Махараджа, да спре почитането на 
полубога Индра, защото иска да докаже факта, че не е нужно хората да почитат когото 
и да било от полубоговете. Хората се нуждаят единствено от обожание на Върховния 
Господ, защото крайната им цел е да се завърнат в Неговото жилище. 
 Жилището на Господ Шри Кршна е описано в Бхагавад-гита в петнадесета 
глава, шести стих: 
 
 на тад бхасайате сурйо на шашанко на паваках 
 йад гатва на нивартанте тад дхама парамам мама 
 
„Тази Моя върховна обител не се осветява от  слънце, луна, огън или електричество. 
Всички, които я достигнат, никога не се завръщат в материалния свят.” 
 В този стих се описва вечното небе. Разбира се, нашата представа за небето е 
материална и когато мислим за него, го свързваме със слънце, луна, звезди и т.н. Но в 
този стих Господ казва, че във вечното небе няма нужда от слънце, луна или какъвто и 
да било огън, защото духовното небе се осветява от лъчите на брахмаджйоти, които 
излъчва Върховният Господ. Ние се опитваме да достигнем други планети с големи 
усилия, но не е трудно да разберем какво представлява обител на Върховния Господ. 
Тази обител е известна като Голока. Тя е описана прекрасно в Брахма-самхита (5.37): 
голока ева нивасатй акхилатма-бхутах. Господ пребивава винаги в Своята обител, 
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Голока, и ние лесно можем да Го достигнем дори от този свят. Това е целта, с която 
Господ идва и разкрива истинската Си форма, сач-чид-ананда-виграха. Когато показва 
тази форма, не е нужно да си представяме как изглежда Той. За да спре спекулациите 
на въображението, Той слиза и показва истинската Си форма на Шйамасундара. За 
нещастие нискоинтелигентните хора Му се пресмиват, защото Той идва като един от 
нас и се държи като обикновено човешко същество. Не би трябвало обаче по тази 
причина да смятаме Господ за един от нас. Поради всемогъществото Си Той се 
представя пред нас в истинската Си форма и показва забавления, които са точно копие 
на забавленията в духовното Му жилище. 
 В сияещите лъчи на духовното небе плуват безброй планети. Брахмаджйоти се 
излъчва от Върховното жилище, Кршналока, а ананда-майа и чин-майа планетите, 
които са материални, плуват в тези лъчи. Господ казва: на тад бхасайате сурйо на 
шашанко на паваках /йад гатва на нивартанте тад дхама парамам мама. Който 
достигне това духовно небе, не е необходимо да се връща отново в материалното небе. 
В материалното небе дори ако достигнем най-висшата планета (Брахмалока), а какво да 
говорим за Луната, пак ще открием същите условия на живот, а именно раждане, смърт, 
болести и старост. Няма планета в материалната вселена, която да е освободена от 
принципите на материалното съществуване. 
 Живите същества пътуват от една планета на друга, но това не означава, че ние 
можем да отидем на всяка планета, на която пожелаем, просто с механични средства. 
Ако искаме да отидем на други планети, за тази цел има начин. Това също е посочено: 
йанти деваврата деван питрн йанти питр-вратах. Ако искаме да пътуваме до другите 
планети, не са нужни механични средства. Гита ни инструктира: йанти дева-врата 
деван. Луната, Слънцето и по-висшите планети са известни като Сваргалока. Има три 
различни групи планети: висши, средни и низши планетарни системи. Земята 
принадлежи към средната планетарна система. Бхагавад-гита ни информира как да 
пътуваме до по-висшите планетарни системи (Девалока) – по много прост начин: 
йанти дева-врата деван. Достатъчно е човек да почита полубога на съответната 
планета и така ще отиде на Луната, Слънцето или на някоя от висшите планетарни 
системи. 
 Но Бхагавад-гита не ни съветва да отиваме на никоя от планетите в 
материалния свят, защото дори и да отидем с помощта на механично средство на 
Брахмалока, най-висшата материална планета, като пътуваме около четиридесет хиляди 
години (а кой живее толкова дълго?!), пак ще се сблъскаме с материалните 
неприятности, свързани с раждане, смърт, болести и старост. Но никой, който желае да 
достигне върховната планета Кршналока или някоя друга планета в духовното небе, 
няма да се сблъска с тези материални беспокойства. Най-висшата от всички планети в 
духовното небе е Върховната планета, наречена Голока Врндавана, която е първата 
планета в жилището на предвечната Божествена Личност Шри Кршна. Цялата тази 
информация е изложена в Бхагавад-гита, от чиито наставления научаваме как да 
напуснем материалния свят и да започнем истински блажен живот в духовното небе. 
 В Бхагавад-гита, петнадесета глава, първи стих, се дава истинската картина на 
материалния свят. Там се казва: 
 урдхва-мулам адхах-шакхам  ашваттхам прахур авйайам 
 чхандамси йасйа парнани  йас там веда са веда-вит 
Тук материалният свят е описан като дърво, чиито корени са нагоре, а клоните – 
надолу. Всеки от нас е виждал дърво, което расте с корените нагоре. Когато застанем на 
брега на река или друг воден басейн, можем да видим, че дървото, което се отразява 
във водата, е обърнато. Клоните са надолу, а корените – нагоре. По същия начин този 
материален свят е само отражение на духовния. Материалният свят е само сянка на 
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реалността. В сянката няма нищо истинско или реално, но по нея можем да разберем, 
че има нещо, което е действително. В пустинята няма вода, но миражът подсказва, че 
водата съществува. В материалния свят няма вода, няма щастие: истинската вода на 
истинското щастие е в духовния свят. 
 Господ ни подсказва начина, по който можем да достигнем духовния свят (БГ 
15.5): 
 нирмана-моха джита-санга-доша 
   адхиатма-нитйа винивртта-камах 
 двандваир вимуктах сукха-духкха-самджнаир 
   гаччхантй амудхах падам авйайам тат 
Това падам авйайам, или вечно царство, може да се достигне от човек, който е 
нирмана-моха. Какво означава това? Ние обичаме обозначенията. Всеки желае да стане 
някакъв: уважаван господин, Бог, президент, богат човек, цар или нещо друго. Докато 
сме привързани към такива обозначения, ние сме привързани към тялото, защото 
обозначенията се отнасят до него. Но ние не сме това тяло и осъзнаването на това е 
първият етап по пътя на духовната реализация. Ние влизаме в контакт с трите гуни на 
материалната природа, но трябва да се освободим от привързаностите посредством 
предано служене на Господа. Ако не се привържем към преданото служене на Господа, 
не можем да станем независими от трите гуни на материалната природа. Обозначенията 
и привързаностите се дължат на похотта и желанията ни да господстваме над 
материалната природа. Докато не изоставим склонността си към господстване над 
материалната природа, няма възможност да се завърнем в царството на Върховния – 
санатана-дхама. Това вечно царство, което е неунищожимо, може да се достигне от 
всеки, който не е объркан от привлекателността на лъжливите материални наслади и 
служи на Върховния Бог. Човек, който е така установен, може лесно да достигне 
върховното жилище. 
 На друго място в Гита (8.21) се посочва: 
  
 авйакто `кшара итй уктас   там ахух парамам гатим 
 йам прапйа на нивартанте   тад дхама парамам мама 
 
 Авйакта означава „непроявен”. Пред нас не е проявен дори целият материален 
свят. Сетивата ни са толкова несъвършени, че не можем да видим дори всичките звезди 
в тази материална вселена. Он ведическата литература получаваме обширна 
информация за всички планети и на тази информация можем да вярваме или да не 
вярваме. Всички важни планети са описани във ведическата литература, и по-
специално в Шримад-Бхагаватам, а духовният свят, който е отвъд материалното небе, 
е описан като авйакта, непроявен. Човек би трябвало да копнее за духовното царство, 
защото когато го достигне, той не е принуден да се връща в материалния свят.  
 Някой може да запита какво да прави, за да достигне жилището на Върховния 
Господ. Информация за това се дава в осма глава. Там се казва: 
 
 анта-кале ча мам ева   смаран муктва калеварам 
 йах прайати са мад-бхавам   йати настй атра самшайах 
 
„Всеки, който напуска тялото си в края на живота и мисли за Мен, веднага постига 
Моята природа. В това няма съмнение.” (БГ 8.5). Всеки, който мисли за Кршна в 
момента на смъртта, отива при Него. Човек трябва да помни формата на Кршна. Ако 
той напуска тялото си и мисли за нея, със сигурност ще достигне духовното царство. 
Мад-бхавам се отнася до висшата природа на Върховното Същество. То е сач-чид-

26 
 



ананда-виграха – това означава, че формата му е вечна, пълна със знание и блаженство. 
Настоящото ни тяло не е сач-чид-ананда. То е асат, а не сат. То не е вечно, а тленно. 
То не е чит, т.е. пълно със знание, а е пълно с невежество. Ние нямаме знание за 
духовното царство, нито съвършено знание за този материален свят, в който толкова 
много неща са непознати за нас. Тялата е също и нирананда, т.е. вместо да бъде пълно с 
блаженство, то е пълно със страдание. Всички страдания, които изживяваме в 
материалния свят, идват от тялото. Но всеки, който напуска тялото си и мисли за 
Господ Кршна, Бога, Върховната личност, веднага получава сач-чид-ананда тяло. 
 Напускането на едно тяло в този материален свят и получаването на друго е 
организиран процес. Човек умира, след като е решено какъв вид тяло ще има в 
следващия си живот. По-високопоставени авторитети, а не само живото живо същество 
вземат това решение. Според дейностите си в този живот ние или се издигнем, или ще 
паднем. Този живот е подготовка за следващия. Ако успеем да се подготвим в този 
живот за издигане до царството на Бога, тогава е сигурно, че след като напуснем това 
материално тяло, ще получим духовно тяло като това на Господ. 
 Както беше обяснено преди това, има различни видове трансценденталисти: 
брахма-вади, параматма-вади и преданоотдадени. Спомена се също и това, че 
брахмаджйоти (духовното небе) има безброй планети. Броят на тези планети далеч е 
по-голям от броя на всички планети в материалния свят. Материалният свят е 
приблизително една четвърт от творението (екамшена стхито джагат). В тази 
материална част има милиони и билиони вселени с трилиони планети, слънца, звезди и 
луни. Но материалното творение е само една част от цялото творение. По-голямата част 
от цялото творение е духовното небе. Човек, който желае да се слее със съществуването 
на Върховния Брахман, веднага се пренася в брахмаджйоти на Върховния Господ и 
така достига духовното небе. Преданоотдаденият, който желае да се радва на 
общуването с Господа, отива на една от безбройните Ваикунтха планети, където 
общува с Върховния Господ чрез пълните му експанзии като Нарайана (с четири ръце), 
които имат различни имена, като Прадйумна, Анируддха и Говинда. Это защо в края на 
живота си трансценденталистите мислят за брахмаджйоти, Параматма или Бога, 
Върховната Личност Шри Кршна. И в трите случая те влизат в духовното небе, но само 
преданоотдаденият, който е в личен контакт с Върховния Господ, отива на Ваикунтха 
планетите или на Голока Врндавана. По-нататък Господ добавя, че „не трябва да се 
съмняваме” в това, а трябва да вярваме безрезервно. Не би трябвало да отричаме 
всичко, което не отговаря на представите ни. Отношението ни трябва да бъде като това 
на Арджуна – „Вярвам  във всичко, което казваш”. Господ казва, че всеки, който по 
време на смъртта си мисли за Него като Брахман, Параматма или Божествена Личност, 
със сигурност ще влезе в духовното небе, и в това няма съмнение. И няма основание да 
не вярвяме в това. 
 В Бхагавад-гита (8.6) се обяснява също основният принцип, който прави 
възможно влизането в духовното царство, и той е просто да се мисли за Върховния по 
време на смъртта: 
 
 йам йам вапи смаран бхавам   тйаджати анте калеварам 
 шам там еваити каунтейа   сада тад-бхава-бхавитах 
 
„Каквото състояние на съществуване човек си припомня, когато напуска сегашното си 
тяло, несъмненно такова състояние той пистига в слудващия си живот.” Най-напред 
трябва да разберем, че материалната природа е проява на една от енергиите на 
Върховния Господ. Във Вишну Пурана (6.7.61) са обрисувани всички енергии на 
Върховния Господ: 
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 вишну-шактих пара прокта   кшетра-джнакхйа татха пара 
 авидйа-карма-самджнанйа   тртийа шактир ишйате 
 
 Върховният Господ има безброй различни енергии, които са извън възприятието 
ни. Обаче великите учени и мъдреци, или освободените души, са изучили тези енергии 
и са ги разделили на три. Всички енергии са вишну-шакти, което означава, че те са 
различни проявления на енергиите на Господ Вишну. Първата енергия е пара, 
трансцендентална. Живите същества също принадлежат към по-висшата енергия, както 
вече беше обяснено, докато останалите, или материалните енергии, са в гуната на 
невежеството. По време на смъртта можем да останем в по-низшата енергия на този 
материален свят или да се прехвърлим в енергията на духовния свят. В Бхагавад-гита 
(8.6) се казва: 
 йам йам вапи смаран бхавам   тйаджати анте калеварам 
 там там еваити каунтейа   сада тад-бхава-бхавитах 
 
„Каквото състояние на съществуване човек си припомня, когато напуска сегашното си 
тяло, несъмненно такова състояние той ще постигне в слудващия си живот.” 
 В живота сме свикнали да мислим или за материалната, или за духовната 
енергия. Сега как да прехвърлим мислите си от материалната енергия към духовната? 
Има толкова много литература, която пълни мислите ни с материална енергия:  
вестници, списания, романи и т.н.  Нашето мислене, което в момента е погълнато от 
такъв род литература, трябва да бъде насочено към ведическата литература. С тази цел 
великите мъдреци са записали толкова много томове ведическа литература, например 
Пураните. Пураните не са плод на фантазия; те са исторически записки. В Чаитанйа 
чаритамрта (Мадхйа 20.122) намираме следния стих: 
 
 майа-мугдха дживера нахи сватах кршна-джнана 
 дживере крпайа каила кршна веда-пурана 
 
 Обусловените души или живите същества със слаба памет са забравили връзката 
си с Върховния Господ и са потънали в мисли за материални дейности. Кршна-
дваипайана Вйаса е оставил огромно количество литература, за да се прехвърли 
мисловната сила на хората към духовното небе. Ной-напред той разделя Ведите на 
четири части, след това ги обяснява в Пураните, а за всички, които са с по-ограничени 
възможности, пише Махабхарата. Бхагавад-гита е част от Махабхарата. След това 
той обобщава цялата ведическа литература във Веданта-сутра, наречен Шримад-
Бхагаватам. Винаги трябва да ангажираме ума си с четене на тази ведическа 
литература. Както материалистите ангажират ума си с четене на вестници, списания и 
литература, посветена на материални неща, така ние трябва да преминем към четене на 
литературата, оставена ни от Вйасадева. По този начин ще можем да помним 
Върховния Господ по време на смъртта. Това е единственият път, посочен от Господа, 
и Той гарантира резултата: „Няма никакво съмнение.” 
 
 тасмат сарвешу калешу   мам анусмара йудхйа ча 
 майй арпита-мано-буддхир   мам еваишйасй асамшайах 
 
„Затова Арджуна, ти трябва винаги да мислиш за Мен, Кршна, и в същото време да 
продълшжаваш да изпълняваш предписания си дълг, да се сражаваш. С дейности, 

28 
 



посветени на Мен, и с ум и разум, установени върху Мен, ти със сигурност ще дойдеш 
при Мен.” (БГ 8.7) 
 Кршна не съветва Арджуна да изостави задълженията си и да мисли само за 
Него. Господ никога не предлага нещо, което не е приложимо. В този материален свят 
за да поддържа тялото си, човек трябва да работи. Според различните видове дейност 
човешкото общество се разделя на четири социални класи: брахмана, кшатрийа, 
ваишйа и шудра. Класата на брахманите, или интелигенцията, действа по един начин, 
класата на кшатриите, или администраторите, действат по друг начин, а търговската 
класа и работниците се грижат за изпълнението на собствените си специфични 
задължения. В човешкото общество всеки трябва да работи, за да съществува, 
независимо от това, дали е работник, търговец, управник, земеделец или принадлежи 
към най-висшата класа и е литератор, учен или теолог. Затова Господ казва на 
Арджуна, че не е нужно да изоставя задълженията си, но докато ги изпълнява, трябва 
да помни Кршна (мам анусмара). Ако човек не помни Кршна, докато се бори за 
съществуването си, не е възможно да помни Кршна по време на смъртта. Господ 
Чаитанйа дава същия съвет. Той казва: киртанийах сада харих – човек винаги трябва да 
повтаря имената на Господа. Няма разлика между имената на Господа и Самия Господ. 
Няма разлика между инструкциите на Господ Кршна, дадени на Арджуна: „Помни само 
Мен”, - и предписанието на Господ Чаитанйа „винаги повтаряйте имената на Господ 
Кршна”. Това е така, защото няма разлика между Кршна и името Му. На абсолютен 
план няма разлика между обекта и неговото обозначение. Затова винаги, двадесет и 
четири часа в денонощието, трябва да помним Кршна, като повтаряме имената Му, и 
трябва да моделираме жизнените си дейности по такъв начин, че винаги да Го помним. 
 Как можем да постигнем това? Ачариите дават следния пример: еко една 
омъжена жена е привлечена от друг мъж или ако един мъж има влечение към друга 
жена, а не към съпругата си, такава привързаност е много силна. Съпругата, която 
мисли за любимия си, винаги мисли за срещата си с него, дори докато шета вкъщи. Тя 
изпълнява домакинските си задължения много внимателно, така че съпругът и да не 
заподозре увлечението й. По същия начин ние трябва винаги да помним нашия 
върховен любим, Шри Кршна, и в същото време да изпълняваме много добре 
материалните си задължения. Но за това е необходима силна любов. Само ако силно 
обичаме Върховния Господ, можем да изпълняваме дълга си и в същото време да Го 
помним. Тази любов трябва да се развива. Арджуна например винаги мисли за Кршна. 
Той е негов вечен придружител, но в същото време е и воин. Кршна не го съветва да 
изостави битката и да отиде в гората, за да медитира. Когато Господ Кршна описва 
пред Арджуна медитационната йога система, Арджуна казва, че за него е невъзможно 
да практикува тази система. 

арджуна увача 
 йо `йам йогас твайа проктах   самйена мадхусудана 
 етасйахам на пашйами   чанчалават стхитим стхирам 
„Арджуна казва: „О, Мадхусудана, йога системата, която ми описа накратко, е 
неприложима и непосилна за мен, защото умът е неспокоен и неустойчив.” (БГ 6.33) 
 Но Господ отговаря: 
 

йогинам апи сарвешам   мад-гатенантаратмана 
шраддхаван бхаджате йо мам   са ме йуктатамо матах 

 
„От всички йоги този, която с голяма вяра пребивава в Мен, мисли за Мен вътре в себе 
си и отдава трансцендентално любовно служене на Мен, е най-издигнат от всички. Това 
е Моето мнение.” (БГ 6.47) И така, този, който винаги мисли за Върховния Господ, е 
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най-велик йоги, най-съвършен джнани и в същото време е най-великият 
преданоотдаден. По-нататък Господ казва на Арджуна, че, като кшатрийа, той не може 
да се откаже от битката. Но ако по време на сражението помни Кршна, и в момента на 
смъртта той ще помни Кршна. За да бъде възможно това, човек трябва да е напълно 
отдаден в трансцендентално любовно служене на Господа. 
 В действителност ние работим не с тялото, а с ума и разума. Ако умът и разумът 
винаги са ангажирани в мисли за Върховния Господ, тогава естествено и сетивата са 
заети в служене за Него. Външно дейности на сетивата остават същите, но съзнанието 
се променя. Бхагавад-гита учи как умът и разумът на човек трябва да бъдат погълнати 
изцяло от мисълта за Господа. Това прави възможно всеки да се пренесе в царството на 
Господа. Ако умът бъде ангажиран в служене на Кршна, сетивата автоматично се 
ангажират в служене на Него. Изкуството и тайната на Бхагавад-гита е да се потопим в 
мисли за Шри Кршна. 
 Съвременният човек прави неимоверни усилия да достигне Луната, но не полага 
кой знае какви усилия да се издигне духовно. Ако на него е определено да живее 
петдесет години, той трябва да използва този кратък период от време, за да развие 
способността постоянно да мисли за Бога, Върховната Личност. Тази практика е 
методът на предаността: 
 
 шраванам  киртанам вишнох   смаранам пада-севанам 
 арчанам ванданам дасйам   сакхйам атма-ниведанам 
          (Шримад-Бхагаватам 7.5.23) 
 
Тези девет начина на действие, от които  най-лесният е шраванам, т.е. слушане на 
Бхагавад-гита от личност, постигнала реализация, ще обърнат мислите на човек към 
Върховното Същество. Това ще доведе до помнене на Върховния Господ и ще позволи 
на човек при напускане на тялота да получи духовно тяло, което е единствено 
подходящо за общуване с Върховния Господ.  
 По нататък Бог казва: 
 абхйаса-йога-йуктена   четаса нанйа-гамина 
 парамам пурушам дивйам   йати партханучинтайан 
 
„Всеки, който медитира върху Мен като върху Бога, Върховната Личност, и чийто ум 
непрекъснато  се ангажира с това да Ме помни; който не се отклонява от пътя, той, о, 
Арджуна, със сигурност ще дойде при Мен.” (БГ 8.8) 
 Това не е много труден метод, но човек трябва да го научи от опитна личност. 
Тад-виджнанартхам са гурум евабхи-гаччхет – човек трябва да се обърне към личност, 
която вече практикува. Умът винаги скача от едно нещо на друго, но човек трябва да 
практикува концентрация върху формата на Върховния Господ, Шри Кришна или 
върху звука на името Му. Умът по природа е неспокоен и се лута в различни посоки, но 
той може да намери покой в звуковата вибрация на името Кршна. Така човек трябва да 
медитира върху парамам пурушам – Бога, Върховната Личност в духовното царство, в 
духовното небе, и по този начин да Го достигне. Пътищата и начините за постигане на 
крайната реализация и крайното предназначение се дават в Бхагавад-гита и вратите на 
това знание са отворени за всеки. Няма човек, за когото то да е забранено. Хората от 
всички съсловия могат да отидат при Господ Кршна, като мислят за Него, защото 
мисленето и слушането за Господа е възможно за всеки. 
 По-нататък Господ казва (БГ 9.32-33) 
 
 мам хи партха вйапашритйа   йе `пи сйух папа-йонайах 
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 стрийо ваишйас татха шудрас   те `пи йанти парам гатим 
 
 ким пунар брахманах пунйа   бхакта раджаршайас татха 
 анитйам асукхам локам   имам прапйа дхаджасва мам 
 
Господ казва, че дори търговецът, падналата жена, работникът или човешките същества 
с най-низко обществено положение могат да достигнат Върховния. Не е нужна високо 
развита интелигентност. Най-важното е, че всеки, който приема принципите на бхакти-
йога и Върховнаия Господ като суммум бонум в живота, т.е. като най-висша и крайна 
цел, може да достигне Господа в духовното небе. Ако човек приеме формулираните в 
Бхагавад-гита принципи, може да направи живота си съвършен и да разреши 
окончателно всичките си проблеми. Това е същността на Бхагавад-гита. 
 В заключение трябва да кажем, че Бхагават-гита е трансцендентална 
литература, която човек трябва да чете много внимателно. Гита-шастрам идам пунйам 
йах патхет прайатах пуман – ако човек правилно следва инструкциите на Бхагавад-
гита, може да се освободи от всички страдания и тревоги в живота. Бхайа-шокади-
варджитах. Човек ще се освободи от всички страхове в този живот и следващият му 
живот ще бъде духовен. (Гита-махатмйа 1) 
 Има и друго предимство: 
 
 гитадхйайана-шиласйа   пранайама-парасйа ча 
 наива санти хи папани   пурва-джанма-кртани ча 
 
„Ако някой чете Бхагавад-гита много искрено и с необходимата сериозност, по милост 
на Господа реакциите от миналите му грехове няма да действат върху него.” (Гита-
махатмйа 2) В последната част на Бхагавад-гита (18.66) Господ провъзгласява: 
 
 сарва-дхарман паритйаджйа   мам екам шаранам враджа 
 ахам твам сарва-папебхйо   мокшайиашйами ма шучах 
 
„Изостави всички видове религии и просто Ми се отдай. Аз ще те освободя от всички 
греховни реакции. Не се страхувай!” По този начин Господ поема пълна отговорност за 
всеки, който Му се отдаде, и го предпазва от всички греховни последици. 
 
 малине мочанам пумсам   джала-снанам дине дине 
 сакрд гитамрта-снанам   самсара-мала-нашанам 
 
„Човек може да се мие всеки ден с вода, но ако той се изкъпе само веднъж в святата 
Ганг – т.е. в святата вода на Бхагавад-гита, - замърсяванията от материалния му начин 
на живот ще бъдат превъзмогнати завинаги.” (Гита-махатмйа 3) 
 
 гита су-гита картавйа   ким анйаих шастра-вистараих 
 йа свайам падманабхасйа   мукха-падмад винихсрта 
 
Понеже Бхагавад-гита е изговорена от Бога, Върховната Личност, не е нужно да четем 
друга ведическа литература. Човек се нуждае единствено от внимателно и редовно 
слушане и четене на Бхагавад-гита. В сегашната епоха хората до такава степен са 
затънали в светски дейности, че не е възможно да прочетат цялата ведическа 
литература. Но това не е необходимо. Бхагавад-гита е достатъчна, защото тя е 
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същността на цялата ведическа литература и най-вече защото е изречена от Бога, 
Върховната Личност. (Гита-махатмйа 4) 
 Както се казва: 
 
 бхаратамрта-сарвасвам   вишну-вактрад винихсртам 
 гита-гангодакам питва   пунар джанма на видйате 
 
„Ако човек пие вода от Ганг, постига спасение, а какво да говорим за този, който пие от 
нектара на Бхагавад-гита. Тя е истинският нектар на Махабхарата и е изговорена от 
самия Господ Кршна, първоначалния Вишну.”(Гита-махатмйа 5) Бхагавад-гита идва 
от устата на Бога, Върховната Личност, а за Ганг се казва, че извира от лотосовите Му 
крака. Разбира се, няма разлика между устата и краката на Върховния Господ, но от 
едно безпристрастно изследване можем да разберем, че Бхагавад-гита има по-голяма 
сила, отколкото водата на Ганг. 
 
 сарвопанишадо гаво   догдха гопала-нанданах 
 партхо ватсах су-дхир бхокта   дугдхам гитамртам махат 
   
  „Този Гитопанишад, Бхагавад-гита, същността на всички Упанишади, може да бъде 
сравнен с крава, а Господ Кршна, който е известен като пастирче, дои тази крава. 
Арджуна може да бъде сравнен с теле. Учените хора и чистите преданоотдадени трябва 
да пият от нектарното мляко на Бхагавад-гита.” (Гита-махатмйа 6) 
 
 екам шастрам деваки-путра-гитам 
   еко дево деваки-путра ева 
 еко мантрас тасйа намани йани 
   кармапи екам тасйа девасйа сева 
   (Гита-махатмйа 7) 
 
 Сега хората силно желаят да имат едно свещено писание, един Бог, една 
религия, едно знание. Затова, екам шастрам деваки-путра-гитам – нека има само едно 
Писание за целия свят – Бхагавад-гита. Еко дево деваки-путра ева – нека има само 
един Бог за целия свят – Шри Кришна. Еко мантрас тасйа намани – да има само един 
химн, една мантра, една молитва – повтарянето на Неговото име: Харе Кршна, Харе 
Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рам, Рама Рама, Харе Харе. 
Кармапи екам тасйа девасйа сева – и нека има само една дейност – служенето на Бога, 
Върховната Личност.  
 
 
  УЧЕНИЧЕСКАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 
 
Евам парампара-праптам имам раджаршайо видух (Бхагавад-гита 4.2) Бхагавад-гита 
такава, каквато е е получена посредством ученическата последователност: 
 
1. Кршна   17. Брахманйа Тиртха 
2. Брахма   18. Вйаса Тиртха 
3. Нарада   19. Лакшмипати 
4. Вйаса   20. Мадхавендра Пури 
5. Мадхва   21. Ишвара Пури (Нитйананда, Адваита) 
6. Падманабха  22. Господ Чаитанйа 
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7. Нрхари   23. Рупа (Сварупа, Санатана) 
8. Мадхава   24. Рагхунатха, Джива 
9. Акшобхйа   25. Кршнадаса 
10. Джайа Тиртха  26. Нароттама 
11. Джнанасиндху  27. Вишванатха 
12. Дайанидхи  28. (Баладева), Джаганнатха 
13. Видйанидхи  29. Бхактивинода 
14. Раджендра  30. Гауракишора 
15. Джайадхарма  31. Бхактисиддханта Сарасвати 
16. Пурушоттама 
 
32. Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада 
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ПЪРВА ГЛАВА 
 
    Преглед на армиите 
     на бойното поле Курукшетра 
 
ТЕКСТ 1 
 

дхритараштра увача 
дхарма-кшетре куру-кшетре самавета йуйутсавах 
мамаках пандаваш чаива ким акурвата санджайа 

 
дхритараштрах увача –  цар Дхртараштра каза; дхарма-кшетре – на мястото за 
поклонине;  куру-кшетре – в местността, наречена Курукшетра; самаветах -  се 
събраха;  йуйутсавах – с желание да се сражават; мамаках – моята партия 
(синове); пандавах – синовете на Панду; ча – и; ева – несъмнено; ким – какво; 
акурвата – направиха;  санджайа – о, Санджайа. 
 

Дхртараштра каза: „О, Санджайа, какво правят моите синове и синовете на 
Панду, след като са се събрали на мястото за поклонение Курукшетра, изпълнени 
с желание да се сражават?” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Бхагавад-гита е широко разпространено и четено теистично 
произведение, обобщено в Гита-махатмйа (Възхвала на Гита). Там се казва, че човек 
трябва да чете Бхагавад-гита много внимателно, с помощта на преданоотдадени на 
Шри Кршна, и да се опита да я разбере без лично мотивирани тълкувания. Пример за 
правилното й разбиране е даден в самата Бхагавад-гита и това е начинът, по който 
Арджуна разбира учението, след като чува Гита непосредствено от Господа. Ако някой 
е щастлив да разбере Бхагавад-гита в веригата на ученическата последователност и без 
мотивирани тълкувания, той ще надхвърли всичко, на което учи ведическата мъдрост и 
всички писания по света. В Бхагавад-гита читателят ще намери всичко, което се 
съдържа в другите писания, но ще открие и неща, които не могат да бъдат намерени 
никъде другаде. Това е спицифичното качество на Гита. Теистичното учение 
съдържащо се в нея, е съвършено, защото е изговорено непосредствено от Бога, 
Върховната Личност, Господ Шри Кршна. 
 Темите, дискутирани от Дхртараштра и Санджайа, както са описани в 
Махабхарата, формират основния принцип на тази велика философия. Тя е развита на 
бойното поле Курукшетра, което от незапомнени времена на ведическата епоха е свято 
място за поклонение. Тази философия е изговорена от Бога, Върховната Личност, 
когато той лично присъства на тази планета, за да даде напътствия на човечеството. 
 Думата дхарма-кшетра (място, където се извършват религиозни ритуали) е 
важна, защото Бог, Върховната Личност, присъства на бойното поле Курукшетра на 
страната на Арджуна. Дхртараштра, бащата на Куру, се съмнява във възможността 
синовете му да спечелят победа. Обхванат от съмнение, той пита секретаря си 
Санджайа: „Какво направиха?” Той е убеден, че както синовете му, така и синовете на 
по-малкия му брат Панду, са се събрали на полето в местността Курукшетра с 
непоколебимото решение да се сражават. Все пак запитването му е важно. Той не желае 
споразумение между братовчеди и братя, а иска да се увери в добрата съдба на 
синовете си на бойното поле. Тъй като уговорено сражението да се води но полето 
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Курукшетра, което навсякъде във Ведите се посочва като място за обожание дори за 
обитателите на рая, Дхртараштра се плаши от влиянието, което святото място може да 
окаже върху изхода на сражението. Той знае много добре, че това ще повлияе 
благоприятно на Арджуна и другите синове на Панду, защото по природа те са 
благочестиви. Санджайа е ученик на Вйаса, и по милостта на Вйаса дори докато стои в 
стаята на Дхртараштра, той може да вижда бойното поле Курукшетра. По тази причина 
Дхртараштра го пита какво е положението на бойното поле. 
 Както синовете на Панду, така и синовете на Дхртараштра принадлежат към 
една и съща династия, и тук се разкрива умът на Дхртараштра. Той съзнателно нарича 
само синовете си „Куру” и изолира синовете на Панду от семейното наследство. Всеки 
може да разбере особеното отношение на Дхртараштра към племениците му – синовете 
на Панду. По такъв начин от самото начало на повествование става ясно, че както на 
оризището се изкореняват всички бурени, така и на религиозното поле Курукшетра, 
където присъства бащата на религията, Шри Кршна, ще бъдат унищожени нежеланите 
растения като сина на Дхртараштра, Дурйодхана и други, а позициите на всички 
религиозни личности начело с Йудхиштхира ще бъдат възстановени от Господа. Това е 
смисълът на думите дхарма-кшетре и куру-кшетре, отделно от тяхното историческо и 
ведическо значение. 
 
ТЕКСТ 2 
 

санджайа увача 
дриштва ту пандаваникам вйудхам дурйодханас тада 
ачарйам упасангамйа раджа вачанам абравит 
 

санджайах увача – Санджая каза; дриштва – след като прегледа; ту – но; пандава-
аникам – Войниците на Пандавите; вйудхам – построени във фланги; дурйодханах – цар 
Дурйодхана; тада – тогава; ачарйам – учителя; упасангамйа – като приближи; раджа – 
царят; вачанам – думи; абравит – каза. 
 
Санджайа каза: „О, Царю, след като огледа строената в бойни редици армия на 
Пандавите, цар Дурйодхана отива при учителя си и се обръща към него със 
следните думи: 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Дхртараштра е сляп по рождение и за нещастие лишен и от духовното 
зрение. Той знае добре, че в религиозно отношение синовете му също са слепи и затова 
е сигурен, че те никога няма да постигнат разбирателство с Пандавите, които са 
религиозни по рождение. От друга страна, той е изпълнен със съмнение относно 
влиянието на мястото за поклонение и Санджайа разбира причината, породила въпроса 
за положението на бойното поле. Санджайа иска да окуражи обезверения цар, като го 
увери, че синовете му не възнамеряват да правят никакъв компромис под влияние на 
святото място. Затова той осведомява царя, че синът му Дурйодхана, след като е 
огледал бойните сили на Пандавите, веднага се отправя към главнокомандващия 
Дроначарйа, за да го информира за положението. Независимо от това, че Дурйодхана е 
цар, той трябва да отиде при командващия поради сериозността на ситуацията. 
Следователно Дурйодхана е подходящ политеик, но дипломатическото лустро не може 
да скрие страха, който той изпитва, когато вижда расположението на силите на 
Пандавите. 
 
ТЕКСТ 3 
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пашйаитам панду-путранам ачарйа махатим чамум 
вйудхам друпада-путрена тава шишйена дхимата 

 
пашйа – погледни; этам – това; панду-путранам – на синовете на Панду; ачарйа – о, 
учителю; махатим – голямата; чамум – военна сила; вйудхам – подредени; друпада-
путрена – от сина на Друпада; тава – твоят; шишйена – ученик; дхи-мата –много 
интелигентен. 
 
„О, мой учителю, погледни силната армия на синовете на Панду, която е умело 
подредена от твоя интелигентен ученик, сина на Друпада”. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Като голям дипломат, Дурйодхана иска да изтъкне грешките на великия 
брахмана и главнокомандващ Дроначарйа. Някога Дроначарйа е имал политическа 
распра с Друпада, бащата на Драупади, съпруга на Арджуна. Като последица от тази 
свада Друпада извършва голямо жертвоприношение и получава благословията да има 
син, който може да убие Дроначарйа. Дроначарйа знае това добре, но понеже е 
великодушен брахмана, не се поколебава да предаде на Дхрштайумна, сина на 
Друпада, всичките си военни тайни, когато той му е поверен за обучение във военното 
изкуство. Сега на бойното поле Курукшетра Дхрштадйумна застава на страната на 
Пандавите и именно той подрежда бойните фаланги, след като е овладял това изкуство 
от Дроначарйа. Дурйодхана изтъква тази грешка на Дроначарйа, за да може да бъде 
бдителен и безкомпромисен в сражението. С това Дурйодхана иска да му посочи че в 
сражението не трябва да бъде снизходителен към Пандавите, любимите му ученици, и 
по-специално към Арджуна, който е най-любимият му и блестящ ученик. Дурйодхана 
го предупреждава, че в битката такава снисходителност ще доведе до поражение. 
 
ТЕКСТ 4 
 

атра шура махешв-аса бхимарджуна-сама йудхи 
йуйудхано вираташ ча друпадаш ча маха-ратхах 

 
атра – тук; шурах – герои; маха-ишу-асах – велики стрелци с лък; бхима-арджуна – 
Бхима и Арджуна; самах – равни; йудхи – в сражение; йуйудханах – Йуйудхана; 
виратах – Вирата; ча – също; друпадах – Друпада; ча – също; маха-ратхах – велик 
воин. 
 
 
В тази армия има много славни стрелци с лък, равни в боя на Бхима и Арджуна: 
велики бойци като Йуйудхана, Вирата и Друпада. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че Дхрштадйумна не представлява сериозно препятствие за 
голямата сила и военното изкуство на Дроначарйа, има много други, които 
предизвикват страх. Именно тях Дурйодхана посочва като големи препятствия по пътя 
към победата, защото всеки един е опасен колкото Бхима и Арджуна. Той познава 
силата на Бхима и Арджуна и по тази причина сравнява другите с тях. 
 
ТЕКСТ 5 
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дхриштакетуш чекитанах кашираджаш ча вирйаван 
пуруджит кунтибходжаш ча шаибйаш ча нара-пунгавах 

 
дхриштакетух – Дхрштакету; чекитанах – Чекитана; кашираджах – Кашираджа; ча –
също; вирйа-ван –много силни; пуруджит – Пуруджит; кунтибходжах – Кунтибходжа; 
ча – и; шаибйах – Шаибйа; ча – и; нара-пунгавах – герои на човешкото общество. 
 
 
Сред тях са и такива велики, героични и могъщи воини като Дхрштакету, 
Чекитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтибходжа и Шаибйа. 
 
ТЕКСТ 6 
 

йудхаманйуш ча викранта уттамауджаш ча вирйаван 
саубхадро драупадейаш ча сарва ева маха-ратхах 

 
йудхаманйух – Йудхаманйу; ча – и; викрантах – могъщ; уттамауджах – Уттамауджа; 
ча – и; вирйа-ван – много силен; саубхадрах – синът на Субхадра; драупадейах – 
сыновете на Драупади; ча – и; сарве – всички; ева – несъмнено; маха-ратхах – велики 
воини, опитни в сражение с колесници. 
 
Там са славният Йудхаманйу, много силният Уттамауджа, синът на Субхадра и 
синовете на Драупади. Всички те са воини, много опитни в сражението с 
колесници. 
 
ТЕКСТ 7 

асмакам ту вишишта йе тан нибодха двиджоттама 
найака мама саинйасйа самджнартхам тан бравими те 

 
асмакам – нашите; ту – но; вишиштах – особено силни; йе –които; тан – тях; нибодха 
– просто забележи, бъди осведомен; двиджа-уттама – о, най-добър след брахманите; 
найаках – командващи; мама – моите; саинйасйа – на войниците; самджна-артхам – за 
сведение; тан – тях; бравими – аз говоря; те – на теб. 
 
О, най-добър сред брахманите, позволи ми да те информирам за командирите, 
които са специално обучени да водят моите военни сили. 
 
ТЕКСТ 8 
 

бхаван бхишмаш ча карнаш ча крипаш ча самитим-джайах 
ашваттхама викарнаш ча саумадаттис татхаива ча 

 
бхаван – ти самият; бхишмах – дядо Бхишма; ча – също; карнах – Карна; ча – и; крипах 
– Крпа; ча – и; самитим-джайах – винаги победоносни в сражение; ашваттхама – 
Ашваттхама; викарнах – Викарна; ча – както и; саумадаттих – синът Сомадатта; 
татха – както и; ева – несъмнено; ча – също. 
 
 
Сред тях има личности като теб, Бхишма, Карна, Крпа, Ашваттхама, Викарна и 
синът на Сомадатта, наричан Бхуришрава, които винаги побеждават в сражение.  
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ПОЯСНЕНИЕ: Дурйодхана изброява изключителни герои, които винаги побеждават в 
сражение. Викарна е брат на Дурйодхана, Ашваттхама е син на Дроначарйа, а 
Саумадатти, или Бхуришрава, е син на цар Бахликас. Карна, който е роден от Кунти 
преди женитбата й с цар Панду, е единоутробен брат на Арджуна. Сестрата-близначка 
на Крпачарйа е омъжена за Дроначарйа. 
 
ТЕКСТ 9 
 

анйе ча бахавах шура мад-артхе тйакта-дживитах 
нана-шастра-прахаранах сарве йуддха-вишарадах 

 
анйе – други; ча – също; бахавах – многобройни; шурах – герои; мат-артхе – заради 
мен; тйакта-дживитах – готови да рискуват живота си; нана – много; шастра –
оръжия; прахаранах – въоруженни с; сарве – всички те; йуддха-вишарадах – опитни във 
военната наука. 
 
 
Тук са и много герои, готови да пожертват живота си заради мен. Всички те са 
добре снабдени с различни видове оръжия и са опитни във военната наука. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Що се отнася до другите, а именно Джайадратха, Кртаварма и Шалйа, 
всички те са решени да жертват живота си за Дурйодхана. С други думи, вече е решено, 
че те ще умрат в сражението на Куркушетра, защото се присъединяват към партията на 
греховния Дурйодхана. Разбира се,  Дурйодхана е уверен в победата си, тъй като 
разчита на обединената сила на гореспоменатите си приятели. 
 
ТЕКСТ 10 
 

апарйаптам тад асмакам балам бхишмабхиракшитам 
парйаптам тв идам етешам балам бхимабхиракшитам 

 
апарйаптам – неизмерима; тат – тази; асмакам – на нашата; балам – сила; бхишма – 
от дядо Бхишма; абхиракшитам – отлично защитавани; парйаптам – ограничени; ту – 
но; идам – всичко това; етешам – на Пандавите; балам – сила; бхима – от Бхима; 
абхиракшитам – старателно защитавани. 
 
 
Нашата сила е неизмерима, ние сме отлично защитени от дядо Бхишма, докато 
силата на Пандавите е ограничена, въпреки че те са старателно защитавани от 
Бхима. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук Дурйодхана сравнява двете армии и дава оценка на силите им. Той 
мисли, че неговата армия няма равна на себе си по сила, защото е под 
покровителството на най-опитния генерал, дядо Бхишма. От друга страна, той счита, че 
Пандавите са с ограничени сили, защото са командвани от Бхима, генерал с по-малко 
опит, който в присъствието на Бхишма изглежда нищожен. Дурйодхана винаги е 
изпитвал завист към Бхима, защото знае добре, че ако някога трябва да умре, може да 
бъде убит единствено от Бхима. В същото време той е уверен в победата си поради 
присъствието на по-високопоставения генерал Бхишма. Заключението му, че ще бъде 
победител в битката, е добре обосновано. 
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ТЕКСТ 11 
 

айанешу ча сарвешу йатха-бхагам авастхитах 
бхишмам евабхиракшанту бхавантах сарва ева хи 

 
айанешу – в стратегическите позиции; ча – също; сарвешу – навсякъде; йатха-бхагам –
които са подредени по различен начин; авастхитах – разположени; бхишмам – на дядо 
Бхишмеа ева – несъмнено; абхиракшанту – трябва да подкрепите; бхавантах – вие; 
сарве – съответно всеки; ева хи – несъмнено. 
 
 
Всички вие трябва да окажете пълна подкрепа на дядо Бхишма, като заемете 
съответните стратегически позиции на входните места на бойните фаланги.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: След като е възхвалил мъжеството на Бхишма, Дурйодхана решава, че 
другите могат да се почувстват пренебрегнати, и с присъщата си дипломатичност се 
опитва да поправи положението с гореспоменатите думи. Той набляга на това, че 
Бхишмадева несъмнено е най-великият герой, но в същото време той е и доста 
възрастен. Ето защо всеки трябва да мисли как да го защитава от всички страни. В 
сражението Бхишмадева може да се увлече в някоя посока до такава степен, че врагът 
да се възползва от това. Затова е важно другите воини да не напускат стратегическите 
си позиции и да не позволяват на врага да разкъса фалангите им. Дурйодхана чувства, 
че победата на Куру зависи от присъствието на Бхишмадева. Той е уверен, че по време 
на сражението ще има пълната подкрепа на Бхишмадева и Дроначарйа, защото и 
двамата не са проронили нито дума, когато Драупади, жената на Арджуна, в 
безпомощното си положение ги моли за защита, докато е насилвана да се съблече пред 
събранието на великите генерали. Дурйодхана знае, че и двамата генерали изпитват 
известна привързаност към Пандавите, но се надява, че сега ще пренебрегнат това 
чувство напълно, както по време на играта със заровете. 
 
ТЕКСТ 12 
 

тасйа санджанайан харшам куру-вриддхах питамахах 
симха-надам винадйоччаих шанкхам дадхмау пратапаван 

 
тасйа – негово; санджанайан – нарастващо; харшам – добро настроение; куру-
вриддхах – прадядо на династията Куру (Бхишма); питамахах – дядото; симха-надам – 
звук, подобен на лъвски рев; винадйа – като вибрираше; уччаих – много силно; 
шанкхам – раковина; дадхмау – надува; пратапа-ван – доблестният. 
 
 
Сега великият и доблестен Бхишма, прадядо на династията Куру и дядо на 
бойците, зарадва Дурйодхана, като надува с всичка сила раковината си, от която 
се разнася звук, подобен на лъвски рев. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Най-възрастният член на династията Куру е разбрал вътрешното 
настроение на внука си Дурйодхана и изпитва естествено състрадание към него. Той се 
опитва да го насърчи, като надува раковината си, както подобава на положението му, 
сравнено с това на лъв. Косвено, чрез символ като раковината, той информира 
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потиснатия си внук Дурйодхана, че няма шанс за победа в битката, защото Върходният 
Господ Кршна е на страната на противника, но въпреки това негов дълг е да ръководи 
сражението и да не щади силите си в боя.  
 
ТЕКСТ 13 

 
татах шанкхаш ча бхерйаш ча панаванака-гомукхах 
сахасаивабхйаханйанта са шабдас тумуло 'бхават 

 
татах – след това; шанкхах – раковини; ча – също; бхерйах – големи барабани; ча – и; 
панава-анака –малки барабани и литаври; го-мукхах – рогове; сахаса – изведнъж; ева – 
несъмнено; абхйаханйанта – прозвуча едновременно; сах – този; шабдах – комбенеран 
звук; тумулах – хаотичен; абхават – стана. 
 
 
След това зазвучават гръмко раковини, барабани, тръби, тромпети и рогове. 
 
ТЕКСТ 14 
 

 татах шветаир хайаир йукте махати сйандане стхитау 
мадхавах пандаваш чаива дивйау шанкхау прададхматух 

 
татах – след това; шветаих – с бели; хайаих – коне; йукте – бяха впрегнати; махати –  
вголяма; сйандане – колесница; стхитау – расположени; мадхавах – Кршна (съпругът 
на богинята на щастието); пандавах – Арджуна (синът на Панду); ча – също; ева – 
несъмнено; дивйау – трансцендентален; шанкхау – раковини; прададхматух – 
зазвучаха. 
 
От друга страна Господ Кршна и Арджуна, настанени в голяма колесница, 
теглена от бели коне, затръбяват с трансценденталните си раковини. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Раковините на Кршна и Арджуна са описани като трансцендентални, за 
разлика от раковината, на която свири  Бхишмадева. Звукът на трансценденталните 
раковини посочва, че противниковата армия няма шанс за победа, защото Кршна е на 
страната на Пандавите. Джайас ту панду-путранам йешам пакше джанарданах. 
Победата е винаги с личности като синовете на Панду, защото Господ Кршна общува с 
тях. Навсякъде, където е Господ, е и богинята на щастието – тя никога не се отделя от 
съпруга си. Это защо победата и сполука очакват Арджуна, както известява 
трансценденталният звук, разнесъл се от раковината на Вишну, Господ Кршна. Освен 
това колесницата, в която седят двама приятели, е подарена на Арджуна от Агни (бога 
на огъня), а това означава, че с нея могат да бъдат завоювани всички посоки в трите 
свята. 
 
ТЕКСТ 15 
 

панчаджанйам хришикешо девадаттам дхананджайах 
паундрам дадхмау маха-шанкхам бхима-карма врикодарах 

 
панчаджанйам – раковината наречена Панчаджанйа; хришика-ишах – Хршикеша 
(Кршна, Господ, който контролира сетивата на преданоотдадените); девадаттам – 
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раковината, наречена Давадатта; дханам-джайах – Дхананджайа (Арджуна, 
завоевателят на богатствата); паундрам – раковината, наречена Паундра; дадхмау –
наду; маха-шанкхам – знаменитата раковина; бхима-карма – този, който извършва 
свръхчовешки дела; врика-ударах – лакомникът (Бхима). 
 
 
Господ Кршна надува раковината Си, наречена Панчаджанйа, Арджуна надува 
раковината си, наречена Девадатта, а Брахма, ненаситният лакомник и 
извършител на свръхчовешки подвизи, надува знаменитата раковина Паундра. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих Господ Кршна е назован Хршикеша, защото Той е владетел 
на всички сетива. Живите същуества са неразделно свързани с Него частици, от което 
следва, че и сетивата им са неразделно свързани с Неговите сетива. Тъй като 
имперсоналистите не могат да обяснят как действат сетивата на живите същества, те 
винаги силно желаят да опишат всички живи същества като безлични и лишени от 
сетива. Господ, който се намира в сърцата на всички живи същества, контролира 
сетивата им. Той ръководи живото същество в зависимост от степента, в която то Му се 
е отдало. Що се отнася до сетивата на чистия преданоотдаден – те се намират под 
непосредствения Му контрол. Тук, на бойното поле Курукшетра, трансценденталните 
сетива на Арджуна са непосредствено контролирани от Господа, и по тази причина Той 
е наречен Хршикеша. Господ има различни имена, които съответстват на различните 
Му дейности. Така например, едно от имената Му е Мадхусудана, защото той убива 
демона Мадху. Друго Негово име е Говинда, защото той доставя удоволствие на 
кравите и сетивата. Той е известен още и с името Васудева, защото се появява като син 
на Васудева; с името Деваки-нандана, защото приема Деваки за Своя майка; с името 
Йашода-нандана, защото дарява Йашода с детските си забавления във Врндавана; с 
името Партха-саратхи, защото става колесничар на приятеля Си Арджуна. По същия 
начин Той е наричан Хршикеша, защото дава напътствия на Арджуна на бойното поле 
Курукшетра. 
 В този стих Арджуна е наречен Дхананджайа, защото помага на по-големия си 
брат да набави  нужните средства, за да може, когато е необходимо, царят да извършва 
различни жертвоприношения. Бхима е известен като Вркодара, защото яде лакомо и 
може да се справи със свръхчовешки задачи, като убиването на демона Хидимба. 
Раковините, надувани от различните герои в партията на Пандавите, като се започне с 
раковината на Кршна, действат много окуражаващо на войниците. Що се отнася до 
противниковата армия, тя е лишена от присъствието на Господ Кршна, върховния 
управляващ и на богинята на щастието. И по тази причина й е  предопределено да 
претърпи поражение. Това е посланието, което възвестяват звуците на раковините. 
 
ТЕКСТОВЕ 16-18 
 

анантавиджайам раджа кунти-путро йудхиштхирах 
накулах сахадеваш ча сугхоша-манипушпакау 
 
кашйаш ча парамешв-асах шикханди ча маха-ратхах 
дхриштадйумно вираташ ча сатйакиш чапараджитах 
 
друпадо драупадейаш ча сарвашах притхиви-пате 
саубхадраш ча маха-бахух шанкхан дадхмух притхак притхак 
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ананта-виджайам – раковината, наречена Анантавиджая; раджа – царят; кунти-
путрах – синът на Кунти; йудхиштхирах – Йудхиштхира; накулах – Накула; сахадевах 
– Сахадева; ча – и; сугхоша-манипушпакау – раковините, наречени Сугхоша и 
Манипушпака; кашйах – царят на Каши (Варанаси); ча – и; парама-ишу-асах – 
знаменитият стрелец с лък; шикханди – Шикханди; ча – също; маха-ратхах – този, 
който може да се сражава сам срещу хиляди; дхриштадйумнах – Дхриштадйумна, 
(синът на  цар Друпада); виратах – Вирата, (принцът, който дава, убежище на 
предрешените Пандави, докато те се крият); ча – също; сатйаких – Сатйаки (същият 
като Йуйудхана, колесничаря на Господ Кршна); ча – и; апараджитах – който никога 
не е побеждаван; друпадах – Друпада, царят на Панчала; драупадейах – сыновете на 
Драупади; ча – също; сарвашах – всички; притхиви-пате – о, Царю; саубхдрах – 
Абхиманйу, синът на Субхадра; ча – също; маха-бахух – могъщо въоръжени; шанкхан –  
раковина; дадхмух – наду; притхак притхак – всеки поотделно. 
 
   
След това цар Йудхиштхира, синът на Кунти, надува раковината си 
Анантавиджайа, а Накула и Сахадева надуват своите – Сугхоша и Манипушпака. 
О, Царю, знаменитият стрелец с лък – царят на Каши, - великият воин Шикханди, 
Дхрштадйумна, Вирата, непобедимият Сатйаки, Друпада, синовете на Драупади и 
други, като силноръкия син на Субхадра, също надуват раковините си. 
 
ТЕКСТ 19 
 

са гхошо дхартараштранам хридайани вйадарайат 
набхаш ча притхивим чаива тумуло 'бхйанунадайан 

 
сах – тази; гхошах – вибрация; дхартараштранам – на сыновете на Дхртараштра; 
хридайани – сърцата; вйадарайат – разби; набхах – небето; ча – също; притхивим – 
повърхност на земята; ча – също; ева – несъмнено; тумулах – гръмогласно; 
абхйанунадайан – отекна. 
 
 
Различните раковини заечават гръмко. Вибрирайки на земята и на небето, те 
разбиват сърцата на синовете на Дхртараштра. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Когато Бхишма и другите, които са на страната на Дурйодхана, надуват 
раковините си, не се споменава, че в армията на Пандавите е настъпил смут. Обратно, 
сърцата на синовете на Дхртараштра се свиват от страх при звуците, които се разнасят 
от страната на Пандавите, както се посочва в този стих. Това се дължи на Пандавите и 
доверието им в Господ Кршна. Онзи, който приеме покровителството на Върховния 
Господ, не се страхува дори и в най-голямото нещастие. 
 
ТЕКСТ 20 
 

атха вйавастхитан дриштва дхартараштран капи-дхваджах 
правритте шастра-сампате дханур удйамйа пандавах 
хришикешам тада вакйам идам аха махи-пате 

 
атха –тогава; вйавастхитан – разхоложени; дриштва – гледат; дхартараштран – на 
синовете на Дхртараштра; капи-дхваджах – този, чийто флаг е белязан с образа на 
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Хануман; правритте –  докато се готвеше; шастра-сампате – да хвърля стрелите си; 
дханух – лък; удйамйа – вдигна; пандавах – синът на Панду (Арджуна); хришикешам – 
на Господ Кршна; тада – тогава; вакйам – думи; идам – тези; аха –каза; махи-пате – о 
Царю. 
 
 
Сега Арджуна, синът на Панду, сяда в колесницата, над която се вее флаг, белязан 
с образи на Хануман, взема лъка си и се приготвя за стрелба. О, Царю, след като 
вижда синовете на Дхртараштра да се приближават в бойни редици, Арджуна 
казва на Господ Кршна следното. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Битката всеки момент ще започне. От казаното по-горе се разбира, че 
синовете на Дхртараштра са до известна степен обезсърчени от неочакваното 
разположение на бойните сили на Пандавите, които са ръководени на бойното поле от 
непосредствените инструкции на Господ Кршна. Емблемата на Хануман върху флага на 
Арджуна е друг знак за победа, защото Хануман се съюзява с Господ Рама в битката 
срещу Равана и Господ Рама побеждава. Сега Рама и Хануман се намират в 
колесницата на Арджуна, за да му помогнат. Господ Кршна е Самият Рама, а където е 
Господ Рама, там е и вечният Му слуга Хануман, там е и вечната Му съпруга Сита, 
богинята на щастието. Следователно Арджуна няма основание да се страхува от 
какъвто и да било враг. И накрая, Господарят на сетивата, Господ Кршна, присъства 
лично, за да го напътства. Арджуна има възможността да получи добри съвети по време 
на сражението. В тези благоприятни обстоятелства, аранжирани от Господа за вечния 
Му преданоотдаден, са налице всички белези на сигурната победа. 
 
ТЕКСТОВЕ 21-22 

арджуна увача 
сенайор убхайор мадхйе ратхам стхапайа ме 'чйута 
йавад етан нирикше 'хам йоддху-каман авастхитан 
каир майа саха йоддхавйам асмин рана-самудйаме 

 
арджунах увача – Арджуна каза; сенайох –на армиите; убхайох – и двете; мадхйе – 
между; ратхам – колесница; стхапайа – моля, задръж; ме – мой; ачйута – о 
непогрешими; йават – докато; етан – всички тези; нирикше – мога да гледам; ахам – 
аз; йоддху-каман – изпълнен с желание да се сражавам; авастхитан – наредени в боен 
ред на бойното поле; каих – с които; майа – с мен; саха – заедно; йоддхавйам – трябва 
да се сражава; асмин – в тази; рана – борба; самудйаме – в опита. 
 
 
Арджуна казва: „О, непогрешими, моля Те, изведи колесницата ми между двете 
армии, така че да мога да видя всички, пожелали да се бият тук, и всички, с които 
трябва да се сражавам в това велико изпитание на оръжията. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че Господ Кршна е Бог, Върховната Личност, от бизпричинна 
милост Той се ангажира в служене на приятеля Си, Господ никога не изоставя 
превързаността Си към Своите преданоотдадени и затова тук е назован „непогрешим”. 
Като колесничар, Той трябва да изпълнява заповедите на Арджуна, и понеже не се 
поколебава да направи това, Арджуна Го нарича „непогрешим”. Въпреки че е приел да 
бъде колесничар на Своя преданоотдаден, върховната Му позиция не се оспорва. При 
всички обстоятелства Той е Бог, Върховната Личност, Хршикеша, Господарят на 
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всички сетива. Огношението между Господа и Неговия слуга е много нежно и 
трансцендентално. Слугата винаги е готов да отдава служене на Господа и по същия 
начин Господ винаги търси удобен случай да служи на преданоотдадените Си. Той 
изпитва много поголямо удоволствие, когато Негов чист преданоотдаден приеме 
благоприятното положение да Му заповядва, отколкото когато Той Самият заповядва. 
Тъй като Господ е господар, всеки е подчинен на заповедите Му; никой не стои над 
Него, за да Му заповядва. Въпреки че при всички обстоятелства остава непогрешиният 
господар, Той приема заповедите на Своя преданоотдаден и изпотва това 
трансцендентално удоволствие. 
,Като чист преданоотдаден на Господа, Арджуна не желае да се сражава срещу 
братовчедите и братята си, но е заставен да излезе на бойното поле от упорството на 
Дурйодхана, който не е съгласен на каквото и да било уреждане на конфликта. Затова 
Арджуна е нетърпелив да види кои водещи личности присъстват на бойното поле. 
Въпреки че вече не стои въпросът за постигане на мир, той желае да ги види отново, за 
да разбере до каква степен те са готови да вземат участие в една нежелана война. 
 
ТЕКСТ 23 
 

йотсйаманан авекше 'хам йа ете 'тра самагатах 
дхартараштрасйа дурбуддхер йуддхе прийа-чикиршавах 

 
йотсйаманан – тези, които ще се сражават; авекше – нека да видя; ахам – аз; йе – 
които; ете – всички; атра – тук; самагатах – събрани; дхартараштрасйа – заради 
сина на Дхртараштра; дурбуддхех – злонамереният; йуддхе – в сражението; прийа – 
добре; чикиршавах – с желание. 
 
 
 
Нека да видя всички, които са дошли тук да се сражават и желаят да угодят на 
злонамерения син на Дхритараштра.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Обществена тайна е, че Дурйодхана чрез злонамерените си планове, 
подпомаган от баща си Дхртараштра, иска да узурпира царството на Пандавите. 
Следователно всички, които се присъединяват към Дурйодхана, са като него. Арджуна 
иска да ги види на бойното поле непосредствено преди сражението, за да узнае кои са 
те, но той няма намерение да води преговори за мир. Въпреки че напълно е сигурен в 
победата си, защото Кршна седи до него, Арджуна пожелава да ги види, за да прецени 
силата, с която трябва да се срещне. 
 
ТЕКСТ 24 
 

санджайа увача 
евам укто хришикешо гудакешена бхарата 
сенайор убхайор мадхйе стхапайитва ратхоттамам 

 
санджайах увача – Санджайа каза; эвам – така; уктах – се обърна; хришикешах – 
Господ Кршна; гудакешена – от Арджуна; бхарата – о, потомъко на Бхарата; сенайох – 
на армиите; убхайох – и двете; мадхйе – по средата; стхапайитва – постави; ратха-
уттамам – най-великолепната колесница. 
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Санджайа каза: „О, потомъко на Бхарата, по молба на Арджуна Господ Кршна 
изтегля прекрасната колесница между двете армии. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих Арджуна е наречен Гудакеша. Гудака означава сън, а 
човекът, който побеждава съня, е наричан гудакеша. Сън значи невежество. Арджуна 
побеждава както съня, така и невежеството благодарение на приятелството си с Кршна. 
Като велик преданоотдаден на Кршна, той не Го забравя дори за миг, защото това е 
природата на преданоотдадения. И когато е буден, и когато спи, преданоотдаденият на 
Кршна винаги мисли за името, формата и качествата и забавленията Му. 
Преданоотдаденият на Кршна може да победи съня и невежеството просто като мисли 
постоянно за Кршна. Това се нарича Кршна съзнание, или самадхи. Понеже е 
Хршикеша, т.е. господар на сетивата и ума на всяко живо същество, Кршна разбира 
защо Арджуна иска да изтегли колесницата си между две армии. По този начин той 
изпълнява желанието му и казва следните думи. 
 
ТЕКСТ 25 
 

бхишма-дрона-прамукхатах сарвешам ча махи-кшитам 
увача партха пашйаитан самаветан курун ити 

 
бхишма – дядо Бхишма; дрона – учителят Дрона; прамукхатах – отпред; сарвешам –
всички; ча – също; махи-кшитам – управителите на света; увача – каза; партха – о, 
сине на Пртха; пашйа – просто погледни; этан – всички тях; самаветан – събрани; 
курун – членовете на династията Куру; ити – така. 
 
 
В присъствието на Бхишма, Дрона и всички други управители на света, Господ 
казва: „Партха, погледни сега всички Куру, събрани тук.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Като Свръхдуша във всички живи същества, Господ Кршна разбира 
какво става в ума на Арджуна. Употребата на дума Хршикеша в този смисъл означава, 
че Той знае всичко. Думата Партха, т.е. син на Кунти (Пртха), е също важна по 
отношение на Арджуна. Като приятел, Кршна иска да му обясни, че понеже Арджуна е 
син на Пртха, сестрата на баща Му Васудева, той се е съгласил да му бъде колесничар. 
Какво има предвид Кршна, когато казва на Арджуна: „Погледни династията Куру.” 
Дали Арджуна ще се спре до тук и няма да се сражава? Кршна никога не е очаквал 
такива неща от сина на леля Си Пртха. И с тази приятелска шега предрича какво ще 
стане в ума на Арджуна. 
 
ТЕКСТ 26 
 

татрапашйат стхитан партхах питрин атха питамахан 
ачарйан матулан бхратрин путран паутран сакхимс татха 
швашуран сухридаш чаива сенайор убхайор апи 

 
татра – там; апашйат – той може да види; стхитан – стои; партхах – Арджуна; 
питрин – бащи; атха – също; питамахан – дядовци; ачарйан – учители; матулан –
вуйчовци; бхратрин – братя; путран – синове; паутран – внуци; сакхин – приятели; 
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татха – също и; швашуран – тъстове; сухридах – доброжелатели; ча – също; ева –
несъмнено; сенайох – на армиите; убхайох – и на двете страни; апи – включително. 
 
Там, сред двете армии, Арджуна вижда своите бащи, дядовци, учители, братя, 
синове, внуци, приятели, а също и своите тъстове и доброжелатели. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: На бойното поле Арджуна вижда всичките си роднини – личности като 
Бхуришрава, който е на една възраст с баща му, дядовците си Бхишма и Сомадатта, 
учители като Дроначарйа и Крпачарйа, вуйчовците си Шалйа и Шакуни, братя като 
Дурйодхана, синовете като Лакшмана, приятели като Ашваттхама, доброжелатели като 
Кртаварма и други. Той вижда и армиите с много от приятелите си. 
 
ТЕКСТ 27 
 

тан самикшйа са каунтейах сарван бандхун авастхитан 
крипайа парайавишто вишиданн идам абравит 

 
тан – всички те; самикшйа – след като вижда; сах – той; каунтейах – синът на Кунти; 
сарван – всички видове; бандхун – роднини; авастхитан – намиращи се; крпайа – от 
състрадание; парайа – във висша степен; авиштах – съкрушен; вишидан – докато 
скърбя; идам – така; абравит – каза. 
 
 
Когато синът на Кунти, Арджуна, вижда всичките си прятели и роднини, той се 
изпълва със състрадание и казва следното. 
 
ТЕКСТ 28 
 

арджуна увача 
дриштвемам сва-джанам кришна йуйутсум самупастхитам 
сиданти мама гатрани мукхам ча паришушйати 

 
арджунах увача – Арджуна каза; дриштва – след като видях; имам – всички тези; сва-
джанам – роднини; кришна – о, Кршна; йуйутсум – всички с боен дух; самупастхитам 
– присъстващи; сиданти – треперят; мама – моите; гатрани – крайници на тялото; 
мукхам – уста; ча – също; паришушйати – пресъхва. 
 
 
Арджуна казва: „Мой скъпи Кршна, когато гледам приятелите и роднините си да 
стоят пред мен с желание за бой, усещам как крайниците ми треперят и устата ми 
пресъхва. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всеки, който изпитва искрена преданост към Господа, притежава и 
всички добри качества, които могат да се намерят у благочестивите личности или у 
полубоговете, докато непреданоотдаденият е лишен от божествени качества, 
независимо колко е напреднал в развиването на материални качества посредством 
образование и култура. Когато вижда роднините и приятелите на бойното поле, 
Арджуна изведнъж бива обхванат от състрадание, защото те искат да се сражават 
помежду си. Що се отнася до войниците му, на тях той съчувства още от самото начало. 
Арджуна изпитва състрадание и към войниците от противниковата армия, защото 
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вижда неизбежната им смърт. И докато мисли по този начин, крайниците на тялото му 
се разтреперват и устата му пресъхва. До известна степен той е учуден от високия боен 
дух, който вижда. Всъщност цялото общество, всички кръвни роднини на Арджуна са 
дошли да се сражават срещу него. Това съкрушава Арджуна, който е състрадателен и 
преданоотдаден. Въпреки че тук не се споменава, човек лесно може да си представи как 
ръцете и краката на Арджуна се разтреперват, как устата му присъхва и как той плаче 
от състрадание. Тези признаци на Арджуна се дължат не на слабост, а на 
добросърдечност, едно от качествата на чистия преданоотдаден на Господа. Затова се 
казва: „Онзи, който е изпълнен с непоколебима преданост към Божествената Личност, 
притежава всички добри качества на полубоговете. Но човек, който не е 
преданоотдаден на Господа, има само материални качества с незначителна стойност. 
Това е така, защото той действа на умствено ниво и без съмнение ослепителният блясък 
на материалната енергия го привлича.” (ШБ 5.18.12) 
 
ТЕКСТ 29 
 

вепатхуш ча шарире ме рома-харшаш ча джайате 
гандивам срамсате хастат твак чаива паридахйате 

 
вепатхух – треперене на тялото; ча – също; шарире – по тялото; ме – моето; рома-
харшах – настръхване на косата; ча – също; джайате – става; гандивам – лъкът на 
Арджуна; срамсате – се изплъзва; хастат – от ръката; твак – кожа; ча – също; ева – 
несъмнено; паридахйате – гори. 
 
Цялото ми тяло трепери, косата ми настръхва, лъкът Гандива се изпълзява от 
ръката ми и кожата ми гори. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има два вида треперене на тялото и два вида настръхване на косата. 
Тези явления настъпват или при голям духовен екстаз, или в резултат на голям страх, 
предизвикан от  материалните условия. Не съществува страх при трансценденталната 
реализация. В случая тези признаци у Арджуна са породени от материален страх, страх 
от загуба на живота. Това става ясно и при други белези. Той е толкова неспокоен, че 
известният лък Гандива се изпълзява от ръцете му, и тъй като отвътре сърцето му 
пламти, той чувства изгарящи тръпки по кожата си. Всичко това се дължи на 
материалното му схващане за живота. 
 
ТЕКСТ 30 
 

на ча шакномй авастхатум бхраматива ча ме манах 
нимиттани ча пашйами випаритани кешава 

 
на – нито; ча – също; шакноми – способен съм; авастхатум – да остана; бхрамати – 
като забравя; ива – като; ча – и; ме – моят; манах – ум; нимиттани – причинява; ча – 
също; пашйами – аз виждам; випаритани – тъкмо обратното; кешава – о, убиец на 
демона Кеши (Кршна). 
 
 
Не съм в състояние да остана повече тук. Не мога да се контролирам и умът ми се 
замъглява. Аз виждам единствено причини за нещастието, о, Кршна, убиец на 
демона Кеши. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Обхванат от безпокойство, Арджуна не може да остане повече на 
бойното поле и губи контрол над себе си поради слабост на ума. Прекалената 
превързаност към материалните неща поставя човек в подобно объркано състояние на 
съществуване. Бхайам двитийабхинивешатах сйат (ШБ 11.2.37) – такава уплаха и 
загуба на умственото равновесие се проявява при хора, на които материалните условия 
влияят твърде силно. Арджуна си представя мъчителното поражение на бойното поле: 
той не може да бъде щастлив, дори ако спечели победа над врага. Тук най-важните 
думи са нимиттани випаритани. Когато човек не вижда надежда в това, което му 
предстои, той мисли: „Защо съм тук?” Всеки се интересува от себе си и от собственото 
си благополучие. Никой не се интересува от Върховното Себе. По волята на Кршна 
Арджуна показва невежество по отношение на действителния си личен интерес. 
Истинският интерес на човек се намира у Вишну, т.е. Кршна. Обусловената душа 
забравя това и по тази причина изпитва материални страдания. Арджуна мисли, че за 
него победата ще бъде само причина за скръб. 
 
ТЕКСТ 31 

 
на ча шрейо 'нупашйами хатва сва-джанам ахаве 
на канкше виджайам кришна на ча раджйам сукхани ча 

 
на – нито; ча – също; шрейах – добро; анупашйами – наистина предвиждам; хатва – от 
убиването; сва-джанам – собственните роднини; ахаве – в сражение; на – нито; канкше 
– наистина желая; виджайам – победа; кришна – о, Кршна; на – нито; ча – също; 
раджйам – царство; сукхани – щастие от това; ча – също. 
 
 
Мой скъпи Кршна, не виждам какво добро ще последва от избиването на 
собствените ми роднини в това сражение и как мога след това да желая победа, 
царство и щастие. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Без да знаят, че личният интерес на всеки е Вишну (или Кршна), 
обусловените души са привлечени от телесните отношения, като се надяват на щастие в 
това положение. В резултат на това погрешно разбиране за живота те забравят дори 
причините за материалното щастие. Арджуна като че ли е забравил дори моралните 
правила, които един кшатрийа трябва да следва. Казано е, че два вида хора са достойни 
да живеят на могъщата, блестяща слънчева планета: кшатрийата, който умира на 
бойното поле под личната заповед на Кршна, и човек, който се е отрекъл от света и се е 
посветил изцяло на духовната култура. Арджуна не иска да убива дори враговете си, 
какво да говорим за роднините. Той мисли, че когато убие роднините си, в живота му 
няма да има щастие, и по тази причина не желае да се бие, както човек, който не е 
гладен, не е склонен да готви. Но тъй като е кшатрийа, той се нуждае от царство, за да 
съществува, защото един кшатрийа не може да се ангажира в друга работа. Арджуна 
обаче няма царство. Единствената възможност да се сдобие с царство, е да се сражава с 
братовчедите и братята си и да си възвърне царството, което е наследил от баща си. А 
точно това той не иска да направи. Затова решава, че по-добре да отиде в гората и да 
живее в уединение. 
 
ТЕКСТОВЕ 32-35 
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ким но раджйена говинда ким бхогаир дживитена ва 
йешам артхе канкшитам но раджйам бхогах сукхани ча 
 
та име 'вастхита йуддхе пранамс тйактва дханани ча 
ачарйах питарах путрас татхаива ча питамахах 
 
матулах швашурах паутрах шйалах самбандхинас татха 
этан на хантум иччхами гхнато 'пи мадхусудана 
 
апи траилокйа-раджйасйа хетох ким ну махи-крите 
нихатйа дхартараштран нах ка притих сйадж джанардана 

 
ким – каква полза; нах – за нас; раджйена – е царството; говинда – о Кршна; ким –
какво; бхогаих – удоволствие; дживитена – да се живее; ва – всяко; йешам – от които; 
артхе – заради; канкшитам – е желание; нах – от нас; раджйам – царство; бхогах – 
материално наслаждение; сукхани – пълно щастие; ча – също; те – всички те; име –  
тези; авастхитах – намиращи се; йуддхе – на това бойно поле; пранан – живее; 
тйактва – като изостави; дханани – богатства; ча – също; ачарйах – учители; питарах 
– бащи; путрах – синове; татха – както и; эва – несъмнено; ча – също; питамахах – 
дядовци; матулах – вуйчовци; швашурах – тъстове; паутрах – внуци; шйалах – зетьове; 
самбандхинах – роднини; татха – както и; этан – всички те; на – никога; хантум – да 
убия; иччхами – наистина желая; гхнатах – да бъдат убити; апи – дори; мадхусудана – о 
убиец на демона Мадху Кришна; апи – дори ако; траи-локйа – на трите свята; 
раджйасйа – за царство; хетох – взамяна; ким ну – да не говорим; махи-крите – заради 
земята; нихатйа – чрез убиване; дхартараштран – синовете на Дхртараштра; нах – 
нашата; ка – какво; притих – удоволствие; сйат – ще има; джанардана – о 
поддръжнику на всички живи същества. 
 
 
О, Говинда, за какво са ни царство, щастие или дори самият живот, когато 
всички, заради които можем да ги пожелаем, са строени сега на бойното поле? О, 
Мадхусудана, когато учители, бащи, синове, дядовци, вуйчовци, тъстове, внуци, 
зетьове и други роднини стоят пред мен, готови да жертват живот и богатство, 
защо трябва да желая да ги убивам, дори и да бъда убит от тях? О, поддръжнико 
на всички живи същества, не съм готов да се сражавам с тях дори за трите свята, 
камо ли за тази земя. Каква наслада ще изпитаме, когато избием синовете на 
Дхртараштра? 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна нарича Господ Кршна Говинда, защото Кршна е обектът, 
който доставя наслада на кравите и сетивата. Като употребява тази важна дума, 
Арджуна посочва, че Кршна най-добре знае какво ще удовлетвори сетивата му. Но 
Говинда не е предназначен да наслаждава сетивата ни. Напротив, ако ние се опитаме да 
удовлетворим Неговите сетива, тогава автоматично и собствените ни сетива ще бъдат 
удовлетворени. В материалния живот всеки се интересува единствено от 
наслаждението на собствените си сетива и иска Бог да му достави всичко необходимо 
за това. Господ удовлетворява сетивата на живите същества в степен, в която са 
заслужили, а не в степента, в която те желаят. Но когато човек започне да действа по 
обратния начин – да се опитва да удовлетворява сетивата на Говинда, без да желае 
удоволствие за собствените си сетива, -  тогава по милостта на Говинда всички желания 
на живото същество се изпълняват. Силната превързаност на Арджуна към обществото 
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и към членовете на семейството се проявява поради естествено състрадание, което той 
изпитва към тях. Затова той не се готви за бой. Всеки желае да показва богатството си 
пред приятели и роднини и Арджуна се страхува, че ако всичките му роднини и 
приятели бъдат убити на бойното поле, след победата няма да има с кого да сподели 
спечеленото богатство. Такава сметка е типична за материалния живот. 
Трансценденталният живот обаче е различен. Преданоотдаденият иска да удовлетвори 
желанията на Господа и ако Господ желае, преданоотдаденият може да приеме 
всякакво богатство заради преданото служене. Но ако Господ не желае, той няма да 
приеме и една стотинка. Арджуна не желае да убие роднините си, а ако се налага да 
бъдат убити, той иска Кршна лично да извърши това. В този момент Арджуна още не 
знае, че те вече са убити от Кршна още преди да дойдат на бойното поле, а той трябва 
да стане само инструмент в ръцете на Кршна. Този факт е разкрит в следващите глави. 
Арджуна е истински преданоотдаден на Господа и не иска да отмъщава на 
злонамерените си братовчеди и братя, но тяхното убиване е план на Кршна. 
Преданоотдаденият на Господа никога не отмъщава на тези, които му причинават зло. 
Господ обаче не търпи никаква обида срещу Свой преданоотдаден. Той може да 
прости, когато става дума за Самия Него, но не прощава на онзи, който е обидил Негов 
преданоотдаден. По тази причина Господ решава да убие безбожници, макар че 
Арджуна иска да им прости.  
 
ТЕКСТ 36 

папамеэвашрайед асман хатваитан ататайинах 
тасман нарха вайам хантум дхартараштран са-бандхаван 
сва-джанам хи катхам хатва сукхинах сйама мадхава 

 
папам – пороци; ева – несъмнено; ашрайет – трябва да ни сполети; асман –  нас; хатва 
– за убиването; етан – всички тези; ататайинах – агресори; тасмат – следователно; 
на – никога; архах – заслужаващи; вайам – ние; хантум – да убием; дхартараштран – 
синовете на Дхртараштра; са-бандхаван – заедно с приятели; сва-джанам – роднини; хи 
– несъмнено; катхам – как; хатва – от убиването; сукхинах – щастливи; сйама – ще 
станем лимадхава – о, Кршна, супруже на богинята на щастието. 
 
 
Грехът от убиването на узурпаторите ще падне върху нас. Следователно не е добре 
за нас да убиваме синовете на Дхртараштра и приятелите си. О, Кршна, съпруже 
на богинята на щастието, какво ще спечелим, ако избием собствените си роднини, 
и как бихме могли да бъдем щастливи след това? 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Според ведическите писания има шест вида агресори: (1) отровителите, 
(2) подпалвачите, (3) тези, които нападат със смъртоносни оръжия, (4) крадците на 
имущество, (5) окупаторите на чужда земя и (6) похитителите на жени. Такива агресори 
трябва да бъдат убивани веднага и с това човек не извършва грях. Хората приемат 
напълно естествано убиването на тези престъпници, но Арджуна не е обикновен човек. 
Той е свят по природа и затова иска да постъпи с тях като свят човек. Такава святост 
обаче не е за кшатрийа. Този, който участва в управлението на една държава, трябва да 
бъде свят, но не и малодушен. Например, Господ Рама е бил толкова свят, че хората и 
до днес искат да живеят в царството Му (рама-раджйа). Но Господ Рама никога не е 
показал малодушие. Когато Равана отвлича съпругата Му, Сита, и по този начин 
извършва насилие срещу Него, Господ Рама му дава уроци, които нямат равни на себе 
си в историята на света. Разбира се, в случая с Арджуна не трябва да забравяме, че 
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агресорите не са обикновени хора, а собственият му дядо, учител, приятели, синове, 
внуци и други. Поради тази причина Арджуна мисли, че с тях не трябва да се отнася 
толкова строго, колкото с обикновените агресори. Освен това святите личности са 
съветвани да прощават. За святите хора тези предписания са по-важни от всякакво 
непредвидено политическо обстоятелство. Арджуна решава, че вместо да убива 
собствените си роднини по политически причини, по-добре да им прости въз основа на 
религиозните принципи и святото поведение. Следователно счита, че няма никаква 
полза от убийство, което ще му донесе само временно телесно щастие. И в края на 
краищата царството и удоволствията не са вечни, така че защо да рискува живота и 
вечното спасение, като избива собствените си роднини? Това, че Арджуна се обръща 
към Кршна, като Го нарича Мадхава, съпруг на богинята на щастието, също е много 
важно в тази връзка. Той иска да каже на Кршна, че като съпруг на богинята на 
щастието, Той не би трябвало да го подтиква да извършва неща, които в крайна сметка 
ще му донесат нещастие. Но Кршна никога не носи нещастие на никого, още повече на 
Своите преданоотдадени. 
 
ТЕКСТОВЕ 37-38 
 

йадй апй эте на пашйанти лобхопахата-четасах 
кула-кшайа-критам дошам митра-дрохе ча патакам 
 
катхам на джнейам асмабхих папад асман нивартитум 
кула-кшайа-критам дошам прапашйадбхир джанардана 

 
йади –ако; апи – дори; ете – те; на – не; пашйанти – виждат; лобха – от алчност; 
упахата – овладяни; четасах – техните сърца; кула-кшайа – в избиването на 
семейството; критам –направена; дошам – грешка; митра-дрохе – в разпри с приятели; 
ча – също; патакам – греховни реакции; катхам – защо; на – не трябва; джнейам – да 
се знае; асмабхих – от нас; папат – от грехове; асмат – тези; нивартитум – да спрем; 
кула-кшайа – в унищожаване на династията; критам – направено; дошам – 
престъпление; прапашйадбхих – от тези, които могат да виждат; джанардана – о, 
Кршна. 
 
О, Джанардана, тези мъже със сърца, обзети от алчност, не виждат нищо нередно в 
избиването на нечие семейство или в конфликта с приятели, но защо трябва да 
извършваме такива греховни действия ние, които считаме за престъпление 
разрушаването на едно семейство? 
 
ПОЯСНЕНИЕ: За един кшатрийа е недопустимо да не участва в сражение или в 
хазартна игра, когато е предизвикан от свой съперник. При съществуването на това 
задължение Арджуна не може да се откаже от сражението, защото е предизвикан от 
Дурйодхана. Същевременно Арджуна вярва, че противникът му е сляп за последиците 
от това предизвикателство. Но тъй като Арджуна може да предвиди гибелните 
резултати, той не иска да го приеме. Дългът действително ни обвързва, когато 
резултатът е добър, но ако резултатът не е добър, никой не може да бъде обвързан. 
След като преценява всички „за” и „против”, Арджуна решава да не се сражава. 
 
ТЕКСТ 39 
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кула-кшайе пранашйанти кула-дхармах санатанах 
дхарме наште кулам критснам адхармо 'бхибхаватй ута 

 
кула-кшайе – с разрушаване на семейството; пранашйанти – се разрушават; кула-
дхармах – семейните традиции; санатанах – вечен; дхарме – религия; наште – е 
унищожено; кулам – семейство; критснам – цялото; адхармах – нерелигиозност; 
абхибхавати – се превръща; ута – казано е. 
 
 
С унищожаването на династията се разрушава вечната семейна традиция и 
останалата част от семейсвото се въвлича в нерелигиозност. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В системата на институцията варнашрама има много принципи, които 
се основават на религиозните традиции и спомагат членовете на едно семейство да 
бъдат отгледани правилно и да постигнат духовни ценности. В семейството по-
възрастните отговарят за причестващите процеси, които започват от момента на 
раждането и продължават до смъртта. Ако възрастните умират, пречистващите семейни 
традиции могат да бъдат прекратени и останалите, по-млади членове на семейството, 
могат да развият нерилигиозни навици и да пропуснат възмажнаст за духовно спасение. 
Следователно в никакъв случай по-старите членове на семейството не трябва да бъдат 
убивани. 
 
ТЕКСТ 40 

 
адхармабхибхават кришна прадушйанти кула-стрийах 
стришу душтасу варшнейа джайате варна-санкарах 

 
адхарма – нерелигиозност; абхибхават – като става господстваща; кришна – о, Кршна; 
прадушйанти – се замърсяват; кула-стрийах – жените в семейството; стришу – жените; 
душтасу – са така замърсени; варшнейа – о, потомъко на Вришни; джайате – се 
появява; варна-санкарах – нежелано потомство. 
 
О, Кршна, когато нерилигиозността в едно семейство вземе връх, жените в него се 
замърсяват и от тяхната деградация, о, потомъко на Вршни, идва нежеланото 
потомство. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Доброто население в човешкото общество е основната предпоставка за 
мир, благоденствие и духовен напредък в живота. Религиозните принципи на 
варнашрама са така замислени, че да преобладава доброто население, за да има всеобщ 
духовен напредък в обществото и държавата. Както децата са много склонни да бъдат 
мамени, така и жените са много склонни към деградация. Следователно децата и 
жените се нуждаят от покровителството на по-възрастните членове на семейството. 
Когато са заети с различни религиозни дейности, жените не могат да бъдат въвличани в 
прелюбодеяние. Според Чанакйа Пандита жените не са много интелигентни и затова не 
заслужават доверие. Те трябва да бъдат винаги заети с религиозни дейности в духа на 
семейните традиции и целомъдрието и предаността им ще дадат живот на добро 
поколение, което е способно да участва във варнашрама обществото. Със западането на 
варнашрама-дхарма жените започват свободно да общуват с мъже. По такъв начин се 
дава воля на прелюбодеянието с риск за нежеланото поколение. Безотговорните мъже 
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също стават причина за прелюбодеяние в обществото и по този начин човешката раса 
се насища с нежелани деца, което води до войни и епидемии. 
 
ТЕКСТ 41 
 

 санкаро наракайаива кула-гхнанам куласйа ча 
патанти питаро хй ешам лупта-пиндодака-крийах 

 
санкарах – такива нежелани деца; наракайа – създадени за адски живот; эва –
несъмнено; кула-гхнанам – за всички, които са рушители на семейството; куласйа – за 
семейството; ча – също; патанти – пропадат; питарах – прародители; хи – без 
съмнение; ешам – на тях; лупта – прекратено; пинда – от предлагане на храна; удака – 
и вода; крийах – изпълнения. 
 
 
Увеличаването на нежеланото поколение със сигурност превръща в ад живота и 
на семейството, и на рушителите на семейните традиции. Прародителите на тези 
покварени семейства деградират, защото хората спират да им предлагат храна и 
вода. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Съгласно правилата и предписанията за кармичните дейности е 
необходимо периодично да се предлага храна и вода на прадедите в семейството. Това 
предлагане се извършва чрез обожаване на Вишну, защото оня, който яде остатъци от 
храната, предложена на Вишну, може да се освободи от всички греховни дейности. 
Прадедите могат да страдат от различни греховни последици, а някои дори не могат да 
получат грубо материално тяло и са принудени да останат във фини тела, като духове. 
Когато потомците предлагат на прадедите храна, която е прасадам, прадедите се 
освобождават от призрачния живот, както и от другите видове ужасно съществуване. 
Оказването на такава помощ на прадедите е семейна традиция и от всеки, чийто живот 
не е отдаден в преданост, се изисква да спазва тези ритуали. Човек, който е посветил 
живота си на преданото служене, не е длъжен да изпълнява такива дейности. Просто 
чрез отдаване на предано служене човек може да избави стотици и хиляди свои 
прадеди от всякакъв вид страдания. В Шримад-Бхагаватам (11.5.41) се казва следното: 
 
   Деварши-бхутапта-нрнам питрнам 
       на кинкаро найам рни ча раджан 
   сарватмана йах шаранам шаранйам 
       гато мукундам парихртйа картам 
 
„Оня, който е подслонил в лотосовите крака на Мукунда (този, който дарява 
освобождение), изоставяйки всички други задължение, и е приел сериозно този път, 
няма дълг към полубоговете, мъдреците, обикновено живи същества, членовете на 
семейството, човечеството или прадедите.” Задълженията от този род се изпълняват 
автоматично чрез отдаване на предано служене на Бога, Върховната Личност. 
 
ТЕКСТ 42 
 

дошаир этаих кула-гхнанам варна-санкара-каракаих 
утсадйанте джати-дхармах кула-дхармаш ча шашватах 
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дошаих – от такива грешки; этаих – всички тези; кула-гхнанам – от рушителите на 
семейството; варна-санкара – на нежелани деца; каракаих – които са причина; 
утсадйанте – са опропастени; джати-дхармах – обществени планове; кула-дхармах – 
семейни традиции; ча – също; шашватах – вечно. 
 
 
Всички видове обществени проекти и дейности за благополучието на семейството 
се унищожават чрез пагубните дейности на тези, които разрушават семейните 
традиции и по този начин увеличават броя на нежеланите деца. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Принципите на четирите социални стъпала в човешкото общество, в 
комбинация с дейностите за семейно благополучие, както те са определени от 
системата на санатана-дхарма, т.е. варнашрама-дхарма, са предназначени да дадат 
възможност на човешкото същество да постигне крайното си спасение. Следователно 
разрушаването на традициите на санатана-дхарма от страна на безотговорни 
обществени водачи причинява хаос в обществото, в резултат на което хората забравят 
целта на живота – Вишну. Такива водачи са наричани слепци, а хората, които ги 
следват, със сигурност са водени към хаос.  
 
ТЕКСТ 43 

утсанна-кула-дхарманам манушйанам джанардана 
нараке нийатам васо бхаватитй анушушрума 

 
утсанна – развалени; кула-дхарманам – на всички, които имат семейни традиции; 
манушйанам – на такива хора; джанардана – о, Кршна; нараке – в ада; нийатам –
винаги; васах – жилище; бхавати – така става; ити – така; анушушрума – чул съм 
посредством ученическа последователност. 
 
 
О, Кршна, Ти, който поддържаш хората, от ученическата последователност съм 
чул, че този, който разрушава семейни традиции, живее вечно в ада. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна се аргументира не със собствения си опит, а с това, което е 
чул от авторитети. Това е начинът за получаване на истинско знание. Човек не може да 
достигне до точката на истинското знание, без да бъде подпомогнат от подходяща 
личност, която вече се е установила в това знание. В институцията варнашрама има 
система, според която преди смъртта си човек трябва да премине процеса за 
изкупление на греховните си дейности. Всеки, който извършва грехове, трябва да 
приеме процеса на изкуплението, наречен прайашчитта. Ако не направи това, човек 
със сигурност ще отиде на адските планети, за да търпи страдания живот след живот, 
като резултат от греховните си дейности. 
 
ТЕКСТ 44 
 

ахо бата махат папам картум вйавасита вайам 
йад раджйа-сукха-лобхена хантум сва-джанам удйатах 

 
ахо – уви; бата – колко странно е това; махат – велики; папам – грехове; картум – да 
извършим; вйаваситах – сме решили; вайам – ние; йат – защото; раджйа-сукха-
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лобхена – водени от алчност за царско щастие; хантум – да убием; сва-джанам – 
роднини; удйатах – се опитваме. 
 
Уви, колко е странно, че се готвим да извършим големи грехове. Водени от 
желанието да се наслаждаваме на царско щастие, ние сме склонни да избием 
собствените си роднини. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Движен от егоистични мотиви, човек е склонен към греховни дейности, 
като убийство на брат, баща или майка. Има много такива примери в световната 
история. Но Арджуна, като свят преданоотдаден на Господа, винаги е осъзнат за 
моралните принципи и затова се стреми да избегне такива действия. 
 
ТЕКСТ 45 
 

йади мам апратикарам ашастрам шастра-панайах 
дхартараштра ране ханйус тан ме кшематарам бхавет 

 
йади – дори ако; мам – мен; апратикарам – без да се съпротивлявам; ашастрам – без 
да бъда напълно въоръжен; шастра-панайах – всеки с оръжие в ръка; дхартараштрах 
– синовете на Дхртараштра; ране – на бойното поле; ханйух – могат да убият; тат – 
това; ме – за мен; кшема-тарам – по-добре; бхавет – би било. 
 
 
По-добре за мен е, ако синовете на Дхртараштра с оръжие в ръка ме убият на 
бойното поле, невъоръжен и несъпротивляващ се.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Според бойните правила на кшатриите обичайната практика е да не 
бъде атакуван враг, който не е въоръжен и не желае да се сражава. Арджуна решава да 
не се сражава, дори ако в това затруднено положение бъде атакуван от неприятеля. Той 
не осъзнава до каква степен армията на противника е решена да се бие. Всички тези 
прояви се дължат на доброто му сърце, резултат от това, че е велик преданоотдаден на 
Господа. 
 
ТЕКСТ 46 
 

санджайа увача 
евам уктварджунах санкхйе ратхопастха упавишат 
висриджйа са-шарам чапам шока-самвигна-манасах 

 
санджайах увача – Санджайя каза; евам – така; уктва – като казва; арджунах – 
Арджуна; санкхйе – на бойното поле; ратха – на колесницата; упастхе – на седалката; 
упавишат – седна отново; висриджйа – като остави настрана; са-шарам – заедно със 
стрелите; чапам – лъка; шока – от скръб; самвигна – опечален; манасах – в ума. 
 
 
Сайджайа каза: „След като изрича всичко това на бойното поле, Арджуна оставя 
лък и стрелите си и сяда в колесницата с ум, съкрушен от скръб.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Докато оглежда расположението на врага, Арджуна стои прав в 
колесницата си, но е толкова измъчен от скръб, че сяда отново, като оставя лъка и 
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стрелите си. Такива състрадателни и добросърдечни хора в преданото служене на Бога 
са подходящи да получат знание за себето. 
 
Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху първа глава на Шримад 
Бхагавад-гита, озаглавена „Преглед на армиите на бойното поле Курукшетра”. 
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ВТОРА ГЛАВА 
 

Съдържанието на 
Бхагавад-гита, обобщено 

 
ТЕКСТ 1 
 

санджайа увача 
там татха крипайавиштам ашру-пурнакулекшанам 
вишидантам идам вакйам увача мадхусуданах 

 
санджайах увача – Санджайя каза; там – на Арджуна; татха – така; крипайа – от 
състрадание; авиштам – завладян; ашру-пурна-акула – полни със сълзи; икшанам – 
очи; вишидантам – като скърби; идам – тези; вакйам –думи; увача – изрече; мадху-
суданах – убиецът на демона Мадху. 
 
 
Санджайа каза: „Като вижда Арджуна обзет от състрадание, с потиснат ум, с очи, 
пълни със сълзи, Мадхусудана, Кршна, изрича следните думи  
 
ПОЯСНЕНИЕ: Материалното състрадание, скръбта и сълзите са белег на невежеството 
по отношение на истинското себе. Състраданието към вечната душа е себереализация. 
В този стих дума „Мадхусудана” е важна. Господ Кршна е убил демона Мадху и сега 
Арджуна иска от него да убие демона на погрешното разбиране, който го е връхлетял 
при изпълнението на дълга му. Хората не знаят къде трябва да се използва 
състраданието. Състраданието към дрехата на един давещ се е безсмислено. Падналият 
в океана на незнанието не може да бъде спасен просто като се спаси горната му дреха – 
грубото материално тяло. Човек, който не знае това и скърби за връхната дреха, е 
считан за шудра, т.е. човек, който тъжи ненужно. Арджуна е кшатрийа и от него не се 
очаква такова поведение. Господ Кршна обаче може да разпръсне скръбта на невежия и 
с тази цел Той възпява Бхагавад-гита. Тази глава ни дава знание за себереализация, 
посредством аналитично изучаване на материалното тяло и духовната душа, както е 
обяснено от върховния авторитет Господ Шри Кршна. Такава реализация е възможна, 
когато човек работи без привързаност към кармичните резултати и е твърдо установен 
в разбиране на истинското себе. 
 
ТЕКСТ 2 
 

шри-бхагаван увача 
кутас тва кашмалам идам вишаме самупастхитам 
анарйа-джуштам асваргйам акирти-карам арджуна 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност каза; кутах – откъде; тва – в теб; 
кашмалам – замърсяване; идам – тази скръб; вишаме – в този час на кризата; 
самупастхитам – се явиха; анарйа – личности, които не познават стойността на 
живота; джуштам – практикувано от; асваргйам – което не води до по-висши планети; 
акирти – позор; карам – причината за; арджуна – о, Арджуна. 
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Бог, Върховната Личност, казва: „Мой скъпи Арджуна, как се появи това 
замърсяване у теб! То въобще не подхожда на човек, който знае цената на живота. 
То не води към по-висши планети, а към позор. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Кршна и Бог, Върховната Личност, са идентични. Ето защо в Гита 
Кршна е посочен като Бхагаван. Бхагаван е крайният аспект на Абсолютната Истина. 
Абсолютната Истина бива реализирана в три стадия на разбиране: Брахман 
(безличностният всепроникващ дух), Параматма (локализираният аспект на Върховния 
в сърцата на всички живи същества) и Бхагаван, т.е. Бог, Върховната Личност, Господ 
Кршна. В Шримад-Бхагаватам (1.2.11) това схващане за Абсолютната Истина се 
обяснява по следния начин: 
 
ваданти тат таттва-видас   таттвам йадж джанам адвайам 
брахмети параматмети   бхагаван ити шабдйате 
 
„Знаещият Абсолютната Истина Я реализира на три етапа на разбиране и те са 
идентични. Тези етапи на Абсолютната Истина са определени като Брахман, Параматма 
и Бхагаван.” 
 Тези три аспекта на Господа могат да бъдат обяснени с примера за слънцето, 
което също има три аспекта: слънчевата светлина, слънчевата повърхност и самата 
слънчева планета. Ученикът, който изучава само слънчевата светлина, е начинаещ. 
Ученикът, който знае какво представлява слънчевата повърхност, е напреднал, а 
ученикът, който може да проникне в слънчевата планета, е най-напреднал. 
Посредствените ученици, които се удовлетворяват само с изучаването на слънчевата 
светлина, на нейната универсална способност да прониква и на ослепителното 
блестящо сияние на безличностната й природа, могат да бъдат сравнени с тези, които 
реализират само аспекта Брахман на Абсолютната Истина. По-напредналият ученик 
може да опознае слънчевия диск, което е сравнявано със знанието за аспекта 
Параматма на Абсолютната Истина. А ученикът, който може да проникне в сърцето на 
слънчевата планета, е сравняван с тези, които реализират личностния аспект на 
Върховната Абсолютна Истина. Следователно, преданоотдадените, или 
трансценденталистите, които реализират аспекта Бхагаван на Абсолютната Истина, са 
най-висши трансценденталисти, въпреки че всечки ученици, които изучават 
Абсолютната Истина, се занимават с един и същ предмет. Въпреки че слънчевата 
светлина, слънчевият диск и вътрешността на слънчевата планета са свързани помежду 
си, изучаващите ги не принадлежат към една и съща категория. 

Великият авторитет Парашара Муни, бащата на Вйасадева, обяснява 
санскритската дума бхагаван. Върховната Личност, която притежава всички богатства, 
цялата сила, цялата слава, цялата красота, цялото знание и цялото отречение, се нарича 
Бхагаван. Има много хора, които са много богати, много силни, много красиви, много 
известни, много образовани и непривързани, но никой не може да твърди, че притежава 
всичките богатства, цялата сила и т.н., напълно. Единствено Кршна може да твърди 
това, защото Той е Бог, Върховната Личност. Нито едно живо същество, включително 
Брахма, Господ Шива и Нарайана, не може да притежава тези съвършенства в степента, 
в която ги притежава Кршна. Затова в Брахма-самхита Господ Брахма заключава, че 
Господ Кршна е Бог, Върховната Личност. Никой не е равен на Него, нито е над Него. 
Той е първоначалният Господ, т.е. Бхагаван, известен като Говинда, и Той е върховната 
причина на всички причини: 
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 йшварах парамах кршнах   сач-чид-ананда-виграхах 
 анадир адир говиндах   сарва-карана каранам 
 
„Има много личности, които притежават качествата на Бхагаван, но Кршна е 
върховният, защото никой не Го превъзхожда. Той е Върховната Личност и тялото Му 
е вечно, пълно със знание и блаженство. Той е предвечният Господ Говинда и 
причината на всички причини.” (Брахма-самхита 5.1) 
 В Бхагаватам също са изброени много от инкарнациите на Бога, Върховната 
Личност, но Кршна е описан като първоначалната Божествена Личност, от която са се 
отделили безброй много инкарнации и Божествени Личности: 
 
 ете чамша-калах пумсах   кршнас ту бхагаван свайам 
 индрари-вйакулам локам   мрдайанти йуге йуге 
 
„Всички инкарнации на Бога, които са представени тук, са или пълни експанзии, или 
части от пълни експанзии на Върховния Бог, но Кршна е Самият Бог, Върховната 
Личност.” (Бхагаватам 1.3.28) 
 Следователно Кршна е първоначалният Бог, Върховната Личност, Абсолютната 
Истина, източникът на Свръхдушата и на безличностния Брахман. 
 В присъствието на Бога, Върховната Личност, скръбта на Арджуна за роднините 
му несъмнено е неуместна. И по тази причина Кршна изразява изненадата Си с думата 
кутах, „откъде”. Такива замърсяванията не са допустими у личности, които 
принадлежат към цивилизованата част от човечество, известни като арйани. С думата 
арйани се обозначават личности, които знаят стойността на живота и чията 
цивилизация се основава на духовната реализация. Личности, които са водени от 
материалното схващане за живота, не знаят, че целта на живота е реализацията на 
Абсолютната Истина, Вишну, или Бхагаван; те са пленени от външните качества на 
материалния свят и по тази причина не знаят какво е освобождение. Личности, които 
нямат знание за това, как да се освободят от материалното робство, не се наричат 
арйани. Въпреки че е кшатрийа, Арджуна се отклонява от предписаните му 
задължения, като отказва да се сражава. Такава проява на малодушие е подходяща за 
не-арйаните. Такова отклнение от дълга няма да помогне на човек да напредне в 
духовно отношение, нито пък ще му даде благоприятната възможност да се прослави в 
този свят. Господ Кршна не одобрява т.нар. състрадание на Арджуна към роднините 
му. 
 
ТЕКСТ 3 
 

клаибйам ма сма гамах партха наитат твайй упападйате 
кшудрам хридайа-даурбалйам тйактвоттиштха парантапа 

 
клаибйам – безсилие; ма сма – не; гамах – като се отдава на; партха – о, сыне на Пртха; 
на – никога; етат – това; твайи – на теб; упадйате – подобава; кшудрам – 
незначителен; хридайа – на сърцето; даурбалйам – слабост; тйактва – като изоставя; 
уттиштха – стани; парам-тапа – о, ти, усмирителю на враговете. 
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О, сине на Пртха, не се отдавай на безсилието, което води до деградация. То не ти 
подобава! Преодолей дребнавата слабост в сърцето си и се изправи, о, усмирителю 
на врага.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна е наречен син на Пртха, която е сестра на бащата на Кршна, 
Васудева. Следователно Арджуна има кръвна връзка с Кршна. Ако синът на един 
кшатрийа отказва да се сражава, той е кшатрийа само по име, и ако синът на един 
брахмана действа неблагочестиво, той е брахмана само по име. Такива кшатрии и 
брахмани са недостойни синове на бащите си. Кршна не иска Арджуна да стане 
недостоен син на кшатрийа. Арджуна е най-близкият приятел на Кршна и затова 
Кршна непосредствено го напътства в колесницата. Но въпреки всичките си 
привилегии, ако напусне сражението, Арджуна ще извърши позорно дело. По тази 
причина Кршна казва, че това поведение на Арджуна не му подобава. Арджуна би 
могъл да изтъкне, че напуска сражението от великодушие към многоуважаемия 
Бхишма и роднините си, но Кршна счита великодушие от този род за обикновена 
слабост на сърцето. Нито един авторитет не одобрява такова фалшиво великодушие. 
Ето защо под непосредственото ръководство на Кршна личности като Арджуна би 
трябвало да изоставят такова великодушие или т.нар. „ненасилие”. 
 
ТЕКСТ 4 
 

арджуна увача 
катхам бхишмам ахам санкхйе дронам ча мадхусудана 
ишубхих пратийотсйами пуджархав ари-судана 

 
арджунах увача – Арджуна каза; катхам – как; бхишмам – Бхишма; ахам – аз; санкхйе 
– в битката; дронам – Дрона; ча – също; мадху-судана – о, убиец на Мадху; ишубхих – 
със стрели; пратийотсйами – ще контраатакувам; пуджа-архау – тези, които са 
почитани; ари-судана – о, убиец на враговете. 
 
 
Арджуна казва: „О, убиецо на враговете, о, убиецо на Мадху, как по време на 
сражението ще контактувам със стрели мъже като Бхишма и Дрона, които са 
достойни за почитта ми! 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Уважаваните и високопоставени личности, като дядо Бхишма и 
учителят Дроначарйа, са почитани винаги. Дори ако те нападат, не трябва да им се 
отговаря със същото. Общоприето правило е, че на висшестоящите не се оказва 
съпротива дори в словесен спор. Ако понякога те се държат грубо, не трябва да се 
отнасяме към тях по същия начин. По тази причина за Арджуна е невъзможно да се 
сражава с тях. Дали някога Кршна би нападнал дядо Си Уграсена или учителя Си 
Сандипани Муни? Това са някои от аргументите, които Арджуна представя на Кршна. 
 
ТЕКСТ 5 
 
гурун ахатва хи маханубхаван 
шрейо бхоктум бхаикшйам апиха локе 
хатвартха-камамс ту гурун ихаива 
бхунджийа бхоган рудхира-прадигдхан 
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гурун – по-високопоставените; ахатва –  като не убива; хи – несъмнено; маха-
анубхаван – велики души; шрейах – по-добре; бхоктум – да се радваме на живота; 
бхаикшйам – чрез просене; апи – дори; иха – в този живот; локе – в този свят; хатва – 
като убива; артха – печели; каман – жалейки; ту – но; гурун – по-високопоставените; 
иха – в този свят; эва – несъмнено; бхунджийа – човек трябва да се наслаждава; бхоган 
– неща за наслаждение; рудхира – кръв; прадигдхан – опетнени. 
 
 
По-добре е да живея от просия, отколкото с цената на живота на тези велики 
души, които са мои учители. Въпреки че се стремят към светската печалба, те са 
по-високопоставени от мен. Ако бъдат убити, всичко, на което ще се радваме, ще 
бъде опетнено с кръв. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Според правилата на писанията учителят, който е зает в отвратителни 
дейности и е изгубил чувството си за различаване, трябва да бъде изоставен. Бхишма и 
Дрона са принудени да вземат страната на Дурйодхана поради неговата финансова 
подкрепа, въпреки че не би трябвало да приемат такава позиция по финансови 
съображения. При тези обстоятелства те изгубват уважението, с което се ползва един 
учител. Но въпреки всичко Арджуна мисли, че те остават личности, които стоят по-
високо от него, и следователно да се наслаждава на материални облаги, след като ги 
убие, означава да се радва на трофеи, изцапани с кръв. 
 
ТЕКСТ 6 
 
на чаитад видмах катаран но гарийо 
йад ва джайема йади ва но джайейух 
йан эва хатва на джидживишамас 
те 'вастхитах прамукхе дхартараштрах 

 
на – нито; ча – също; етат – това; видмах – знаем ли; катарат – кое; нах – за нас; 
гарийах – по-добре; йат ва – дали; джайема – може да победим; йади – ако; ва – или; 
нах – нас; джайейух – те победят; йан – тези, които; ева – несъмнено; хатва – чрез 
убиване; на – никога; джидживишамах – бихме искали да живеем; те – всички те; 
авастхитах – се намират; прамукхе – в предната позиция; дхартараштрах – синовете 
на Дхртараштра. 
 
 
Не знаем кое е по-добре – да ги победим или да бъдем победени. Ако убием 
синовете на Дхртараштра, за какво ще живеем? И все пак сега те стоят срещу нас 
на бойното поле. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна не знае дали трябва да се сражава и да извърши ненужно 
насилие, въпреки че да се сражава, е дълг на всеки кшатрийа, или да се оттегли и да 
живее от просия. Ако не победи врага, за него просията ще бъде единственото средство 
за съществуване. Няма гаранция за победа, защото всяка една от страните може да 
спечели. Въпреки че го очаква победа и каузата му е справедлива, ако синовете на 
Дхртараштра загинат в битката, на него ще му бъде трудно да живее в тяхно отсъствие. 
При тези обстоятелства за него победата ще се превърне в поражение. Всички тези 
съображения на Арджуна определено доказват, че той е не само велик преданоотдаден 
на Господа, но също и упражнява пълен контрол над ума и сетивата си и е просветен. 

61 
 



Желанието му да живее от просия, макар и роден в царско семейство, е друг белег на 
непривързаност. Той е наистина добродетелен, както посочват качествата му, съчетани 
с вяра в инструкциите на Шри Кршна (неговия духовен учител). Заключението е, че 
Арджуна е напълно подходящ за освобождение. Докато човек не постигне контрол над 
сетивата, няма възможност да се издигне до нивото на познанието. Освен 
свръхчовешките си материални способности, Арджуна притежава и всички тези 
качества. 
 
ТЕКСТ 7 
 
карпанйа-дошопахата-свабхавах 
приччхами твам дхарма-саммудха-четах 
йач чхрейах сйан нишчитам брухи тан ме  
шишйас те 'хам шадхи мам твам прапаннам 

 
карпанйа – от скъперничество; доша – от слабост; упахата – измъчвайки се; сва-бхавах 
– характерни черти; прччхами – питам; твам – на Теб; дхарма – религия; саммудха – 
объркан; четах – в сърцето; йат – какво; шрейах – безкрайното добро; сйат – може да 
бъда; нишчитам – уверено; брухи – кажи; тат – това; ме – на мен; шишйах – ученик; 
те – Твой; ахам – аз; шадхи – просто напътствай; мам – мен; твам – на Теб; прапаннам 
– отдаден. 
 
 
Сега съм объркан относно моя дълг и съм изгубил цялото си самообладание 
поради скъперническа слабост. В това състояние Те моля да ми кажеш кое със 
сигурност е най-доброто за мене. Сега аз съм Твой ученик и душа, отдадена на Теб. 
Моля Те, инструктирай ме. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: По своето естество цялата система от материални дейности е източник 
на затруднения за всеки. На всяка крачка има затруднения и това налага да се обърнем 
към авторитетен духовен учител, който може да ни даде подходящи напътствия, как да 
осъществим целта на живота. Цялата ведическа литература ни съветва да се обърнем 
към авторитетен духовен учител, за да се освободим от затрудненията, които ни 
съпътстват не по наше желание. Те са като горски пожар, който избухва,без да е бил 
запален от някого. Положението в света е подобно: затрудненията в живота се появяват 
автоматично, без да ги желаем. Никой не иска пожар, но въпреки това той избухва и 
ние сме затруднени. Затова ведическата мъдрост ни съветва: за да разрешим 
затрудненията в живота и да разберем науката за разрешаването им, трябва да се 
обърнем към духовен учител, който е от ученическата последователност. Предполага 
се, че личност, която има авторитетен духовен учител, знае всичко. Следователно човек 
не трябва да остава при материалните си затруднения, а трябва да се обърне към 
духовен учител. Това е смисълът на този стих. 
 Кой е считан за човек в материални затруднения? Всеки, който не разбира 
истинските проблеми на живота. В Бхагавад-аранйока Упанишад (3.8.10) обърканият 
човек е описан по следния начин: йо ва етад акшарам гаргй авидитвасмал локат 
праити са крпанах – „Оня, който не разрешава проблемите на живота като човешко 
същество и напуска този свят като котките и кучета, без да разбере науката за 
себереализацията, е скъперник.” Тази човешка форма на живот е най-ценното нещо за 
живото същество, защото то може да се възползва от нея и да разреши проблемите на 
живота. Следователно човек, който не използва тази благоприятна възможност 
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правилно, е скъперник. От друга страна, брахманите са хора, които интелигентно се 
възползват от тялото си, за да разрешат всички проблеми на живота. Йа етад акшарам 
видитвасмал локат праити са брахманах. 
 Крпана, или скъперниците, губят времето си, прекалено привързани към 
семейство, общество, държава и т.н. в материалното схващане за живота. Често човек е 
привързан към семейния живот: към жена, деца и други членове на семейството, на 
принципа на „кожната болест”. Крпана мисли, че е в състояние да закриля семейството 
си от смърт, или пък мисли, че семейството или обществото могат да го спасят в 
момента на смъртта. Такава привързаност към семейството може да бъде открита дори 
и при низшите животни, които също се грижат за малките си. Чрез разума си Арджуна 
разбира, че привързаността към членовете на семейството и желанието да ги предпази 
от смъртта са причините за объркването му. Макар и да разбира, че дългът му да се бие 
го зове, поради скъперническата слабост той не е в състояние да изпълни задълженията 
си. Затова той моли Господ Кршна, върховния духовен учител, да вземе определено 
решение. Той предлага на Кршна да стане Негов ученик и желае да свърши с 
приятелските разговори. Разговорите между учителя и ученика са сериозни и сега 
Арджуна иска да разговаря много сериозно с приетия от него духовен учител. 
Следователно Кршна е първият духовен учител в науката на Бхагавад-гита, а Арджуна 
– първият ученик в разбирането на Гита. Как Арджуна разбира Бхагавад-гита, се 
описва в самата Гита, но независимо от това глупавите светски учени твърдят, че не е 
нужно човек да се отдаде на Кршна, като на личност, а като на „нероденото вътре в 
Кршна”. Но няма разлика между Неговото „вътре” и „вън” и ако някой не приема тази 
истина, ще бъде много глупаво да се опитва да разбере Бхагавад-гита. 
 
 
ТЕКСТ 8 
 
на хи прапашйами мамапанудйад 
йач чхокам уччхошанам индрийанам 
авапйа бхумав асапатнам риддхам 
раджйам суранам апи чадхипатйам 

 
на – не; хи – несъмнено; прапашйами – аз виждам; мама – моята; апанудйат – може да 
бъде прогонена; йат – тази; шокам – скръб; уччхошанам – като пресушава; индрийанам 
– на сетивата; авапйа – като постига; бхумау – на земята; асапатнам – без съперник; 
риддхам – процъфтяващо; раджйам – царство; суранам – на полубоговете; апи – дори; 
ча – също; адхипатйам –  превъзходство. 
 
Не мога да намеря начин да прогоня скръбта, която пресушава сетивата ми. Не 
съм способен да я преодолея, въпреки че мога да спечеля процъфтяващо царство 
на Земята, което няма равно на себе си и е с независимост като тази на 
полубоговете в рая.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че Арджуна изтъква толкова много аргументи, които се 
основават на религиозните принципи и моралните правила, очевидно е, че той не може 
да разреши истинския си проблем без помощта на духовния си учител Господ Шри 
Кршна. Той разбира, че неговото т.нар. „знание” не може да отстрани проблемите, 
които изсушават цялото му съществуване, и той не може да ги реши без помощта на 
духовен учител като Господ Кршна. Академичното знание, начетеността, високото 
положение и т.н. – всички те са безполезни при разрешаване проблемите на живота. 
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Помощ може да бъде дадена само от духовен учител като Кршна. Следователно 
заключението е, че духовният учител, който е стопроцентово Кршна осъзнат, е 
авторитетет духовен учител, защото може за разреши проблемите на живота. Господ 
Чаитанйа казва, че всеки, който е компетентен в науката за Кршна съзнание, 
независимо от социалното си положение, е истински духовен учител. 
 

киба випра, киба нйаси, шудра кене найа 
йеи кришна-таттва-ветта, сеи 'гуру' хайа 

 
 
„Няма значение дали един човек е випра [учен, компетентен във ведическата мъдрост], 
или е роден в нископоставено семейство, или се е отрекъл от света. Ако е овладял 
знанието за Кршна, той е съвършен и авторитетен духовен учител.” (Чаитанйа-
чаритамрта, Мадхйа 8.128) Без да е експерт в науката за Кршна съзнание, никой не 
може да бъде авторитетен духовен учител. Във ведическата литература се казва също: 
 

шат-карма-нипуно випро мантра-тантра-вишарадах 
аваишнаво гурур на сйад ваишнавах шва-пачо гурух 

 
  
 
„Ученият брахмана, който е компетентен във всички раздели на ведическото знание, не 
е подходящ за духовен учител, ако не е ваишнава, т.е. експерт в науката за Кршна 
съзнание. Но човек, роден в семейство от по-низше съсловие, може да стане духовен 
учител, ако е ваишнава, т.е. Кршна осъзнат.” (Падма Пурана) 
 На проблемите на материалното съществуване – раждане, старост, болест и 
смърт – не може да се противодейства чрез натрупване на богатство или чрез 
икономическото развитие. В много части на света има държави с благоприятни условия 
за живот, държави богати и икономически развити, но въпреки това проблемите на 
материалното съществуване все още са налице. Хората се стремят към вътрешен мир по 
различни начини, но достигат истинско щастие само ако поискат съвет от Кршна, или 
от Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам (които дават науката за Кршна), чрез 
авторитетен Негов представител, личност в Кршна съзнание. 
 Ако икономическото развитие и материалните удобства можеха да отстранят 
скъръбта по семейното, социалното, националното или интернационалното опиянение, 
Арджуна нямаше да каже, че дори царство, което няма равно на земята, или господство 
като това на полубоговете в райските планети не могат да пропъдят скръбта му. Той 
търси убежище в Кршна съзнание и това е верният път към мира и хармонията. 
Благосъстоянието и властването над света могат да бъдат прекъснати всеки миг от 
катаклизмите на материалната природа. Дори издигането до по-висша планета, както 
сега хората се стремят към Луната, може също да бъде спряно с един замах. Бхагавад-
гита Потвърждава това: кшине пунйе мартйа-локам вишанти – „Когато резултатите от 
благочестивите дела свършат, човек пада отново от върха на щастието до най-ниската 
позиция в живота.” Много политици в света са паднали по този начин. Подобни 
падания създават само повече причини за скръб. 
 Следователно ако искаме завинаги да превъзмогнем скръбта, трябва да приемем 
подслон при Кршна, както Арджуна се стреми да направи. И така, Арджуна моли 
Кршна да разреши проблема му окончателно, а това е пътят на Кршна съзнание. 
 
 ТЕКСТ 9 
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санджайа увача 
евам уктва хришикешам  гудакешах парантапах 
на йотсйа ити говиндам  уктва тушним бабхува ха 

 
санджайах увача – Санджайя каза; евам – така; уктва – като говореше; хришикешам – 
на Кршна, господаря на сетивата; гудакешах – Арджуна, експерт по обуздаване на 
невежеството; парантапах – усмирителят на враговете; на йотсйе – няма да се 
сражавам; ити – така; говиндам – на Кршна, койтоп дарява удоволствие на сетивата; 
уктва – като каза; тушним – замълча; бабхува – стана; ха – несъмнено.  
 
 
Санджайа каза: „След като изрича това, Арджуна, усмирителят на враговете, 
казва на Кршна: „Говинда, аз няма да се сражавам.” И млъква. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Дхртараштра със сигурност е бил много радостен да научи, че Арджуна 
няма да се сражава, а вместо това ще напусне бойното поле, за да живее от просия. Но 
Санджайа го разочарова отново, като казва, че Арджуна е подготвен да убива враговете 
си (парантапах). Арджуна се отдава като ученик на Кршна – върховния духовен 
учител, - въпреки че е завладян за известно време от фалшива скръб поради 
привързаност към семейството. Това показва, че той скоро ще се освободи от фалшива 
скръб, резултат от привързаността му към семейството, ще бъде просветлен чрез 
съвършенното знание за себереализацията, или Кршна съзнание, и тогава със сигурност 
ще се сражава. По този начин радостта на Дхртараштра ще бъде осуетена, тъй като 
Арджуна, просветлен от Кршна, ще се сражава докрай. 
 
 ТЕКСТ 10 
 

там увача хришикешах  прахасанн ива бхарата 
сенайор убхайор мадхйе  вишидантам идам вачах 

 
там – на него; увача – каза; хришикешах – господарят на сетивата, Кршна; прахасан – 
като се усмихваше; ива – подобно на това; бхарата – о, Дхртараштра, потомъко на 
Бхарата; сенайох – на армиите; убхайох – и на двете страни; мадхйе – между; 
вишидантам – на скърбящия; идам – следните; вачах –  думи. 
 
О, потомъко на Бхарата, сега Кршна, който е застанал между двете армии, казва с 
усмивка следните думи на покосения от скръб Арджуна. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Разговорът между двама близки приятели Хршикеша и Гедакеша 
продължава. Като приятели, и двамата са на едно ниво, но единият от тях доброволно 
става ученик на другия. Кршна се усмихва, защото един приятел е избрал да стане 
Негов ученик. Тъй като е Господ на всички и господар на всеки, Той винаги е във 
висша позиция, но въпреки това се съгласява да бъде приятел, син или любим на 
преданоотдадения, който Го желае в такава роля. Когато обаче е избран за учител, Той 
веднага приема роля и разговаря с ученика Си като учител, т.е. с нужната сериозност. 
Както се вижда, разговорът между учителя и ученика се провежда открито, в 
присъствието на двете армии, така че всички са облагодетелствани. И така, разговорите 
в Бхагавад-гита не са предназначени за някоя специална личност, общество или група, 
те са за всички: и на приятели, и на врагове се дава еднаква възможност да ги чуят. 
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ТЕКСТ 11 

 
шри-бхагаван увача 
ашочйан анвашочас твам праджна-вадамш ча бхашасе 
гатасун агатасумш ча  нанушочанти пандитах 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност, каза; ашочйан – не заслужаващо скръб; 
анвашочах – ти скърбиш; твам – ти; праджна-вадан – учени думи; ча – също; бхашасе 
– като говориш; гата – изгубен; асун – живот; агата – неотминал; асун – живот; ча – 
също; на – никога; анушочанти – скърби; пандитах – ученият. 
 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „Докато говориш учени думи, ти скърбиш за 
нещо, за което не си заслужава да скърбиш. Мъдрите не оплакват нито живите, 
нито мъртвите. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ веднага заема позиция на учител и наказва ученика Си, като по 
заобиколен начин го нарича глупак. Господ казва: „Ти говориш като учен човек, но не 
знаеш, че ученият, който знае какво е тялото и какво е душата, не тъгува за тялото нито 
докато е живо, нито когато е мъртво, в който и да е момент от съществуването.” От 
обясненията в следващите глави ще стане ясно, че знание означава да се познава 
материята и духа, както и този, който ги контролира. Арджуна твърди, че на 
религиозните принципи трябва да се отдава по-голямо значение, отколкото на 
политиката или социологията, но той не знае, че знанието за материята, душата и 
Върховния е по-важно дори от религиозните формулировки. И понеже това знание му 
липсва, не би трябвало той да се представя за много образован. Тъй като не е много 
учен човек, той постоянно скъби за нещо, което не си заслужава. Тялото се ражда и е 
предопределено да загине днес или утре. Следователно то не е толкова важно, колкото 
душата. Човек, който знае това, е наистина образован и не скърби, независимо от 
състоянието на материалното тяло. 
 
ТЕКСТ 12 
 

на тв евахам джату насам на твам неме джанадхипах 
на чаива на бхавишйамах сарве вайам атах парам 

 
на – никога; ту – но; ева – със сигурност; ахам – Аз; джату – по всяко време; на – не; 
асам – съществувам; на – нито; твам – ти; на – нито; име – всички тези; джана-
адхипах – царе; на – никога; ча – също; ева – със сигурност; на – не; бхавишйамах – ще 
съществуваме; сарве вайам – всички ние; атах парам – в бъдеще. 
 
 
Никога не е имало време, когато Аз не съм съществувал, нито ти, нито тези царе, 
нито в бъдеще някой от нас ще престане да съществува. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Във Ведите – в Катха Упанишад, както и в Шветашватара Упанишад 
– се казва, че Бог, Върховната Личност, е поддръжникът на безброй живи същества в 
съответствие с различното им положение, което зависи от индивидуалните им дейности 
и последиците от тях. Чрез пълните Си части Бог, Върховната Личност, пребивава в 
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сърцето на всяко живо същество. Само святи личности, които могат да виждат вътре и 
вън все същия Върховен Господ, могат наистина да постигнат съвършен и вечен мир. 
 

нитйо нитйанам четанаш четананам 
еко бахунам йо видадхати каман 
там атма-стхам йе 'нупашйанти дхирас 
тешам шантих шашвати нетарешам 

                        (Катха-упанишад, 2.2.13) 
 
   
Ведическата истина, предадена на Арджуна, е предназначена за всички, които се 
представят за много учени, а всъщност имат оскъдни знания. Господ ясно казва, че Той 
Самият, Арджуна и всички царе, събрани на бойното поле, са вечни индивидуални 
същества и Господ е вечният поддръжник на индивидуалните живи същества в тяхното 
обусловено и освободено положение. Бог, Върховната Личност, е върховната 
индивидуална личност, Арджуна е вечен приятел на Господа, а всички царе, събрани на 
бойното поле, са индивидуални вечни личности. Не е вярно, че те не са съществували 
като индивиди в миналото и че няма да съществуват като вечни личности. Тяхната 
индивидуалност е съществувала в миналото и ще продължава да съществува без 
прекъсване в бъдеще, следователно няма причина да се скърби за когото и да било. 
 Майавади теорията, че след освобождението индивидуалната душа, отделена от 
покривалото на майа, т.е. илюзията, ще се слее с безличностния Брахман и ще изгуби 
индивидуалното си съществуване, не се поддържа от Господ Кршна, върховния 
авторитет. Нито пък се поддържа твърдението, че мислим за индивидуалността само в 
обусловено положение. Тук Кршна ясно казва, че в бъдеще Неговата индивидуалност и 
индивидуалността на другите живи същества ще продължи да съществува вечно, както 
е потвърдено и в Упанишадите. Това твърдение на Кршна е авторитетно защото Той не 
е подвластен на илюзията. Ако индивидуалността не беше факт, Кршна не би наблегнал 
толкова много на нея и на съществуването й в бъдеще. Майавадите могат да твърдят, че 
индивидуалността, за която говори Кршна, не е духовна, а материална. Ако приемем 
аргумента, че индивидуалността е материална, как бихме различили индивидуалността 
на Кршна? Кршна потвърждава индивидуалността Си в минало, а също 
индивидуалността Си в бъдещето. Той потвърждава това по много начини и обявява, че 
безличносттният Брахман е подвластен на Него. Кршна запазва духовната Си 
индивидуалност винаги. Ако Той бъде приет за обикновена обусловена душа с 
индивидуално съзнание, Неговата Бхагавад-гита няма да има стойност на авторитетно 
писание. Един обикновен човек с присъщите на хора четири недостатъка не може да 
учи на това, което трябва да бъде чуто. Гита стои над такава литература. Нито една 
светска книга не може да се сравни с Бхагавад-гита. Когато някой приеме Кршна за 
обикновен човек, Гита изгубва цялата си значимост. Майавадите спорят, че  
множествеността, спомената в този стих, е условна и се отнася до тялото. Но в 
предишния стих това телесно схващане беше вече порицано. След като е осъдил вече 
телесната концепция за живите същества, как е възможно Кршна да изговаря 
общоприети твърдения, като изхожда отново от телесна платформа? Следователно, 
индивидуалността се запазва в духовно отношение и това се потвърждава от всички 
велики ачарии, като Шри Рамануджа и други. На много места в Гита се изтъква ясно, 
че духовната индивидуалност може да бъде разбрана от преданоотдадени на Господа. 
Ония, които завиждат на Кршна като Бог, Върховната Личност, не могат истински да се 
докоснат до тази велика книга. Човек, който не е преданоотдаден, подхожда към 
ученията на Гита също като пчела, която ближе мед през стъклото на буркана. Човек 
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не може да вкуси меда, докато не отвори буркана. По същия начин мистицизмът на 
Бхагавад-гита може да бъде разбран единствено от преданоотдадени и никой друг не 
може да го вкуси, както е посочено в четвърта глава на тази книга. До Гита не могат да 
се докоснат личности, които завиждат на съществуването на Господа. Следователно 
майавади обяснението на Гита е най-заблуждаващото представяне на цялата истина. 
Господ Чайтанйа ни забранява да четем коментарите, направени от майавади, и ни 
предупреждава, че всеки, който приема Майавади философията, губи напълно 
способността си да разбере истинското тайнство на Гита. Ако индивидуалността се 
отнасяше само до емпиричната вселена, тогава не би имало нужда от учението на 
Господа. Множествеността на индивидуалната душа и на Господа е вечен факт и той се 
потвърждава от Ведите, както беше посочено по-горе. 
 
ТЕКСТ 13 
 

 
дехино 'смин йатха дехе  каумарам йауванам джара 
татха дехантара-праптир дхирас татра на мухйати 

 
дехинах – на въплътената; асмин – в това; йатха – както; дехе – в тялото; каумарам – 
детство; йауванам – младост; джара – старост; татха – по същия начин; деха-антара 
– при смяна на тялото; праптих – постигане; дхирах – уравновесената личност; татра 
– тогава; на – никога; мухйати – заблуден. 
 
 
Както въплътената в това тяло душа непрекъснато преминава от детство към 
младост и от младост към старост, така в момента на смъртта тя преминава в 
друго тяло. Личност, която е уравновесена, не се смущава от такава промяна. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всяко живо същество е индивидуална душа и тялото му постоянно се 
променя: известно време е дете, известно време е младеж и известно време – старец. 
Въпреки че духовната душа вътре в тялото е една, тя не претърпява промяна. При 
смъртта тази индивидуална душа сменя тялото си и се преселва в друго тяло. И тъй 
като е сигурно, че ще има друго тяло в следващото раждане, било то материално или 
духовно, няма причина Арджуна да скърби за смъртта на Бхишма и Дрона, за които е 
толкова загрижен. По-скоро той трябва да се радва, че те ще сменят вече остарелите си 
тела с нови и така ще обновят енергиите си. Приемането на ново тяло осигурява 
разнообразие от наслади или страдания в зависимост от дейностите през живота. 
Бхишма и Дрона, които са благородни души, със сигурност ще получат в следващия си 
живот духовни тела или поне тела за висше материално наслаждение на райските 
планети. Така че и в двата случая няма причина за скръб. 
 Всеки, който има съвършено знание за органически присъщото положение на 
индивидуалната душа, за Свърхдушата и природата, материална и духовна, е наричан 
дхира, или уравновесен човек. Такъв човек никога не се заблуждава от смяната на 
телата. 
 Теорията на майаведите за единството на духовната душа не може да се приеме 
поради това, че душата не може да бъде нарязана на парчета под формата на отделни 
части. Такова разсичане на различните индивидуални души прави Върховния делим 
или променяем, а това противоречи на принципа за непроменяемостта на Върховната 
Душа. Както се потвърждава в Гита, отделните частици на Върховния съществуват 
вечно (санатана) и се наричат кшара; това означава, че са склонни да падат в 

68 
 



материалната природа. Тези отделни частици са вечни и дори след освобождението 
индивидуалната душа остава същата – частица. Но веднъж освободена, тя живее вечен 
живот в блаженство и знание с Божествената Личност. Теорията на отражението може 
да бъде приложена за Свръхдушата, която присъства във всяко индивидуално тяло и е 
известна като Параматма. Тя е различна от индивидуалното живо същество. Когато 
водата отразява небето, тя отразява Слънцето, Луната и звездите. Звездите могат да 
бъдат сравнени с живите същества, а Слънцето или Луната – с Върховния Бог. 
Отделната индивидуална духовна душа е представена от Арджуна, а Върховната Душа 
– от Божествената Личност, Шри Кршна. Те не са на едно и също равнище, както ще 
стане ясно в началото на четвъртата глава. Ако Арджуна беше на едно  ниво с Кршна и 
Кршна не беше по-висш от Арджуна, отношенията им на ученик и учител биха били 
безсмислени. Ако и двамата бяха заблудени от илюзорната енергия (майа), тогава не би 
било нужно единият от тях дя бъде учител, а другият – ученик. Такова обучение е 
безполезно, защото в ноктите на майа никой не може да бъде авторитетен учител. По 
такъв начин се доказва, че Господ Кршна е Върховният Господ и има висша позиция, 
спрямо живото същество, Арджуна, който е забравяща душа, заблуждавана от майа.  
 
ТЕКСТ 14 
 

матра-спаршас ту каунтейа   шитошна-сукха-духкха-дах 
агамапайино ‘нитйас   тамс титикшасва бхарата 

 
матра-спаршас – сетивно възприятие; ту – само; каунтейа – о, сине на Кунти;  шита – 
зима; ушна – лято; сукха – щастие; духкха – страдание; дах – като причинява; 
агама – като се появява; апайинах – като изчезва;  анитйах – непостоянен; тан – 
всички те; титикшасва – просто се опитай да търпиш; бхарата – о, потомъко на 
династията на Бхарата. 
 
О, сине на Кунти, временното проявяване на щастие и нещастие и  изчезването им 
с течение на времето наподобяват настъпването и изчезването на зимния и летния 
сезон. Те възникват от сетивното възприятие, о, потомъко на Бхарата, и човек 
трябва да се научи да ги търпи, без да бъде смущаван. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: За да изпълнява правилно дълга си, човек трябва да се научи да търпи 
редуването на щастие и нещастие. Според ведическите предписания човек трябва да се 
къпе рано сутрин дори през месец Магха (януари-февруари). Тогава е много студено, 
но независимо от това човек, който спазва регулиращите принципи, не се колебае да се 
изкъпе. По същия начин една жена не се колебае да готви в кухнята през месеци май и 
юни – най-горещият период на летния сезон. Човек трябва да изпълнява дълга си 
въпреки неудобствата, създавани от климата. Религиозният принцип на кшатриите е 
да се сражават, въпреки че те понякога трябва да се бият с приятел или роднина. Човек 
не трябва да се отклонява от предписания си дълг. Той трябва да следва предписаните 
от религиозните принципи правила, за да се издигне до платформата на знанието, 
защото единствено със знание и преданост може да се освободи от ноктите на майа 
(илюзията). 
 Двете имена, с които е наречен Арджуна, също са важни. Обръщението 
„Каунтейа” изразява благородната му кръв по майчина линия, а обръщението „Бхарата” 
изразява величието му по бащина линия. Предполага се, че Арджуна е наследил и двете 
страни. Голямото наследство изисква голяма отговорност по отношение на правилното 
изпълняване на задълженията. Следователно Арджуна не може да избегне сражението. 
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ТЕКСТ 15 
 

йам хи на вйатхайантй ете пурушам пурушаршабха 
сама-духкха-сукхам дхирам со 'мритатвайа калпате 

 
йам – човек, на когото; хи – със сигурност; на – никога; вйатхайанти – страдат; ете – 
всички тези; пурушам – на личност; пуруша-ришабха – о, най-добър след хората; сама – 
непроменен; духкха – в нещастие; сукхам – и щастие; дхирам – търпелив; сах – той; 
амритатвайа – за освобождение; калпате – е считан за подходящ. 
 
 
О, най-добър сред хората [Арджуна], личност, която не се смущава от щастие и 
нещастие и е непоколебима и в двете, със сигурност е достойна за освобождение. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всеки, който е твърд в решителността си да постигне напредък в 
духовната реализация и може еднакво да търпи яростните атаки и на щастие, и на 
нещастие, със сигурност е подходящ за освобождение. Във варнашрама институцията 
четвъртото жизнено стъпало на отречението (саннйаса), изисква отромни усилия. Но 
човек, който сериозно е решил да направи живота си съвършен, приема живота на 
саннйаса въпреки всички трудности. Обикновено трудностите произтичат от 
прекъсването на семейните взаимоотношения, от прекратяването на общуването с жена 
и деца. Ако някой може да понесе тази тежест, тогава е сигурно, че пътят му към 
духовната реализация е завършен. По същия начин при изпълнението на задълженията 
си като кшатрийа Арджуна е съветван да прояви постоянство, макар и да му е трудно 
да се сражава с членовете на семейството си и с други любими хора. Господ Чайтанйа 
приема саннйаса на двадесет и четири годишна възраст, въпреки че не е имало кой да 
се грижи за младата му съпруга и възрастната му майка, които са били напълно 
зависими от Него. Но заради по-висшата кауза той приема саннйаса и е решителен в 
изпълнението на висшите Си задължения. Това е пътят за постигане на освобождение 
от материалното робство. 
 
ТЕКСТ 16 
 

насато видйате бхаво    набхаво видйате сатах 
убхайор апи дришто 'нтас  тв анайос таттва-даршибхих 

 
на – никога; асатах – за несъществуващото; видйате – има; бхавах – трайност; на – 
никога; абхавах – качеството да се променя; видйате – има; сатах – за вечното; 
убхайох – на двете; апи – наистина; дриштах – наблюдаваха; антах – заключение; ту – 
наистина; анайох – от тях; таттва – на истината; даршибхих – пророците. 
 
 
Пророците, които знаят истината, са стигнали до заключението, че в 
несъществуващото [материалното тяло] няма трайност, а във вечното [душата] не 
настъпва промяна. Те са стигнали до това заключение чрез изучаване природата и 
на двете. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Променящото се тяло не е трайно. Това, че тялото се променя всеки миг 
чрез действията и взаимодействията на различните клетки, се признава от съвременната 
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медицина. По този начин се осъществява растежът и остаряването на тялото. Но 
духовната душа съществува вечно, като остава същата независимо от промените на 
тялото и ум. Това е разликата между материята и духа. Природата на тялото се променя 
винаги, а душата е вечна. До това заключение са стигнали всички, които виждат 
истината – имперсоналисти и персоналисти. Във Вишну Пурана (2.12.38) се казва, че 
Вишну и жилищата Му имат самоосветяващо се духовно съществуване (джйотимши 
вишнур бхуванани вишнух). Думите „съществуващ” и „несъществуващ” се отнасят 
единствено за духа и материята. Това е мнението на всички пророци, които са видели 
истината. 
 Това е началото на инструкцията, дадена от Господ на живите същества, които 
са объркани от влиянието на невежеството. Отхвърлянето на невежеството води до 
възстановяване на вечната връзка между обожател и обожаем и до логичното разбиране 
на разликата между неразделно свързаните с Бога живи същества и Бога, Върховната 
Личност. Човек може да разбере природата на Върховния посредством задълбочено 
изучаване на самия себе си и на разликата между себе си и Върховното същество, 
разбирана като отношение между част и цяло. Във Веданта-сутра, както и в Шримад-
Бхагаватам Върховният е приеман за източник на всички еманации. Тези еманации са 
научават от опит чрез естествено редуване на низше и висше. Живите същества 
принадлежат към висшата природа, като това ще се разкрие в седма глава. Въпреки че 
няма разлика между енергията и енергоизточника, енергоизточникът е приеман за 
Върховен, а енергията, т.е. природата – за подчинена. Следователно живите същества 
са винаги подчинени на Върховния Господ, както е в случая с господаря и слугата или 
учителя и обучавания. Това чисто знание не може да бъде постигнато от човек, който се 
намира под влияние на невежеството, и за да прогони това невежество, Господ дава 
Бхагавад-гита за просветлението на всички живи същества, за вечни времена. 
 
ТЕКСТ 17 
 

авинаши ту тад виддхи йена сарвам идам татам 
винашам авйайасйасйа на кашчит картум архати 

 
авинаши – вечный; ту – но; тат – това; виддхи – знай това; йена – чрез което; сарвам – 
цялото тяло; идам – това; татам – проникнато; винашам – унищожаване; авйайасйа – 
на вечното; асйа – на него; на кашчит – никой; картум – да направи; архати – е 
способен. 
 
 
Знай, че това, което прониква цялото тяло, е неразрушимо. Никой не може да 
унищожи вечната душа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Този стих обяснява по-добре истинската природа на душата, която се 
разпростира из цялото тяло. Всеки може да разбере какво се разпростира из цялото тяло 
– това е съзнанието. Всеки чувства болките и удоволствията с цялото си тяло или с част 
от него. Това разпространяване на съзнанието е ограничено само в собственото тяло. 
Страданията и удоволствията в едно тяло са неизвестни за други тела. Следователно 
във всяко тяло е въплатена една индивидуална душа и белег за присъствието й е 
усещането на индивидуалното съзнание. Душата е описвана с размери колкото една 
десетохилядна част от върха на косъма. Шветашватара Упанишад (5.9) потвърждава 
това. 
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балагра-шата-бхагасйа шатадха калпитасйа ча 
бхаго дживах виджнейах са чанантйайа калпате 

 
  
„Когато горната част на косъма бъде разципина на сто части и всяка една от тях отново 
бъде разцепена на сто части, всяка една от тези частици е мерна единица за големината 
на душата.” 
 В тази връзка се посочва: 
 

кешагра-шата-бхагасйа шатамшах садришатмаках 
дживах сукшма-сварупо 'йам  санкхйатито хи чит-канах 

 
 
„Безбройните частици на духовните атоми са с размер на една десетохилядна част от 
горния край на косъма.” 
 Следователно духовната душа като индивидуална частица е духовен атом, по-
малък от материалните атоми, и тези духовни атоми са неизброими. Тази много малка 
духовна искра е основен принцип на материалното тяло и нейното влияние се 
разпространява в цялото тяло, както действащия принцип на лекарството се 
разпространява в цялото тяло. Движение на душата се усеща в тялото като съзнание и 
това е доказателство за присъствието на душата. Всеки може да разбере, че 
материалното тяло без съзнание е мъртво тяло и че съзнанието не може да бъде върнато 
в тялото с никакви материални средства. Следователно съзнанието не се дължи на 
определено количество от някаква материална комбинация, а на духовната душа. В 
Мундака Упанишад (3.1.9) също се обяснява измерението на духовната душа: 
 

ешо 'нур атма четаса ведитавйо 
йасмин пранах панчадха самвивеша 
пранаиш читтам сарвам отам праджанам 
йасмин вишуддхе вибхаватй еша атма 

 
 
„Душата е с размери на атом и може да се възприеме посредством съвършена 
интелигентност. Тази душа с размери на атом се носи в пет вида въздух (прана, апана, 
вйана, самана и удана), тя се намира в сърцето и разпростира влиянието си по цялото 
тяло на въплътеното живо същество. Духовното влияние на душата се проявява, когато 
тя се пречисти от замърсяването на петте вида материален въздух.” 
 „Чрез различните седящи пози на системата хатха-йога се контролират петте 
вида въздух, които обграждат чистата душа. Целта не е материалната полза, а 
освобождаването на съвсем малката душа от оплитането на материалната атмосфера. 
Спецификата на душата е приета в цялата ведическа литература и всеки здравомислещ 
човек я чувства чрез жизнения си опит. Само безумец може да твърди, че безкрайно 
малката душа е всепроникваща вишну-таттва. 
 Влиянието на малката душа се разпростира из цялото тяло. Според Мундака 
Упанишад тази душа с размери на атом се намира в сърцето на всяко живо същество и 
измерването и е отвъд възможностите на учените-материалисти. По тази причина някои 
от тях глупаво твърдят, че няма душа. Без съмнение, индивидуалната душа с размери на 
атом е в сърцето заедно със Свръхдушата, затова всички енергии, необходими за 
движението на тялото, се излъчват от сърцето. Червените кръвни телца, които пренасят 
кислород от белите дробове, получават енергия от душата. Когато душата напусне 
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сърцето, кръвообращението спира. Медицина приема важността на червените кръвни 
телца, а не може да установи, че източникът на енергия е душата. Но от друга страна, 
медицината приема, че сърцето е вместилище на всички енергии в тялото. 
 Тези безкрайно малки частици от духовното цяло са сравнявани с молекулите на 
слънчевата светлина. Слънчевата светлина има безброй блестящи частици. На същия 
принцип отделените от Върховния Господ частици са само безкрайно малки искри от 
лъчите Му, наричани прабха, или върховна енергия. И така, независимо дали човек ще 
следва ведическото знание или съвременнната наука, той не може да отхвърли 
съществуването на душата в тялото. Науката за душата е подробно описана в Бхагавад-
гита от Самата Божествена Личност. 
 
ТЕКСТ 18 
 

антаванта име деха нитйасйоктах шариринах 
анашино 'прамейасйа тасмад йудхйасва бхарата 

 
анта-вантах – тленни; име – всички тези; дехах – материални тела; нитйасйа – вечни в 
съществуването; уктах – се казва; шариринах – на въплътената душа; анашинах – 
никога няма да бъде унищожена; апрамейасйа – неизмерима; тасмат – затова; 
йудхйасва – сражавай се; бхарата – о, потомъко на Бхарата. 
 
 
Материалното тяло на неразрушимото, неизмеримо и вечно живо същество със 
сигурност ще загине. Затова сражавай се, о, потомъко на Бхарата. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Материалното тяло е тленно по природа. То може да загине веднага или 
след сто години. Това е въпрос само на време. Не е възможно да съхраним тялото 
завинаги. Но духовната душа е толкова малка, че не може да бъде дори видяна от врага, 
а какво да говорим да бъде убита. Както се спомена в придешния стих, тя е толкова 
малка, че никой не може да определи размерите й. Следователно и от двете гледни 
точки няма причина за скръб, защото живото същество такова, каквото е, не може да 
бъде убито, нито материалното тяло може да бъде запазено завинаги или поддържано 
постоянно. Малката частичка от духовното цяло получава материално тяло според 
дейностите си и затова трябва да се спазват религиозни принципи. Във Веданта-
сутрите живото същество е определяно като светлина. Както слънчевата светлина 
поддържа цялата вселена, така светлината на душата поддържа материалното тяло. 
Щом душата напусне материалното тяло, то започва да се разпада. Следователно 
душата поддържа тялото. Само по себе си тялото не е важно. Арджуна е съветван да се 
сражава и да не жертва религиозната кауза от тленни материални съображения. 
 
ТЕКСТ 19 

 
йа енам ветти хантарам йаш чаинам манйате хатам 
убхау тау на виджанито найам ханти на ханйате 

 
йах – всеки, който; енам – това; ветти – знае; хантарам – убиецът; йах – всеки, който; 
ча – също; енам – това; манйате – смята; хатам – убит; убхау – и двамата; тау – те; на 
– никога; виджанитах – имат знание; на – никога; айам – този; ханти – убива; на – 
нито; ханйате – е убито. 
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Нито човек, който мисли живото същество за убиец, нито човек, който мисли, че 
може да бъде убито, е в знание, защото себето не убива и не може да бъде убито. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Трябва да знаем, че когато тялото на въплътеното живо същество е 
наранено от смъртоносно оръжие, живото същество в тялото не е убито. Духовната 
душа е толкова малка, че е невъзможно да бъде убита с каквото и да е материално 
оръжие, както ще стане ясно от следващите стихове. Живото същество не може да бъде 
убито поради духовната си природа. Това, което е убивано или се предполага, че е 
убито, е самото тяло. Това, разбира се, изобщо не насърчава убиването на тялото. 
Ведическото предписание е ма химсйат сарва бхутани – никога не извършвай насилие 
над когото и да било. Разбирането, че живото същество не може да бъде убито, 
естествено, не насърчава клането на животни. Нисъобразено с авторитети убийство на 
нечие тяло е отвратително и се наказва както от закона на държавата, така и от закона 
на Господа. Арджуна обаче е задължен да убива не по прищявка, а заради принципите 
на религията. 
 
ТЕКСТ 20 
 

на джайате мрийате ва кадачин 
найам бхутва бхавита ва на бхуйах 
аджо нитйах шашвато 'йам пурано 
на ханйате ханйамане шарире 

 
на – никога; джайате – се ражда; мрийате – умира; ва – и единият, и другият; кадачит 
– по всяко време (минало, настояще и бъдеще); на – никога; айам – това; бхутва – 
започва да съществува; бхавита – ще започне да съществува; ва – или; на – не; бхуйах – 
или отново ще започне да съществува; аджах – неродена; нитйах – вечна; шашватах – 
непроменяща се; айам – това; пуранах – най-старата; на – никога; ханйате – е убивана; 
ханйамане – когато е убито; шарире – тялото. 
 
За душата няма нито раждане, нито смърт. Тя не е започвала да съществува, тя не 
започва да съществува и няма да започне да съществува. Тя е неродена, вечна, 
вечно съществуваща и първоначална. Тя не е убивана, когато тялото е убивано. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В качествено отношение безкрайно малка, откъсната от Върховния Дух 
частица е едно с Върховния. Тя не претърпява промени като тялото. Понякога душата е 
наричана устойчива, или кута-стха. Тялото подлежи на шест вида промени. То се 
ражда от утробата на майчиното тяло, съществува известно време, расте, поражда 
действия, постепенно запада и най-накрая изчезва в забрава. Душата обаче не 
преминава през такива промени. Тя е неродена, но понеже приема материално тяло, 
тялото се ражда. Душата, която е в него, нито се ражда, нито умира. За всечко, за което 
има раждане има и смърт. И тъй като душата не се ражда, следователно за нея няма 
минало, настояще и бъдеще. Тя е вечна, винаги съществуваща и предвечна – ето защо в 
историята няма и следа от възникването й. Под въздействие на телесната концепция 
ние търсим миналото на душата. Душата обаче никога не остарява, както става с 
тялото. По тази причина т.нар. възрастен човек вътрешно чувства същия дух, както в 
детството или младостта си. Промените, които стават с тялото, не засягат душата. 
Състоянието на душата не се изражда като дърветата, като материалните неща. Душата 
не създава също така и странични продукти. Страничните продукти на тялото – децата 

74 
 



– са също различни индивидуални души; чрез приемането на конкретното тяло те се 
появяват като деца на определен човек. Тялото се развива поради присъствието на 
душата, но душата не създава поколение, нито се променя. Следователно душата не 
претърпява шестте промени на тялото. 
 В Катха Упанишад (1.2.18) намираме аналогичен стих, в който се казва: 
 

на джайате мрийате ва випашчин 
найам куташчин на бабхува кашчит 
аджо нитйах шашвато 'йам пурано 
на ханйате ханйамане шарире 

 
  
 
Смисълът и пояснението на този стих са същите като изложените в Бхагавад-гита, но 
тук е употребена една особена дума, випашчит, която означава „учен” или 
„притежаващ знание”. 
 Душата е пълна със знание, т.е. винаги е пълна със съсзнание. Следователно 
съзнанието е белег на душата. Дори ако човек не може да открие душата вътре в 
сърцето, където пребивава, той все пак може да разбере за съществуването й от 
присъствието на съзнанието. Понякога не можем да видим слънцето, защото небето е 
покрито с облаци, или по някоя друга причина, но виждаме светлината му и затова сме 
убедени, че е ден. Щом като рано сутрин небето просветлее, разбираме, че слънцето се 
е появило. По същия начин щом някое тяло – независимо човешко или животинско – 
има някакво съзнание, в това тяло можем да открием присъствието на душата. 
Съзнанието на душата обаче е различно от съзнанието на Върховния, защото 
върховното съзнание е всезнаещо. То познава миналото, настоящето и бъдещето. 
Съзнанието на индивидуалната душа е склонно да забравя. Когато то забрави 
истинската си природа, получава обучение и просветление от висшите уроци на Кршна. 
Кришна не е като забравящата душа. Ако беше така, ученията на Бхагавад-гита щяха 
да бъдат безполезни. 
 Има два вида души: съвсем малката душа-частица (ану-атма) и Свръхдушата 
(вибху-атма). Това се потвърждава и в Катха Упанишад (1.2.20) по следния начин: 
 

анор анийан махато махийан 
атмасйа джантор нихито гухайам 
там акратух пашйати вита-шоко 
дхатух прасадан махиманам атманах 

 
  
„Както Свръхдушата [Параматма], така и малката душа [дживатма] се намират на 
едно и също дърво – тялото, вътре в сърцето на живото същество и само този, който се 
освободи от всички материални желания и оплаквания, може по милостта на 
Върховния да разбере величието на душата.” Свръхдушата също води началото Си от 
Кршна, както ще се разкрие в следващите глави. Арджуна, малката душа, която е 
забравила истинската си природа, иска да бъде просветлена от Кршна или от Негов 
авторитетет представител (духовен учител). 
 
ТЕКСТ 21 
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ведавинашинам нитйам йа  энам аджам авйайам 
катхам са пурушах партха кам гхатайати ханти кам 

 
веда – знае; авинашинам – неразрушима; нитйам – винаги существуваща; йах – човек, 
който; енам –тази (душа); аджам – неродена; авйайам – неизменна; катхам – как; сах – 
тази; пурушах – личност; партха – о, Партха (Арджуна); кам – когото; гхатайати – 
принуждава да нарани; ханти – убива; кам – когото. 
 
 
О, Партха, как една личност, която знае, че душата е неразрушима, вечна, 
неродена и непроменяща се, може да убие някого или да накара някого да убива? 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всяко нещо си има съответното предназначение и човек, който е в 
пълно знание, е наясно как и къде да употреби всичко по най-подходащ начин. 
Следователно от насилието също има полза, но правилното му прилагане е в ръцете на 
знаещата личност. Въпреки че съдията осъжда на смърт човека, който е извършил 
убийство, той самият не може да бъде обвинен за това, защото присъжда насилие над 
друга личност според кодексите на правосъдието. В Ману-самхита – сборника от 
закони, предназначени за  цялото човечество – се потвърждава, че един убиец трябва да 
бъде наказан със смърт; така в следващия си живот той няма да страда заради големия 
грях, който е извършил. Следователно царското наказание – обесването на убиеца – в 
действителност е благоприятно. По аналогичен начин трябва да се заключи, че когато 
Кршна заповядва: „Сражавай се!”, насилието е върховно правосъдие. Затова Арджуна 
трябва да следва инструкцията, като знае добре, че насилие, извършено в сражение за 
Кршна, изобщо не е насилие, защото най-малко човек, и по-точно душата, може да бъде 
убита. Когато става дума за раздаване на справедливост, т.нар. насилие” е позволено. 
Хирургическата операция не е предназначена да убие пациента, а да го излекува. 
Следователно ако Арджуна се сражава по инструкция на Кршна и в пълно знание, няма 
опасност от греховната последица. 
 
ТЕКСТ 22 
 
васамси джирнани йатха вихайа 
навани грихнати наро 'парани 
татха шарирани вихайа джирнанй 
анйани самйати навани дехи 

 
васамси – дрехи; джирнани – стари и износени; йатха – точно както; вихайа – като 
оставя; навани – нови дрехи; грихнати – действително получава; нарах – човек; 
апарани – други; татха – по същия начин; шарирани – тела; вихайа – като изоставя; 
джирнани – старо и безполезно; анйани – друго; самйати – получава наистина; навани 
– нов комплект; дехи – въплътен. 
 
Както човек сменя остарелите си дрехи с нови, така душата приема нови 
материални тела, като изоставя старите и бесполезни тела. 
 
ПАЯСНЕНИЕ: Това, че индивидуалната малка душа сменя тялото си, е общоприет 
факт. Дори съвременните учени, които не вярват в съществуването на душата и в 
същото време не могат да обяснят какъв е източникът на енергия в сърцето, са 
принудени да признаят за факт постоянните промени на тялото, които се проявяват в 
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прехода от детство към юношество, от юношество към младост и от младост към 
старост. След старостта се преминава в друго тяло. Това вече беше обяснено в един от 
предишните стихове (2.13). 
 Преминаването на безкрайно малката душа в друго тяло е възможно по милостта 
на Свръхдушата. Свръхдушата изпълнява желанията на малката душа, както един 
приятел изпълнява желанията на другаря си. Някои от Ведите, и по-специално 
Мундака Упанишад и Шветашватара Упанишад сравняват душата и Свръхдушата с 
две приятелски птици, кацнали на едно дърво. Едната птица (малката индивидуална 
душа) кълве плодовете на дървото, а другата (Кршна) наблюдава приятеля си. Тези две 
птици са еднакви по природа, но едната е пленена от плодовете на материалното дърво, 
докато другата е само свидетел на дейностите на Своя приятел. Кршна е птицата-
свидетел, а Арджуна е птицата, която кълве. Въпреки че са приятели, единият е 
господар, а другият – слуга. Забравянето на тази връзка е причината малката душа да 
сменя местоположението си от едно дърво на друго, или от едно тяло в друго. Душата 
(дживата) води тежка борба за съществуването върху дървото на материалното тяло, 
но щом се съгласи да приеме другата птица за върховен духовен учител – както 
Арджуна прави, като се отдава доброволно на Кршна за напътствия, - подчинената 
птица незабавно се освобождава от всички оплаквания. Както Мундака Упанишад 
(3.1.2), така и Шветашватара Упанишад (4.7) потвърждават това: 
 

самане врикше пурушо нимагно 
'нишайа шочати мухйаманах 
джуштам йада пашйатй анйам ишам 
асйа махиманам ити вита-шоках 

 
 
„Въпреки че двете птици са на едно и също дърво, птицата, която яде плодовете му, е 
изпълнена с тревоги и неприятности, защото се наслаждава на тези плодове. Но ако 
страдащата птица обърне лице към приятеля си, който е Самият Господ, и осъзнае 
величието Му, тя незабавно се освобождава от всички безпокойства.” Арджуна сега се 
обръща към вечния си приятел Кршна и разбира Бхагавад-гита от Него. Докато слуша 
Кршна, той проумява върховното величие на Господа и се освобождава от 
оплакватнията. 
 Тук Господ съветва Арджуна да не скърби за това, че старият му дядо и учителят 
му ще сменят телата си. По-скоро той би трябвало да се радва, че когато убие телата им 
в справедлив бой, ще им даде възможност да се пречистят от последиците на 
различните телесни дейности. Човек, който губи живота си върху жертвен олтар или  се 
сражава по задължение, се пречиства веднага от всички последици на дейностите на 
тялото и се издига до по-висш стадий на живот. Така че няма причина Арджуна да 
скърби. 
 
ТЕКСТ 23 
 

наинам чхинданти шастрани наинам дахати паваках 
на чаинам кледайантй апо на шошайати марутах 

 
на – никога; енам – тази душа; чхинданти – може да нареже на парчета; шастрани –
оръжия; на – никога; енам – тази душа; дахати – с изгаря; паваках – огън; на – никога; 
ча – също; енам – тази душа; кледайанти – се мокри; апах – вода; на – никога; 
шошайати – изсъхва; марутах – вятър. 
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Душата не може да бъде нарязана на парчета с никакви средства, нито изгорена 
на огън, нито намокрена с вода, нито изсушена от вятър. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Никакви видове оръжия – мечове, огнени оръжия, дъждовни оръжия, 
ураганни оръжия и други – не са в състояние да убият духовната душа. Тук става ясно, 
че освен модерните оръжия, има много видове оръжия, направени от земя, вода, въздух, 
етер и др. Дори ядрените оръжия на настоящия век са класифицирани като огненни 
оръжия, а в миналото е имало и други видове оръжия, направени от различни видове 
материални елементи. На огнените оръжия се е противодействало с водни оръжия, 
които не са познати на съвременната наука. Съвременните учени нямат никакво 
познание за ураганните оръжия. Душата не може да бъде нарязана на парчета, нито да 
бъде унищожена от каквото и да било оръжие, независимо от научните изобретения. 
 Поради невежество майавадите не могат да обяснят как е възникнала 
индивидуалната душа и как впоследствие е била покрита от илюзорната енергия. 
Никога не е било възможно индивидуалните души да бъдат откъснати от 
първоначалната Върховна Душа. По-скоро индивидуалните души са вечни частици, 
които съществуват отделени от Върховната душа. Тъй като са индивидуални и вечни 
малки души (санатана), те са предразположени да бъдат покривани от илюзорната 
енергия и така да прекъсват общуването си с Верховния Господ, точно както искрите 
на огъня, които макар и еднакви по природа с огъня, угасват вън от него. Във Вараха 
Пурана живите същества са описани като откъснати неразделно свързани с Върховния 
частици. Те са вечни частици, както се потвърждава и в Бхагавад-гита. Така че дори и 
след като се освободи от илюзията, живото същество запазва своята отделна личност, 
както става ясно от ученията на Господ. Арджуна постига освобождение благодарение 
на знанието, получено от Кршна, но никога не става един с Кршна. 
 
ТЕКСТ 24 
 

аччхедйо 'йам адахйо 'йам акледйо 'шошйа эва ча 
нитйах сарва-гатах стханур ачало 'йам санатанах 

 
аччхедйах – нечуплива; айам – тази душа; адахйах –  не може да бъде изгорена айам – 
тази душа; акледйах –  неразтворима ашошйах – не може да бъде изсушена; ева – 
сигурно; ча – и; нитйах – вечна; сарва-гатах – всепроникваща; стханух – 
непроменлива; ачалах – неподвижна; айам –  тази душа; санатанах – вечно една и 
съща. 
 
 
Тази индивидуална душа не може да бъде начупена или разтворена; тя не може да 
бъде нито изгорена, нито изсушена. Тя съществува винаги и навсякъде, 
неизменна, неподвижна, все същата. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всички тези качества на малката душа определено доказват, че тя е 
вечна частица от духовното цяло и остава вечно един и същ атом, без промяна. В този 
случай е много трудно да се приложи монистичната теория, защото не се очаква 
индивидуалната душа да стане нещо еднородно. След освобождението от материалното 
замърсяване безкрайно малката душа може да предпочете да остане като духовна искра 
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в сияйните лъчи на Бога, Върховната Личност, но интелигентните души отиват на 
духовните планети, за да общуват с Божествената Личност. 
 Думата сарва-гата (всепроникващ) е важна, защото няма съмнение, че живите 
същества се намират навсякъде в творението на Бога. Те живеят на сушата, във водата, 
във въздуха, в земата и дори в огъня. Мнението, че те се стерилизират в огъня, не се 
приема, защото тук ясно е посочено, че душата не може да бъде изгорена от огън. 
Следователно няма съмнение, че има живи същества и на слънчевата планета, които 
живеят там в подходащи тела. Ако слънчевият глобус беше необитаем, тогава думата 
сарва-гата, „живеят навсякъде”, би изгубила смисъла си. 
 
ТЕКСТ 25 
 

авйакто 'йам ачинтйо 'йам авикарйо 'йам учйате 
тасмад эвам видитваинам нанушочитум архаси 

 
авйактах – невидима; айам – тази душа; ачинтйах – невъобразима; айам – тази душа; 
авикарйах – непроменима; айам – тази душа; учйате – се казва; тасмат – поради тази 
причина; евам – като това; видитва – като знае това добре; енам – тази душа; на – не; 
анушочитум – да скърбиш; архаси – ти заслужаваш. 
 
 
Казва се, че душата е невидима, невъобразима и неизменна. Ако знаеш това, не би 
трябвало да скърбиш за тялото. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Както беше описано преди това, размерите на душата са толкова малки 
за материалните изчисления, че тя не може да бъде видяна дори и с най-силния 
микроскоп; затова тя е невидима. Съществуването на душата не може да бъде 
установено експериментално, извън доказателството на шрути, ведическата мъдрост. 
Трябва да приемем тази истина, защото няма друг източник, от който да разберем за 
съществуването на душата, въпреки че това е факт, който се възприема чрез сетивата. 
Има много неща, които трябва да приемем, като се позоваваме единствено на по-висш 
авторитет. Никой не може да отрече съществуването на баща си, а това се основава на 
авторитета на майката. Няма друг изгочник, от който да разберем самоличността на 
бащата, освен думите на майката, както няма и друг източник за разбиране на душата, 
освен изучаването на Ведите. С други думи, душата не може да бъде възприета 
посредством човешкото експериментално познание. Душата е съзнание и тя е осъзната. 
Това също е твърдение на Ведите и ние трябва да го приемем. За разлика от тялото, 
което се променя, душата остава неизменна. Като вечно неизменна, душата в сравнение 
с безграничната Върховна Душа е малка колкото атом. Върховната Душа е безкрайна, а 
душата, която е с размери на атом, е безкрайно малка. Понеже безкрайно малката душа 
е неизменна, тя не може да се сравни с безграничната душа, т.е. с Бога, Върховната 
Личност. Това схващане се повтаря във Ведите по различни начини, за да потвърди 
устойчивостта на концепцията за душата. Повтарянето на нещо е необходимо, за да 
можем да разберем напълно и безгрешно същността му. 
 
ТЕКСТ 26 
 

атха чаинам нитйа-джатам нитйам ва манйасе мритам 
татхапи твам маха-бахо наинам шочитум архаси 
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атха – ако обаче; ча – също; енам – тази душа; нитйа-джатам – винаги се ражда; 
нитйам – завинаги; ва – и едното, и другото; манйасе – ти мислиш така; мритам – 
мъртъв; татха апи – въпреки това; твам – ти; маха-бахо – о, сильноръки; на – никога; 
енам – за душата; шочитум – да скърбиш; архаси – заслужава. 
 
 
Ако въпреки всичко мислиш, че душата [или признаците на живот] винаги се 
ражда и умира завинаги, все още няма причина да скърбиш, о, силноръки. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Винаги е съществувала една категория философи, чиито идеи са много 
близки до тези на будистите, които не вярват в съществуването на душата извън тяло. 
Когато Бог Кршна представя Бхагавад-гита, става ясно, че такива философи 
съществуват и са известни като локайатики и ваибхашики. Те твърдят, че признаците 
на живот се проявяват, когато някаква материална комбинация достигне определена 
зрялост. Съвременните материалистични философи и учени също мислят по подобен 
начин. Според тях тялото е комбинация от материални елементи и на определен неин 
етап чрез взаимодействието на физически и химически елементи се развиват 
признаците на живот. Науката антропология е изградена върху тази философия. В 
момента много псевдорелигии, станали модерни в Америка, се придържат към тази 
философия, както и към нихилистичните будистки секти, които нямат нищо общо с 
предаността. 
 Дори ако Арджуна не вярваше в съществуването на душата – както е във 
ваибхашика философията, - все още скръбта му остава неоснователна. Никой не 
оплаква загубата на известно количество химикали и не спира да изпълнява поради 
това предписаните си задължения. От друга страна, в съвременната наука се 
разхищават тонове химикали, за да се осигури победа над неприятеля в научно-
обоснованата война. Според ваибхашика философията душата, т.е. атма, изчезва с 
распадането на тялото. Така че във всички случаи, независимо от това, дали Арджуна 
приема заключението на Ведите, че има малка душа, или не вярва в съществуването на 
душата, той няма причина да скърби. Според тази теория във всеки момент от 
материята възникват толкова много живи същества и във всеки момент толкова много 
от тях загиват, че е безсмислено да се скърби за такива събития. Ако душата не се 
преражда, Арджуна няма основание да се страхува от въздействието на греховните 
последици от убийството на своя дядо и учител. Но в същото време Кршна саркастично 
го норича маха-баху, „силнорък”, защото Той самият не приема теорията на 
ваибхашика, която отхвърля ведическата мъдрост и е редно да следва принципите му. 
 
ТЕКСТ 27 
 

джатасйа хи дхруво мритйур дхрувам джанма мритасйа ча 
тасмад апарихарйе 'ртхе на твам шочитум архаси 

 
джатасйа – за този, който се е родил; хи – несъмнено; дхрувах – факт; мритйух – 
смърт; дхрувам – това също е факт; джанма – раждане; мритасйа – от умрелия; ча – 
също; тасмат – следователно; апарихарйе – за това, което е неизбежно; артхе – 
всъщност; на – не; твам – ти; шочитум – да скърбиш; архаси – заслужава. 
 
 
За всеки, който се е родил, е сигурно, че ще умре и след смъртта ще се роди отново. 
По тази причина не трябва да скърбиш при неизбежното изпълнение на дълга си. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Действията в живота на човека определят раждането му. След като 
завърши един период на дейности, човек трябва да умре, за да се роди в следващ живот. 
По този начин човек се върти в цикъла на раждане и смърт, без да постига 
освобождение. Този кръговрат обаче не оправдава ненужното избиване на хора, 
клането на животни, войните. Но в същото време насилието и войната са неизбежни 
фактори за запазване законността и реда в човешкото общество. 
 По волята на Върховния, сражението на бойното поле Курукшетра е неизбежно, 
за да се сражава за справедливата кауза, е дълг на всеки кшатрийа. Защо Арджуна 
трябва да се страхува или огорчава от смъртта на роднините си, щом изпълнява 
правилно дълга си? Под неговото достройнство е да наруши закона и с това да се 
подложи на последиците от греховните дейности, от които толкова много се страхува. 
Той е неспособен да предотврати смъртта на роднините си чрез неизпълнение на 
истинския си дълг; само би деградирал поради това, че е избрал погрешен път на 
действие. 
 
ТЕКСТ 28 
 

авйактадини бхутани вйакта-мадхйани бхарата 
авйакта-нидхананй ева татра ка паридевана 

 
авйакта-адини – в началото непроявени ; бхутани – всички, които са сътворени; 
вйакта – проявени; мадхйани – в средата на; бхарата – о, потомъко на Бхарата; 
авйакта – непроявени; нидханани – когато бъдат унищожени; ева – всичко е като това; 
татра – следователно; ка – какво; паридевана – скръб. 
 
 
Всички сътворени същества в началото са непроявени, проявяват се в междинния 
си стадий и отново стават непроявени, когато биват унищожавани. И така, защо е 
нужно да скърбиш? 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има две категории философи – едните от тях вярват в съществуването 
на душата, другите не вярват, но и в двата случая няма причина за скръб. Невярващите 
в съществуването на душата са наричани от последователите на ведическата мъдрост 
атеисти. Дори ако заради спора приемем атеистичната теория, пак няма за какво да 
скърбим. За разлика от самостоятелното съществуване на душата, материалните 
елементи се намират в непроявено състояние преди творението. От това фино 
състояние на непроявеност се поражда проявеното, точно както от етера се поражда 
въздухът, от въздуха се поражда огънят, от огъня се поражда водата и от водата се 
проявява земята. От земята възникват множество проявления. Да вземем за пример 
един голям небостъргач, проявен от земята. Когато той бива разрушаван, проявеното 
отново преминава в непроявено и остава в крайния стадий под формата на атоми. 
Законът за запазване на енергията действа, но с течение на времето нещата стават 
проявени или непроявени – това е разликата. Тогава защо трябва да се скърби, когато 
нещата съществуват или в проявено, или в непроявено състояние. Дори и в непроявено 
състояние нещата не се губят. Както в началото, така и в края всички елементи 
съществуват в непроявено състояние, а са проявени само по средата, но в това няма 
никаква разлика от материална гледна точка. 
 Ако приемаме ведическото заключение, дадено в Бхагавад-гита, че с течение на 
времето материалните тела загиват (антаванта име дехах), а душата е вечна 
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(нитйасйоктах шариринах), трябва винаги да помним, че тялото е като дреха. Защо да 
скърбим за сменената дреха? По отношение на вечната душа съществуването на 
материалното тяло не е истинско, то прилича на сън. Насън можем да летим в небето 
или да седим в колесницата като царе, но когато се събудим, виждаме, че не сме нито 
на небето, нито в колесница. Ведическата мъдрост поощрява себереализацията именно 
поради несъществуването на материалното тяло. И така, независимо дали човек вярва 
или не вярва в съществуването на душата, не е нужно да се скърби за загубата на 
тялото. 
 
ТЕКСТ 29 
 
ашчарйа-ват пашйати кашчид энам 
ашчарйа-вад вадати татхаива чанйах 
ашчарйа-вач чаинам анйах шриноти 
шрутвапй энам веда на чаива кашчит 

 
ашчарйа-ват – като изумително; пашйати – вижда; кашчит – някой; енам – тази душа; 
ашчарйа-ват – като изумително; вадати – говори за; татха – по такъв начин; ева – 
несъмнено; ча – също; анйах – друг; ашчарйа-ват – също така изумен; ча – също; енам 
– тази душа; анйах – друг; шриноти – чува за; шрутва – след като са чули; апи – дори; 
енам – тази душа; веда – разбира; на – никога; ча – и; ева – несъмнено; кашчит – някой. 
 
 
Някои гледат на душата като на нещо изумително, други я описват като 
изумителна, трети чуват за нея като за нещо изумително, докато някои, дори след 
като чуят за нея, изобщо не могат да я разберат. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тъй като Гитопанишад в по-голямата си част се основава на 
принципите на Упанишадите, не е чудно, че такъв пасаж откриваме и в Катха 
Упанишад (1.2.7): 
 

шраванайапи бахубхир йо на лабхйах 
шринванто 'пи бахаво йам на видйух 
ашчарйо вакта кушало 'сйа лабдха 
ашчарйо 'сйа джната кушаланушиштах 

 
 
Фактът, че малката душа съществува в тялото на едно голямо животно, в гигантското 
баняново дърво и в микробите, милиони и билиони от които могат да се съберат в 
пространство от 2,5 см., е несъмнено много учудващ. Хората с оскъдни знания и тези, 
които не са аскети, не могат да разберат чудесата на индивидуалната малка искра на 
духа, въпреки че те са обяснени от най-великия авторитет на знанието, който е давал 
уроци дори на Брахма, първото живо същество във вселената. Поради грубото 
материално схващане за нещата повечето от хората в тази епоха не могат да си 
представят как такава малка частица може да стане и толкова голяма, и толкова малка. 
Хората се удивяват, когато разберат природата на душата или когато слушат за нея. 
Измамени от материалната енергия, те са така завладени от сетивното наслаждение, че 
им остава много малко време да разберат въпросите, свързани със себепознаването, 
въпреки че без себепознаване всичките им дейности в борбата за съществуване 
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завършват с неуспех. Навярно те нямат представа, че за да намерят изход от 
материалните страдания, трябва да мислят за душата. 
 Всички, които са склонни да слушат за душата, имат възможност да присъстват 
на лекции в добро общество. Но поради недостатъчно знание те често се заблуждават и 
приемат Свръхдушата и малката душа за едно и също, без да виждат разликата в 
големината. Много е трудно да се намери човек, който напълно да разбира 
положението на Свръхдушата и на индивидуалната душа, съответните им функции и 
взаимоотношения и всички други основни и второстепенни детайли. И още по-трудно е 
да се намери човек, който да се е въсползвал от знанието за душата и да е способен да 
опише позицията на душата в различните й аспекти. Но ако някой съумее да разбере 
същността на душата, животът му става успешен. 
 Себето може да бъде разбрано най-лесно, като се приемат изявленията на 
Бхагавад-гита, представени от най-големия авторитет – Господ Кршна, - без да се 
смесват с други теории. Но за да може да приеме Кршна като Бог, Върховната Личност, 
човек трябва да е извършил жертвоприношения и много отречения и покаяния в този 
или в предишните си животи. А Кршна не може да бъде опознат като Бог по друг 
начин, освен по безпричинната милост на чист преданоотдаден. 
 
ТЕКСТ 30 
 

дехи нитйам авадхйо 'йам дехе сарвасйа бхарата 
тасмат сарвани бхутани на твам шочитум архаси 

 
дехи – притежателят на материалното тяло; нитйам – вечно; авадхйах – не може да 
бъде убита; айам – тази душа; дехе – в тялото; сарвасйа – на всеки; бхарата – о, 
потомъко на Бхарата; тасмат – следователно; сарвани – всички; бхутани – живи 
същества (които са родени); на – никога; твам – ти; шочитум – да скърбиш; архаси – 
заслужава. 
 
 
О, потомъко на Бхарата, това, което обитава тялото, никога не може да бъде 
убито. Затова не е нужно да скърбиш за никое живо същество. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук Господ завършва инструкциите Си за неизменността на духовната 
душа. Като описва безсмъртната душа по различни начини, Господ Кршна доказва, че 
тя е вечна, а тялото – временно. Затова Арджуна, като кшатрийа, не трябва да изоставя 
дълга си от страх, че неговите дядо и учител – Бхишма и Дрона – ще загинат в 
сражението. Осланяйки се на авторитета на Шри Кршна, човек трябва да вярва, че има 
душа, която се различава от материалното тяло. Той не би трябвало да мисли, че няма 
душа или че животът се развива при определена зрялост на материята, която е резултат 
от взаимодействие на химични елементи. Въпреки че душата е безсмъртна, насилието 
не се поощрява. Само по време на война, когато това наистина се налага, насилието е 
допустимо. Но тази необходимост трябва да е потвърдена от Господа, а не от нечия 
прищявка. 
 
ТЕКСТ 31 
 

сва-дхармам апи чавекшйа  на викампитум архаси 
дхармйад дхи йуддхач чхрейо 'нйат кшатрийасйа на видйате 
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сва-дхармам – собствените религиозни принципи на даден човек; апи – също; ча – 
наистина; авекшйа – като има превдит; на – никога; викампитум – да се колебаеш; 
архаси – ти заслужаваш; дхармйат – заради рилигиозните принципи; хи – наистина; 
йуддхат – освен сражение; шрейах – по-добра работа; анйат – всяко друго; 
кшатрийасйа – за един кшатрийа; на – не; видйате – съществуват. 
 
 
Що се отнася до дълга ти на кшатрийа, знай, че няма по-добра работа за теб от 
това да се сражаваш заради религиозните си принципи. Затова не се колебай. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: От четирите социални групи, на които е разделено обществото, 
кшатриите отговарят за доброто му управление. Кшат означава „наранявам”. Човек, 
който защитава от злини, е наричан кшатрийа (трайате – защитавам). Кшатриите се 
учат да убиват. Един кшатрийа трябва да отиде в гората, за да срещне тигър лице в 
лице и да се бие с него със сабя. Когато тигърът бъде убит, царят издава заповед за 
изгаряне на трупа му. Тази традиция се следва и до днес от царете-кшатрии в шата 
Джайпур. Кшатриите специално се учат да предизвикват и убиват, защото понякога в 
името на религията е необходимо да се прилага насилие. Это защо на кшатриите не се 
препоръчва да приемат направо жизненото стъпало саннйаса, т.е. стъпалото на 
отречението. В политиката ненасилието може би е добра дипломация, но никога не е 
фактор или принцип. В религиозните законодателни книги се казва: 
 

ахавешу митхо 'нйонйам  джигхамсанто махи-кшитах 
йуддхаманах парам шактйа  сваргам йантй апаран-мукхах 
йаджнешу пашаво брахман  ханйанте сататам двиджаих 
самскритах кила мантраиш ча те 'пи сваргам авапнуван 

 
„Когато един цар или кшатрийа се сражават на бойното поле с друг цар, негов 
съперник, след смъртта си той е достоен да отиде на райските планети, както един 
брахмана достига тези планети чрез жертване на животни в жертвения огън.” 
Следователно убиването на бойното поле заради религиозните принципи и убиването 
на животни в жертвения огън не се смята за акт на насилие, защото се извършват в 
името на религиозните принципи, за доброто на всички. Принесеното в жертва животно 
веднага получава човешко тяло, без да му се налага да преминава през постепенния 
процес на еволюцията на една форма към друга; кшатриите, убити на бойното поле, 
отиват на райските планети, а брахманите постигат същия резултат чрез пренасяне на 
жертви. 
 Има два вида сва-дхарма, специфични задължения. Докато човек не е освободен, 
трябва да изпълнява задълженията на собственното си тяло съобразно религиозните 
принципи, за да постигне освобождение. Когато човек е свободен, специфичният му 
дълг, сва-дхарма, става напълно духовен и излиза извън материалното телесно  
схващане. По отношение на тялото обаче както брахмана, така и кшатрийа трябва да 
изпълняват съответни специфични задължения, които не могат да бъдат избегнати. 
Господ е предписал сва-дхарма и тя ще бъде обяснена в четвърта глава. На телесен 
план сва-дхарма е известна като варнашрама-дхарма, или трамплин за духовното 
разбиране. Човешката цивилизация започва с варнашрама-дхарма, или специфични 
задължения, определени от специфичните гуни на природата, преобладаващи в тялото. 
Когато във всяка област на действие човек изпълнява определения си дълг по указание 
на по-висши авторитети, той се издига на по-високо стъпало на живот. 
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ТЕКСТ 32 
 
йадриччхайа чопапаннам сварга-дварам апавритам 
сукхинах кшатрийах партха лабханте йуддхам идришам 
 
йадриччхайа – по свое желание; ча – също; упапаннам – достигат до; сварга – на 
райските планети; дварам – врата; апавритам – широко отворена; сукхинах – много 
щастливи; кшатрийах – членовете на царския род; партха – о, сине на Пртха; лабханте 
– наистина постигат; йуддхам – война; идришам – като тази. 
 
 
О, Партха, щастливи са тези кшатрии, които получават възможността да се 
сражават, без да са я търсили, защото тя им отваря вратите към райските 
планети. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Като Върховен учител на света, Господ Кршна порицава отношението 
на Арджуна, когато той казва: „Не виждам нищо добро в това сражение. То ще стане 
причина за вечен живот в ада.” Това изявление на Арджуна се дължи единствено на 
невежество. Той пожелава да приложи ненасилие в изпълнението на специфичния си 
дълг. Когато един кшатрийа е на бойното поле и не иска да извършва насилие, това е 
философия за глупаци. В Парашарасмрти – религиозния кодекс, съставен от 
Парашара, велик мъдрец и баща на Вйасадева, се казва: 
 

кшатрийо хи праджа ракшан шастра-паних прадандайан 
нирджитйа пара-саинйади кшитим дхармена палайет 

 
 
„Дългът на кшатрийа е да предпазва населението от всякакви беди и затова в 
определени случаи той трябва да упражнява насилие, за да поддържа реда и 
законността. Той трябва да побеждава войниците на вражеските царе и да управлява 
света, като следва религиозните принципи.” 
 От която и страна да погледнем, Арджуна няма причини да се откаже от 
сражеанието. Ако победим враговете си, той ще се радва на царство, а ако загине в 
битката, ще се издигне до райските планети, чиито врати са широко отворени за него. И 
в двата случая сражението ще е от полза за него. 
 
ТЕКСТ 33 
 

атха чет твам имам дхармйам санграмам на каришйаси 
татах сва-дхармам киртим ча хитва папам авапсйаси 

 
атха – затова; чет – ако; твам – ти; имам – това; дхармйам – като религиозен дълг; 
санграмам – като се сражаваш; на – не; каришйаси – извършваш; татах – тогава; сва-
дхармам – твоят религиозен дълг; киртим – репутация; ча – също; хитва – като 
изгубва; папам – последица от грехове; авапсйаси – ще получиш. 
 
 
Ако не изпълниш религиозния си дълг и не се сражаваш, със сигурност ще 
извършиш грехове поради пренебрегването на дълга си и така ще изгубиш 
славата си на воин. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна е прочут воин, спечелил слава и битки с много велики 
полубогове, даже и с Господ Шива.Той се сражавал с предрешения като ловец Господ 
Шива и го е победил, с което му е доставил удоволствие и в замяна е получил оръжието 
пашупатаастра. Всеки знае, че Арджуна е велик воин. Дори Дроначарйа го е 
благословил и му е подарил специално оръжие, с което би могъл да убие учителя си. И 
така, Арджуна е удостояван с всякакви военни награди от много авторитети, в това 
число и от своя осиновител Индра, царя на рая. Ако напусне сражението, той не само 
ще пренебрегне специфичния си дълг на кшатрийа, но и ще изгуби цялата си слава и 
доброто си име и така ще подготви пътя си към ада. С други думи, той ще отиде в ада 
не ако се сражава, а ако не вземе участие в сражението. 
 
ТЕКСТ 34 

 
акиртим чапи бхутани катхайишйанти те 'вйайам 
самбхавитасйа чакиртир маранад атиричйате 

 
акиртим – позор; ча – също; апи – освен това; бхутани – всички хора; катхайишйанти 
– ще говорят; те – за теб; авйайам – завинаги; самбхавитасйа – за един уважаван 
човек; ча – също; акиртих – лошата слава; маранат – от смъртта; атиричйате – става 
повече. 
 
 
Хората вечно ще говорят за позора ти, а за едина уважавана личност безчестието е 
по-лошо от смъртта. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Като приятел на Арджуна и философ, Господ Кршна дава тук 
окончателното Си мнение за решението му да не се сражава. Господ казва: „Арджуна, 
ако напуснеш бойното поле преди да е започнала битката, хората ще те нарекат 
страхливец. А ако си съгласен да бъдеш наричан с лоши имена, за да спасиш живота си 
с бягство от бойното поле, Аз бих те посъветвал да умреш в битката. Това би било по-
добре. За уважаван човек като теб лошата слава е по-страшна от смъртта. Затова не 
трябва да бягаш от страх за живота си. По-добре умри в боя. Това ще те спаси от 
лошата слава, че си злоупотребил с приятелството Ми и си загубил престижа си в 
обществото.” 
 И така, последната дума на Господа е Арджуна да умре в сражението, но да не се 
оттегля от него. 
 
ТЕКСТ 35 
 

бхайад ранад упаратам мамсйанте твам маха-ратхах 
йешам ча твам баху-мато бхутва йасйаси лагхавам 

 
бхайат – от страх; ранат – от бойното поле; упаратам – си се отказал; мамсйанте – те 
ще сметнат; твам – теб; маха-ратхах – великите пълководци; йешам – за когото; ча – 
също; твам – към теб; баху-матах – с голямо уважение; бхутва – са били; йасйаси – 
ще си; лагхавам – намалял по стойност. 
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Великите генерали, които почитат името и славата ти, ще помислят, че си 
напуснал бойното поле от страх, и ще те смятат за нищожество. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ Кршна продължава да чете присъдата Си над Арджуна: „Не 
мисли, че великите генерали, като Дурйодхана, Карна и другите ти съвременници, ще 
повярват, че си напуснал бойното поле от състрадание към братята си и дядо си. Те ще 
помислят, че си го напуснал от страх за живота си и това ще те лиши от уважението 
им.” 
 
ТЕКСТ 36 
 

авачйа-вадамш ча бахун  вадишйанти тавахитах 
ниндантас тава самартхйам тато духкхатарам ну ким 

 
авачйа – нелюбезни; вадан – измислени думи; ча – също; бахун – много; вадишйанти – 
ще говорят; тава – твоите; ахитах – врагове; ниндантах – хулейки; тава – твоята; 
самартхйам – способност; татах – от това; духкха-тарам – по-мъчително; ну – 
разбира се; ким – какво има. 
 
 
Твоите врагове ще те обрисуват с жестоки думи и ще се подиграват със 
способностите ти. Какво би могло да бъде по-болезнено за теб? 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В началото Господ Кршна се учудва  от неуместния довод на Арджуна 
за състраданието и описва това състрадание като подходящо за не-арйани. Сега с много 
думи Кршна аргументира позицията Си против т.нар. състрадание на Арджуна. 
 
ТЕКСТ 37 
 

хато ва прапсйаси сваргам джитва ва бхокшйасе махим 
тасмад уттиштха каунтейа йуддхайа крита-нишчайах 

 
хатах – да бъдеш убит; ва – или; прапсйаси – да спечелиш; сваргам – райското царство; 
джитва – с победа; ва – или; бхокшйасе – да се наслаждаваш; махим – света; тасмат – 
затова; уттиштха – изправи се; каунтейа – о, сине на Кунти; йуддхайа – да се 
сражаваш; крта – решително; нишчайах – с увереност. 
 
 
О, сине на Кунти, ти или ще бъдеш убит на бойното поле и ще отидеш на райските 
планети, или ще победиш и ще се радваш на земно царство. Затова стани и се 
сражавай с решителност. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че победата на Арджуна не е сигурна, той трябва да се 
сражава, защото ако бъде убит в сражението, ще се издигне на райските планети. 
 
ТЕКСТ 38 

 
сукха-духкхе саме критва лабхалабхау джайаджайау 
тато йуддхайа йуджйасва наивам папам авапсйаси 
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сукха – щастие; духкхе – и нещастие; саме – с хладнокръвие; критва – като постъпва 
така; лабха-алабхау – както печалба, така и загуба; джайа-аджайау – както победа, 
така и поражение; татах – след това; йуддхайа – заради самото сражение; йуджйасва – 
ангажирай се (сражавай се); на – никога; евам –  по този начин папам – последици от 
греховете; авапсйаси – ще получиш. 
 
 
Сражавай се заради самото сражение, без да се грижиш за щастие или нещастие, 
загуба или печалба, за победа или поражение, и като действаш по този начин, 
никога няма да си навлечеш грехове. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ Кршна направо казва, че Арджуна трябва да се сражава залади 
самото сражение, защото Той иска тази битка. Щастие или нещастие, печалба или 
загуба, победа или поражение губят всякакво значение в дейностите в Кршна съзнание. 
Всичко трябва да вършим за Кршна – това именно е трансцендентално съзнание. Така 
ще избегнем последиците от материалните дейности. Всеки, който действа за 
собственото си удоволствие, в гуната на доброто или в гуната на страстта, е подвластен 
на резултата – бил той добър или лош. Човек, който изцяло се е отдал на дейностите в 
Кршна съзнание, не е задължен повече на никого, за разлика от човека, зает с 
обикновени дейности. Казва се: 
 

деварши-бхутапта-нринам питринам 
на кинкаро найам рини ча раджан 
сарватмана йах шаранам шаранйам 
гато мукундам парихритйа картам 

 
 
„Всеки, който напълно се е отдал на Кршна, Мукунда, като изоставил всички други 
задължения, не е длъжен на никого за нищо – нито на полубоговете, нито на мъдреците, 
нито на хората, нито на роднините, нито на човечеството, нито на прадедите.” (ШБ 
11.5.41) М този стих Кршна само загатва на Арджуна идеята, която ще бъде обяснена 
по-добре в следващите стихова. 
 
ТЕКСТ 39 
 

еша те 'бхихита санкхйе буддхир йоге тв имам шрину 
буддхйа йукто йайа партха карма-бандхам прахасйаси 

 
еша – всичко това; те – на теб; абхихита – описано; санкхйе – с аналитично изучаване; 
буддхих – разум; йоге – в работа без кармичен резултат; ту – но; имам – това; шрину – 
просто чуй; буддхйа – с разума; йуктах – съответстваща; йайа – с които; партха – о, 
сине на Пртха; карма-бандхам – от робство от последици; прахасйаси – можеш да се 
освободиш от. 
 
 
Дотук Аз ти описах това знание чрез аналитично изследване. Сега чуй как ще го 
обясня от гледна точка на действието без кармични резултати. О, сине на Пртха, 
ако действаш в такова знание, ще се освободиш от робството на дейностите. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Според ведическия речник Нирукти, санкхйа означава „това, което дава 
подробно описание на нещата”. Философията, която описва истинската природа на 
душата, е известна под същото название. Що се отнася до понятието йога, то включва в 
себе си контрола над сетивата. Решението на Арджуна да не се сражава се основава на 
желанието за сетивно наслаждение. Забравил най-важния си дълг, той не иска да се 
сражава, защото мисли, че ако не убие роднините си, ще бъде по-щастлив, отколкото 
ако се наслаждава на царство след победа над братовчедите и братята си, синовете на 
Дхртараштра. И в двата случая истинската му цел е да наслаждава сетивата си. Както 
щастието, което идва от победата над роднините, така и щастието да ги вижда живи, се 
дължат на личното сетивно наслаждение, заради което Арджуна жертва мъдростта и 
дълга си. Затова Кршна иска да му обясни, че като убие тялото на дядо си, няма да убие 
самата душа; че всички индивидуални личности, включително и Самия Господ, са 
вечни индивидуалности. Те са били индивидуалности в минало, индивидуалности са 
сега и ще продължават да бъдат индивидуалности и в бъдещето, защото са вечно 
индивидуални души. Ние сменяме телесната си друха по различни начини, като 
запазваме индивидуалността си дори след освобождението от робството на 
материалната дреха. Аналитичното изучаване на душата и тялото е обяснено много 
образно от Господ Кршна. Това описателно знание за душата и тялото, дадено от 
различни гледни точки, според определението на речника Нирукти се нарича санкхйа. 
Тази санкхйа няма нищо общо със санкхйа философия на атеиста Капила. Много преди 
появата на самозванеца Капила  санкхйа философията е обяснена в Шримад-
Бхагаватам от истинския Господ Капила, който е инкарнация на Господ Кршна и 
разкрива тази философия на майка Си Девахути. Той ясно казва, че пуруша, или 
Върховният Господ, е активен и твори просто като поглежда практри. Това е прието от 
Ведите и Гита. Във Ведите се описва как Господ поглежда практри (природата) и я 
оплодява с малки индивидуални души. Всички тези индивидуални души работят в 
материалния свят за сетивно наслаждение и, очаровани от материалната енергия, се 
мислят за наслаждаващи се. Този манталитет се запазва до момента на освобождението, 
когато живото същество пожелава да стане едно с Господа. Това е последната примка 
на майа, или илюзията на сетивното наслаждение, и само след много, много раждания 
за такива наслаждаващи сетивата дейности една велика душа се отдава на Васудева, 
Господ Кршна, и по този начин реализира търсенето на крайната истина. 
 Арджуна вече е приел Кршна за свой духовен учител и Му се е отдал: шишйас те 
‘хам шадхи мам твам прапаннам. Затова сега Кршна ще му обясни как трябва да 
работи в буддхи-йога, т.е. в карма-йога; с други думи, ще му обясни практикуването на 
преданото служене за удовлетворяване сетивата на Господа. В десета глава, десети стих 
буддхи-йога е описана като непосредствено общуване с Господа,  който се намира в 
сърцето на всеки под формата на Параматма. Но такава връзка не се осъществява без 
предано служене. Затова всеки, който е установен в предано служене, или в 
трансцендентално любовно служене на Господа, т.е. в Кршна съзнание, достига до 
нивото на буддхи-йога по собствена милост на Господа. Затова Господ казва, че само 
тези, които винаги са заети в предано служене от трансцендентална любов към Него, 
Той дарява с чистото знание на предаността в любов. По този начин преданоотдаденият 
може лесно да достигне Бога във вечно блаженото Му царство. 
 И така, буддхи-йога, за която се говори в този стих, е предано служене на 
Господа, а думата санкхйа, спомената тук, няма нищо общо с атеистичната санкхйа-
йога, изложена от самозванеца Капила. Човек не трябва да мисли погрешно, че 
споменатата тук санкхйа-йога има някаква връзка с атеистичната санкхйа. 
Атеистичната санкхйа всъщност не е имала никакво влияние по онова време, нито пък 
Господ Кршна щеше да спомене такива безбожни философски спекулации. Истинската 
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санкхйа философия е изложена от Господ Кршна в Шримад-Бхагаватам, но дори и тя 
няма нищо общо с темите, които разглеждаме в момента. Тук санкхйа?? означава 
„аналитично описание на тялото и душата”. Господ Кршна прави аналитично описание 
на душата единствено за да доведе Арджуна до целта на буддхи-йога, т.е. бхакти-йога. 
Следователно няма разлика между санкхйа философията на Господ Кршна и на Господ 
Капила, описана в Бхагаватам. И двете са бхакти-йога. Господ Кршна казва, че само 
нискоинтелигентните хора намират разлика между санкхйа-йога и бхакти-йога 
(санкхйа-йогау пртхаг балах праваданти на пандитах). 
 Атеистичната санкхйа-йога няма нищо общо с бхакти-йога и въпреки това 
неинтелигентните твърдят, че в Бхагавад-гита става дума именно за тази атеистична 
санкхйа-йога. 
 Човек трябва да разбере, че буддхи-йога означава да се работи в Кршна 
съзнание, в пълно блаженство и знание за преданото служене. Всеки, който работи 
единствено за удовлетворяване на Господа, колкото и трудна да е работата, действа 
според принципите на буддхи-йога и непрекъснато испитва трансцендентално 
блаженство. Чрез такова трансцендентално ангажиране той постига автоматично, по 
милостта на Господа, пълно разбиране на  трансценденталността, а освобождението му 
идва от само себе си, без човек да полага допълнителни усилия за получаване на 
знание. Има голяма разлика между това да се работи в Кршна съзнание и това да се 
работи за кармични резултати, особено с цел сетивно наслаждение, свързано със 
семейно или материално щастие. Следователно буддхи-йога е трансценденталното 
качество на работата, която извършваме. 
 
ТЕКСТ 40 
 

нехабхикрама-нашо 'сти пратйавайо на видйате 
св-алпам апй асйа дхармасйа трайате махато бхайат 

 
на – няма; иха – в тази йога; абхикрама – в усилието; нашах – загуба; асти – има; 
пратйавайах – намаляване; на – никога; видйате – има; су-алпам – малко; апи – 
въпреки; асйа – от това; дхармасйа – професия; трайате – освобождава; махатах – от 
много голяма; бхайат – опасност. 
 
В това усилие няма загуба или намаляване. И най-малкият напредък по този път 
може да предпази човека от най-опасния страх. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Дейността в Кришна съзнание, т.е. работата за Кршна, без да се очаква 
сетивно наслаждение като награда, се  счита за най-съвършенната в трансцендентално 
отношение работа.  Дори започването на такава дейност не среща пречки и е 
невъзможно това малко начало някога да бъде загубено. Всяка работа, започната на 
материално ниво трябва да бъде завършена, в противен случай всички усилия пропадат. 
А работата, започната в Кршна съзнание има вечен резултат, дори и да не бъде 
завършена. Извършващият тази работа не губи нищо, дори ако не успее да я доведе до 
край. Един процент в Кршна съзнание донася траен резултат, така че на следващия этап 
се започва с два процента, докато в материалните дейности, ако не успеем сто 
процента, нямаме печалба. Например  Арджамила е изпълнявал задълженията  си само 
с няколко процента Кршна съзнание, но по милостта на Господа резултатът, на който се 
е радвал в края, е бил стопроцентов. В тази връзка има хубав стих в Шримад-
Бхагаватам (1.5.17): 
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тйактва сва-дхармам чаранамбуджам харер 
бхаджанн апакво 'тха патет тато йади 
йатра ква вабхадрам абхуд амушйа ким 
ко вартха апто 'бхаджатам сва-дхарматах 

 
„Ако някой изостави предписаните си задължения, за да работи за Кршна съзнание, а 
след това се провали, защото не е завършил работата си, какво ще загуби? И какво ще 
спечели човек, ако безупречно изпълнява материалните си дейности?” Или както казват 
християните, „Каква полза има човек, ако спечели целия свят, но страда от загубата на 
вечната си душа?” 
 Материалните дейности и резултатите от тях свършват заедно с тялото. Но 
работата в Кршна съзнание води човек отново до Кршна съзнание, дори след като той 
загуби тялото си. Човек е уверен поне в това, че в следващия си живот ще получи 
възможността да се роди като човешко същество в семейство на високообразован 
брахмана или на богат аристократ, което ще му даде по-нататъшна възможност за 
издигане. В това е уникалното качество на работата в Кршна съзнание. 
 
ТЕКСТ 41 
 

вйавасайатмика буддхир екеха куру-нандана 
баху-шакха хй ананташ ча буддхайо 'вйавасайинам 

 
вйавасайа-атмика – непоколебим в Кршна съзнание; буддхих – разум; ека – само един; 
иха – в този свят; куру-нандана – о, обично дете на Куру; баху-шакхах – като има 
различни отклонения; хи – наистина; анантах – неограничени; ча – също; буддхайах – 
разум; авйавасайинам – всички, които не са в Кршна съзнание. 
 
Всички, които са на този път, са решителни в намерението си и целта им е една. О, 
обично дете на Куру, разумът на колебливите е твърде разклонен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Твърдата вяра, че посредством Кршна съзнание човек ще се издигне до 
най-висшето съвършенство на живота, се нарича вйавасайатмика – разум. В 
Чаитанйа-чаритамрта (Мадхйа 22.62) се казва: 
 

'шраддха'-шабде – вишваса кахе судридха нишчайа 
кришне бхакти каиле сарва-карма крита хайа 

 
 Вяра означава непоколебимо упование в нещо възвишено. Когато някой е зает с 
дейностите в Кршна съзнание, не е необходимо да действа от позицията на 
материалните взаимоотношения, като изпълнява задължения, свързани със 
семейството, нацията или човечеството. Извършването на кармични дейности е 
последица от добрите му или лошите му дела в миналото. Когато човек пробуди своето 
Кршна съзнание, за него вече не е нужно да се стреми към положителни резултати в 
дейността си. Когато човек е установен в Кршна съзнание, всичките му дейности са на 
абсолютен план, защото не се влияят от двойствености като добро и зло. Най-висшето 
съвършенство в Кршна съзнание е да се отхвърли материалното схващане за живота. 
Това се постига автоматично, чрез напредък в Кршна съзнание. 
 Непоколебимата воля на личност, която е в Кршна съзнание, се основава на 
знанието. Васудевах сарвам ити са махатма су-дурлабхах. Една личност в Кршна 
съзнание е рядко срещаща се добра душа, която отлично знае, че Васудева (Кршна) е 
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коренът на всички проявени причини. Когато полива корена на едно дърво, човек 
автоматично напоява листата и клоните му; по същия начин, когато действа в Кршна 
съзнание, той служи по най-съвършен начин на всички: на себе си, на семейството си, 
на обществото, на държавата, на човечеството и т.н. Ако Кршна е удовлетворен от 
нечии дела, всички ще бъдат удовлетворени. 
 Служенето в Кршна съзнание се практикува най-добре под компетентното 
ръководство на авторитетен представител на Кршна, духовен учител, който познава 
природата на ученика и може да насочи дейностите му в Кршна съзнание. За да бъде 
компетентен в Кршна съзнание, човек трябва да работи упорито, да се подчинява на 
представителя на Кршна и да приема инструкциите на авторитетния духовен учител 
като мисия на живота си. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура ни инструктира в 
известните си молитви към духовния учител, както следва: 
 

йасйа прасадад бхагават-прасадо 
йасйапрасадан на гатих куто 'пи 
дхйайан стувамс тасйа йашас три-сандхйам 
ванде гурох шри-чаранаравиндам 

 
„Чрез удовлетворението на духовния учител човек удовлетворява Бога, Върховната 
Личност. Ако не удовлетвори духовния учител, човек няма никаква възможност да се 
издигне до нивото на Кршна съзнание. Затова трябва да медитирам, да се моля за 
милостта му три пъти на ден и да отдавам смирените си почитания на него, моя 
духовен учител.” 
 Цялата тази техника обаче зависи от съвършеното знание за душата, което е 
отвъд телесната концепция – знание не теоретично, практическо, когато повече няма 
възможност за сетивното наслаждение под формата на кармични дейности. Човек, 
чийто ум не е твърдо установен, бива отклоняван от различни видове кармични 
дейности. 
 
ТЕКСТОВЕ 42-43 
 

йам имам пушпитам вачам правадантй авипашчитах 
веда-вада-ратах партха  нанйад астити вадинах 
 
каматманах сварга-пара джанма-карма-пхала-прадам 
крийа-вишеша-бахулам  бхогаишварйа-гатим прати 

 
йам имам – всички тези; пушпитам – цветисти; вачам – думи; праваданти – се казва; 
авипашчитах – хора с беден запас от знание; веда-вада-ратах – мними последователи 
на Ведите; партха – о, сине на Пртха; на – никога; анйат – всичко друго; асти – има; 
ити – по такъв начин; вадинах – привържениците; кама-атманах – желаещи сетивно 
наслаждение; сварга-парах – стремящи се да достигнат райските планети; джанма-
карма-пхала-прадам – като имат за резултат добро раждане и други кармични 
последици; крийа-вишеша – пищни церемонии; бахулам – различни; бхога – в сетивна 
наслада; аишварйа – и богатство; гатим – напредък; прати – към. 
 
Хората с оскъдно знание се привързват към цветистия език на Ведите, които 
предлагат различни кармични дейности за издитане до райските планети, за добро 
раждане, за власт и т.н. Такива хора казват, че няма нищо по-висше от това, 
защото желаят сетивно наслаждение и разкошен живот. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Хората не са твърде интелигентни и поради невежеството си се 
привързват към кармичните дейности, които се препоръчват в разделите на Ведите, 
наречени карма-канда. Тези хора не желаят нищо друго, освен да удовлетворяват 
желанията си за сетивно наслаждение в рая, където жените и виното са лесно достъпни, 
а материалният разкош е нещо обичайно. Във Ведите са описани много 
жертвоприношения (по-специално жертвоприношенията джйотиштома), които 
осигуряват издигане до райските планети. Там се казва, че всеки, който желае да се 
издигне до райските планети, трябва да извършва тези жертвоприношения, и хората с 
беден запас от знания мислят, че това е единствената цел на ведическа мъдрост. На 
такива неопитни личности им е много трудно да се установят в изискващите 
неотклонна решителност дейности на Кршна съзнание. Както глупаците, които не си 
дават сметка за последствията, се захласват по цветовете на отровните дървета, така и 
непросветените хора се привличат от разкоша и сетивната наслада в рая. 
 В раздела карма-канда на Ведите се казва: апама сомам амрта абхума и 
акшаййам ха ваи чатурмасйа-йаджинах сукртам бхавати. С други думи, всички, 
които испълняват четиримесечното покаяние, получават правото да пият от напитката 
сома-раса, за да постигнат безсмъртие и вечно щастие. Дори тук, на Земята, някои 
много ревностно се стремят да се сдобият с напитката сама-раса, за да станат силни и 
да са в състояние да се наслаждават на сетивните наслаждения. Тези хора не вярват, че 
има освобождение от материалното робство, и са изключително привързани към 
помпозните церемонии на ведическите жертвоприношения. Обикновено те са 
чувствени и не желаят в живота си нищо друго, освен райски наслади. Известно е, че на 
райските планети има градини, наричани Нандана-канана, в които човек може да 
общува с ангелски красиви жени и да пие до насита от виното сома-раса. Без съмнение, 
такова телесно щастие е сетивно. И така, има хора, които, като господари в този 
материален свят, се привързват единствено към временното материално щастие. 
 
ТЕКСТ 44 

 
бхогаишварйа-прасактанам тайапахрита-четасам 
вйавасайатмика буддхих самадхау на видхийате 

 
бхога – към сетивна наслада; аишварйа – и богатство; прасактанам – за всички, които 
са привързани; тайа – към такива неща; апахрита-четасам – с объркан ум; вйавасайа-
атмика – установен с решителност; буддхих – преданно служене на Господа; самадхау 
– с контролиран ум; на – никога; видхийате – наистина става. 
 
В ума на тези, които са силно превързани към сетивната наслада и материалното 
богатство и са безпокоени от такива неща, не може да има твърда решителност за 
предано служене на Върховния Господ. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Самадхи означава „устойчив ум”. Във ведическия речник Нирукти се 
казва: самйаг адхйате ‘ сминн атма-таттвайатхатмйам – „Когато умът е 
концентриран единствено върху това да разбере себето, за него се казва, че е в 
самадхи.” Самадхи е непостижима за личности, които се интересуват от материалната 
сетивна наслада и се объркват от такива временни неща. В известна степен тези хора са 
осъдени от разпоредбите на материалната енергия. 
 
ТЕКСТ 45 
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траи-гунйа-вишайа веда нистраи-гунйо бхаварджуна 
нирдвандво нитйа-саттва-стхо нирйога-кшема атмаван 

 
траи-гунйа – относящи се до трите гуни на материалната природа; вишайах – върху 
съдържанието; ведах – ведическата литература; нистраи-гунйах – трансцендентален 
към трите гуни на материалната природа; бхава – бъди; арджуна – о, Арджуна; 
нирдвандвах – без двойствености; нитйа-саттва-стхах – в чисто състояние на 
духовното съществуване; нирйога-кшемах – освободен от мисли за печалба и 
покровителство; атма-ван – установен в себето. 
 
Основната тема на Ведите са трите гуни на материалната природа. О, Арджуна, 
стани трансцендентален към тези три гуни. Освободи се от всички двойствености, 
от желания за печалба и сигурност и се установи в себето. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всички материални дейности влекат след себе си действия и последици 
в трите гуни на материалната природа. Тези дейности са предназначени за постигане на 
кармични резултати, а кармичните резултати причиняват робството на материалния 
свят. Ведите се занимават главно с кармични дейности, които постепенно могат 
даиздигнат хората от нивото на сетивното наслаждение до трансцендентално ниво. 
Арджуна, като ученик и приятел на Господ Кршна, е посъветван да се издигне до 
трансценденталното становище на Веданта философията, която започва с брахма-
джиджнаса, или с въпроси върху Върховната трансценденталност. Всички живи 
същества в материалния свят водят тежка борба за съществуване. За тях, след като е 
сътворил материалния свят, Господ дава ведическа мъдрост, с която ги съветва как да 
се освободят от материалното оплитане. С дейностите за сетивно наслаждение се 
приключва в раздела карма-канда, а след него Упанишадите предоставят възможност 
за духовна реализация. Упанишадите са част от различните Веди, както Бхагавад-гита 
е част от петата Веда, Махабхарта. С Упанишадите се отбелязва началото на 
трансценденталния живот. 
 Докато материалното тяло съществува, ще има действия и последици в 
материалните гуни. Човек трябва да се научи да търпи двойствености като щастие и 
нещастие, топло и студено и така да се освободи от безпокойствата, свързани с печалба 
и загуба. Човек се издига до тази трансцендентална позиция, когато е напълно Кршна 
осъзнат и зависи изцяло от добрата воля на Кршна. 
  
 ТЕКСТ 46 
 

йаван артха удапане сарватах самплутодаке 
таван сарвешу ведешу брахманасйа виджанатах 

 
йаван – всичко това; артхах – е предназначено; уда-пане – в кладенец с вода; сарватах 
– във всяко отношение; самплута-удаке – в голям резервоар с вода; таван – по същия 
начин; сарвешу – в цялата; ведешу – ведическа литература; брахманасйа – за човек, 
който познава Верховния Брахман; виджанатах – който е в пълно знание. 
 
 
Всичко, за което служи малкият кладенец, може да бъде направено изведнъж от 
големия водоизточник. По същия начин всички цели на Ведите се откриват на 
този, който знае целта отвъд тях. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Ритуалите и жертвоприношенията, посочени в раздела карма-канда на 
ведическата литература, са предназначени да насърчат постепенния напредък към 
себереализация. А целта на себереализацията е посочена ясно в петнадесета глава на 
Бхагавад-гита (15.15): целта на изучаването на Ведите е да се разбере Господ Кршна, 
предвечната причина за всичко. И така, себереализация означава човек да проумее 
Кршна и вечната си връзка с Него. За връзката на живите същества с Кршна се 
споменава в същата глава на Бхагавад-гита (15.7). Живите същества са частици, 
неразделно свързани с Кршна. Следователно пробуждането на Кршна съзнание у 
индивидуалното живо същество е най-висшия стадий на ведическото знание. Това се 
потвърждава в Шримад-Бхагаватам (3.33.7) по следния начин: 
 

ахо бата шва-пачо 'то гарийан 
йадж-джихвагре вартате нама тубхйам 
тепус тапас те джухувух саснур арйа 
брахманучур нама гринанти йе те 

 
   
„О, мой Господи, всеки, който повтаря Твоето свято име, даже и да е роден в 
нископоставено семейство като това на чандала [кучеядци], е установен на най-
високото ниво на себереализация. Този човек в миналото си със сигурност е изпълнил 
всички видове покаяния и жертвоприношения според ведическите ритуали и много, 
много пъти е изучавал ведическата литература, след като се е къпал във всички святи 
места за поклонение. Такъв човек е приеман за най-добър сред арйаните.” 
 И така, човек трябва да бъде достатъчно разумен да разбере целта на Ведите, а 
не да бъде сляпо привързан единствено към ритуалите и да желае да се издигне до 
райските царства заради по-висши сетивни наслаждения. В сегашната епоха човек не е 
в състояние да следва всички правила на ведическите ритуали, нито е възможно да 
изучи основно цялата Веданта и Упанишадите. За да се изпълнят целите на Ведите, се 
изисква много време, енергия, знание и средства. Това е много трудно в нашата епоха. 
Върховната цел на ведическата литература обаче може да бъде постигната чрез 
повтаряне на святото име на Господа, както препоръчва Господ Чаитанйа – спасителят 
на всички паднали души. Когато големият познавач на Ведите Пракашананда 
Сарасвати пита Господ Чаитанйа защо Той, Господа, повтаря святото име на Господа 
като някакъв сантименталист, вместо да изучава Веданта философията, Господ 
отговаря, че духовният Му учител Го счита за голам глупак и иска от Него просто да 
повтаря святото име на Господ Кршна. И Той е правил това толкова екстатично, че е 
приличал на луд. В тази епоха на Кали по-голяма част от хората са глупави и 
недостатъчно образовани, за да разберат Веданта философията. Най-висшата цел на 
Веданта философията може да бъде постигната, като се повтаря безгрешно святото 
име на Господа. Веданта е последната дума на ведическата мъдрост и неин автор и 
познавач е Господ Кршна. Най-съвършеният ведантист е велика душа, която изпитва 
удоволствие от повтарянето на святото име на Господа. Това е крайната цел на 
ведическия мистицизъм. 
 
ТЕКСТ 47 
 

карманй евадхикарас те  ма пхалешу кадачана 
ма карма-пхала-хетур бхур ма те санго 'ств акармани 
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кармани – на предписаните задължения; ева – несъмнено; адхикарах – правото; те – на 
теб; ма – никога; пхалешу – на плодовете; кадачана – повсяко време; ма – никога; 
карма-пхала – от резултата на работата; хетух – причина; бхух – става; ма – никога; те 
– на теб; сангах – привързаност; асту – трябва да си; акармани – в неизпълнение на 
предписаните задължения. 
 
 
Ти имаш право да изпълняваш предписания си дълг, но нямаш право на 
плодовете от дейностите си. Никога не се смятай за причина на резултатите от 
дейностите си и не бъди привързан към неизпълнението на дълга си. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук се обсъждат три неща: предписаните задължения, работата по 
каприз и бездействието. Предписаните задължения са дейности, които са предписани 
според преобладаващите в човека гуни на материалната природа. Работа по каприз 
означава дейност без позволението на авторитет, а бездействие означава неизпълнение 
на предписаните задължения. Господ съветва Арджуна да не бездейства, а да изпълнява 
предписания си дълг, без да се привързва към резултата. Всеки, който се привързва към 
резултата от работата си, причинява ново действие. По този начин той се наслаждава на 
резултата или страда от него. 
 Предписаните задължения могат да бъдат разделени на три групи: ежедневна 
работа, непредвидена работа и желани дейности. Ежедневната работа, изпълнявана 
като задължение, без желание за резултат, от гледна точка на писанията е работа в 
гуната на доброто. Работата за резултати е причина за робство, следователно тя не се 
счита за благоприятна. Всеки има право да изпълнява предписаните си задължения, но 
би трябвало да действа без привързаност към резултата. Такова безкористно 
изпълнение на задълженията без съмнение води човек по пътя на освобождението. 
 Бог съветва Арджуна да се сражава със съзнанието, че изпълнява дълга си, без да 
се привързва към резултата. Нежеланието му да участва в битката е също привързаност. 
Тя никога не отвежда човека на пътя на спасението. Всяка привързаност, позитивна или 
негативна, е причина за робство. Бездействието пък е греховно. Следователно 
единственият благоприятен начин Арджуна да постигне спасение, е да се сражава в 
изпълнение на дълга си. 
 
ТЕКСТ 48 
 

йога-стхах куру кармани сангам тйактва дхананджайа 
сиддхй-асиддхйох само бхутва саматвам йога учйате 

 
йога-стхах – уравновесен; куру – изпълнявай; кармани – твоите задължения; сангам – 
привързаност; тйактва – като изоставяш; дхананджайа – о, Арджуна; сиддхи-
асиддхйох – при успех и поражение; самах – уравновесен; бхутва – като става; 
саматвам – хладнокръвие; йогах – йога; учйате –  се нарича. 
 
О, Арджуна, изпълнявай дълга си уравновесен, като изоставяш всяка 
привързаност към успех или поражение. Това самообладание се нарича йога. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Кршна казва на Арджуна да действа в йога. А какво е йога? Йога 
означава концентрация на ума върху Върховния чрез контролиране на вечно 
неспокойните сетива. А кой е Върховният? Върховният е Господ. И понеже Той лично 
казва на Арджуна да се сражава, Арджуна не е обвързан с резултатите от сражението. 
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Печалбата или победата са грижа на Кршна. Арджуна трябва само да действа според 
нареждането на Кршна. Следователно следването на заповедите на Кршна е истинска 
йога и този начин на действие е в основата на техниката, наречена Кршна съзнание. 
Само чрез Кршна съзнание човек може да изостави чувството си за собственост. Той 
трябва да стане слуга на Кршна или слуга на слугата на Кршна. Това е правилният 
начин за изпълнение на дълга в Кршна съзнание и единственото нещо, което може да 
помогне на човек да действа като йога. 
 Арджуна е кшатрийа и като такъв принадлежи към варнашрама-дхарма 
институцията. Във Вишну Пурана се казва, че единствената цел на варнашрама-дхарма 
е удовлетворението на Вишну. Никой не трябва да си доставя наслаждение като 
господар на материалния свят, всеки трябва да удовлетворява Кршна. И така, докато 
човек не удовлетвори Кршна, не може правилно да следва принципите на варнашрама 
дхарма . Макар и косвено, Арджуна е посъветван да действа така, както Кршна му 
казва. 
 
ТЕКСТ 49 
 

дурена хй аварам карма        буддхи-йогад дхананджайа 
буддхау шаранам анвиччха  крипанах пхала-хетавах 

 
дурена – изостави го на голямо разстояние; хи – сигурно; аварам – отвратителна; карма 
– дейност; буддхи-йогат – чрез силата на Кршна съзнание; дхананджайа – о, 
завоевателю на богатство; буддхау – в такова съзнание; шаранам – пълно отдаване; 
анвиччха – стреми се; крипанах – скъперници; пхала-хетавах – всички, които желаят 
кармични резултати. 
 
 
О, Дхананджайа, чрез преданото служене се пази от всякакви отвратителни 
дейности и с такова съзнание се отдай на Господа. Всички, които искат да се 
наслаждават на резултатите от дейността си, са скъперници. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Този, който достига до разбирането на органически присъщата си 
позиция на вечен слуга на Господа, изоставя всички други ангажименти, освен работа в 
Кршна съзнание. Както вече беше обяснено, буддхи-йога означава трансцендентално 
любовно служене на Господа. Това предано служене е най-правилният начин на 
действие на живото същество. Само скъперниците желаят да се наслаждават на 
плодовете от работата си и така се оплитат още повече в материалното робство. С 
изключение на работата, извършена в Кршна съзнание, всички други дейности са 
отвратителни, защото отново и отново обвързват вършителя си към колелото на 
раждането и смъртта. Следователно човек никога не трябва да желае да бъде причина 
за дадена работа. Всичко трябва да се върши в Кршна съзнание, за удовлетворяване на 
Кршна. Скъперници не знаят как да исползват богатствата, които получават по 
щастлива случайност или с непосилен труд. Човек трябва да изразходва всичките си 
сили за работа в Кршна съзнание и това ще направи живота му успешен. Но подобно на 
скъперниците, нещастните хора не отдават човешката си енергия в служба на Господа. 
 
ТЕКСТ 50 
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буддхи-йукто джахатиха убхе сукрита-душкрите 
тасмад йогайа йуджйасва йогах кармасу каушалам 

 
буддхи-йуктах – човек, който е зает с преданото служене; джахати – може да се 
освободи; иха – в този живот; убхе – и двете; сукрита-душкрите – добри и лоши 
резултати; тасмат – следователно; йогайа – заради предано служене; йуджйасва – да 
бъде така зает; йогах – Кршна съзнание; кармасу – във всички дейности; каушалам – 
изкуство. 
 
 
Човек, който е зает в предано служене, още в този живот се освобождава от 
последиците на добрите и лошите си постъпки. Затова, стреми се към йога, която е 
изкуството да се действа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: От незапомнени времена всяко живо същество трупа различни 
последици от добри и лоши дейности, вследствие на което остава в невежество по 
отношение на органически присъщата си позиция. Всеки може да се освободи от това 
невежество, ако следва инструкциите, дадени от Бхагавад-гита, които учат как човек 
да се отдаде напълно на Господ Шри Кршна и да се освободи от обвързващото мъчение 
на дейност и последица, раждане след раждане. Затова Арджуна е съветван да действа в 
Кршна съзнание – метод за освобождаване от кармичните последици. 
 
 
ТЕКСТ 51 
 

карма-джам буддхи-йукта хи пхалам тйактва манишинах 
джанма-бандха-винирмуктах падам гаччхантй анамайам 

 
карма-джам – дължащо се на кармични дейности; буддхи-йуктах – като е ангажиран в 
предано служене; хи – сигурно; пхалам – резултати; тйактва – изоставяйки; 
манишинах – велики мъдреци, т.е. преданоотдадени; джанма-бандха – от робството на 
раждане и смърт; винирмуктах – освободен; падам – състояние; гаччханти – те 
достигат; анамайам – без страдания. 
 
Като се отдават на предано служене на Господа, великите мъдреци, т.е. 
преданоотдадените, се освобождават от резултатите на работата в материалния 
свят. По този начин те се освобождават от кръговрата на раждане и смърт и 
постигат състояние, неподвластно на никакви страдания [защото се връщат 
обратно при Бога]. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Освободените живи същества живеят в свят, където няма материални 
страдания. В Бхагаватам (10.14.58) се казва: 
 

самашрита йе пада-паллава-плавам 
махат-падам пунйа-йашо мурарех 
бхавамбудхир ватса-падам парам падам 
парам падам йад випадам не тешам 

  
„За човек, приел подслон в лотосовите крака на Господа, който е убежище на цялото 
космично проявление и е известен като Мукунда, „даряващ мукти”, океанът на 
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материалния свят е колкото водата в стъпката от копито на теле. Неговата цел е парам 
падам, мястото, където няма материални страдания, Ваикунтха, а не мястото, където на 
всяка крачка има опасности.” 
 От невежество човек не разбира, че този материален свят е място 
предопределено за страдание, където на всяка крачка дебнат опасности. От невежество 
нискоинтелигентните се опитват да се приспособят с помощта на кармични дейности, 
като мислят, че дейностите и техните резултати ще ги направят щастливи. Тези хора не 
знаят, че нито едно материално тяло, където и да било във вселената, не може да им 
осигури живот без страдания. Страданията в живота, а именно раждането, смъртта, 
старостта и болестите, съществуват навсякъде в материалния свят. Но този, който 
разбира истинската си, органически присъща позиция на вечен слуга на Господа, т.е. 
знае позицията на Божествената Личност, се заема с трансцендентално любовно 
служене на Господа. Такъв човек развива всички качества за достигане на Ваикунтха 
планетите, където няма нито материален, изпълнен със страдания живот, нито влияние 
на времето и смъртта. Да се познава органически присъщата на живото същество 
позиция означава да се познава върховната позиция на Господа. Човек, който погрешно 
мисли, че положението на живото същество не се различава от положението на 
Господа, живее в тъмнина и не е способен да се ангажира в предано служене на 
Господа. Той самият става бог и по този начин разчиства пътя си към повтарящо се 
раждане и смърт. Но всеки, който разбере, че позицията му е да служи, и се отдаде на 
Господа, веднага става достоен за Ваикунтхалока. Служенето за каузата на Господа се 
нарича карма-йога, или буддхи-йога, или с други думи – предано служене на Господа. 
 
ТЕКСТ 52 
 

йада те моха-калилам буддхир вйатитаришйати 
тада гантаси нирведам шротавйасйа шрутасйа ча 

 
йада – когато; те – твоето; моха – от илюзия; калилам – гъста гора; буддхих – 
трансцендентално служене с разум; вйатитаришйати – надхвърли; тада – тогава; 
ганта аси – ти ще си отидеш; нирведам – безчувственост; шротавйасйа – към всичко 
това, което трябва да се чуе; шрутасйа – всичко, което вече е било чуто; ча – също. 
 
 
Когато разумът ти излезе извън гъстата гора на заблудата, ще станеш безразличен 
към всичко, което си чул, и към всичко, което ще трябва да чуеш. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В живота на великите преданоотдадени на Господа има примери за 
това, как чрез предано служене на Господа те са станали безразлични към ритуалите на 
Ведите. Когато човек наистина разбере Кршна и връзката си с Него, даже и да е опитен 
брахмана, естествено става напълно безразличен към ритуалите на кармичните 
дейности. Шри Мадхавендра Пури, велик преданоотдаден и ачарйа от духовнта верига 
преданоотдадени, казва: 
 

сандхйа-вандана бхадрам асту 
бхавато бхох снана тубхйам намо 
бхо девах питараш ча тарпана- 
видхау нахам кшамах кшамйатам 

 
йатра квапи нишадйа йадава- 
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кулоттамасйа камса-двишах 
смарам смарам агхам харами 
тад алам манйе ким анйена ме 

 
 
 
„О, мои молитви, които отправям три пъти на ден, слава на вас! О, къпане, отдавам ти 
почитта си! О, полубогове! О, прадеди! Умолявам ви, простете ми, че не мога да ви 
отдавам почит. Сега, където и да съм, мога да си спомням за великия потомък на 
династията Йаду [Кршна], врага на Камса, и така напълно да се освободя от робството 
на греховете си. Мисля, че това ми е достатъчно.” 
 Ведическите церемонии и ритуали – отправяне на различни молитви три пъти  
дневно, къпане рано сутрин, отдаване на почит на прадедите и т.н. – са задължителни за 
начинаещите. Но когато някой е напълно в Кршна съзнание и е зает с 
трансцендентално любовно предано служене, той изгубва всякакъв интерес към 
регулиращите принципи, защото вече е постигнал съвършенство. Ако посредством 
служене на Върховния Господ Кршна някой се е издигнал до платформата на 
разбирането, той повече не трябва да изпълнява различните жертвоприношения и 
покаяния, препоръчани в разкритите писания. По същия начин, ако някой не е разбрал, 
че целта на Ведите е да се достигне Кршна, и просто участва в изпълнението на 
ритуали, напразно губи времето си. Личности, които са се установили в Кршна 
съзнание, излизан извън границата на шабда-брахма, т.е. излизат извън обсега на 
Ведите и Упанишадите. 
 
ТЕКСТ 53 
 

шрути-випратипанна те   йада стхасйати нишчала 
самадхав ачала буддхис  тада йогам авапсйаси 

 
шрути – на ведическото откровение; випратипанна – без да бъдеш повлиян от 
кармичните резултати; те – твоят; йада – когато; стхасйати – остава; нишчала – 
непреклонен; самадхау – в трансцендентално съзнание, т.е. Кршна съзнание; ачала – 
непоколебим; буддхих – разум; тада – тогава; йогам – себереаализация; авапсйаси – ще 
постигнеш. 
 
 
Когато цветистият език на Ведите престане да вълнува ума ти и той остане 
постоянно в екстаза на себереализацията, ти си постигнал божествено съзнание.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Когато за някого се казва, че е в самадхи, това означава, че той напълно 
е реализирал Кршна съзнание, т.е. човекът в пълно сападхи е реализирал Брахман, 
Параматма и Бхагаван. Най-висшето съвършенство на себереализацията е човек да 
разбере, че е вечен слуга на Кршна и единствената му работа е да изпълнява 
задълженията си в Кршна съзнание. Личност в Кршна съзнание, т.е. един непоколебим 
преданоотдаден на Господа, не трябва да се вълнува от цветистия език на Ведите, нито 
пък да извършва кармични дейности, за да отиде до райското царство. В Кршна 
съзнание човек установява пряка връзка с Кршна и в това трансцендентално положение 
може да разбере всички напътствия, които Кршна му дава. Човек със сигурност постига 
резултати, когато действа по този начин, и получава окончателно знание. Той трябва 
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само да изпълнява заповедите на Кршна или на Неговия представител – духовния 
учител. 
 
ТЕКСТ 54 
 

арджуна увача 
стхита-праджнасйа ка бхаша самадхи-стхасйа кешава 
стхита-дхих ким прабхашета ким асита враджета ким 

 
арджунах увача – Арджуна каза; стхита-праджнасйа – на човек, който се намира в 
устойчиво Кршна съзнание; ка – какъв; бхаша – езикът; самадхи-стхасйа – на човек, 
който е установен в транс; кешава – о, Кршна; стхита-дхих – човек, установен в Кршна 
съзнание; ким – какво; прабхашета – говори; ким – как; асита – наистина остава 
спокоен; враджета – върви; ким – как. 
 
 
Арджуна казва: „О, Кршна, как може да бъде разпознат човек, чието съзнаниие е 
потопено в трансценденталността? Как и за какво говори той? Как седи и как 
върви?” 
 
ПОЯСНЕНИЕ:” Както състоянието на всеки намира израз в специфични особености, по 
същия начин човек, който е в Кршна съзнание, има особена природа – говор, походка, 
мисли, чувства и т.н. Има признаци, по които можем да познаем, че някой е богат, 
болен или образован. Така и човек, който е в трансцендентално Кршна съзнание, има 
специфични признаци в различни отношения. Всеки може да научи тези признаци от 
Бхагавад-гита. Най-важното в Кршна съзнание е как човек говори, защото речта е най-
важното качество на всеки. Всеки знае, че глупакът остава неоткрит, докато не 
проговори. Добре облеченият глупак не може да бъде распознат, докато мълчи, но щом 
заговори, той веднага се разкрива. Най-очевидният белег за това, че някой е Кршна 
осъзнат, е това, че той говори само за Кршна и за неща, свързани с Него. Що се отнася 
до другите признаци, те следват автоматично, както ще бъде обяснено по-нататък. 
 
ТЕКСТ 55 
 

шри-бхагаван увача 
праджахати йада каман сарван партха мано-гатан 
атманй эватмана туштах стхита-праджнас тадочйате 

 
шри-бхагаван увача –Бог, Върховната Личност, каза; праджахати – изоставя; йада – 
когато; каман – желание за сетивно наслаждение; сарван – от всички видове; партха – 
о, сине на Пртха; манах-гатан – на умствена спекулация; атмани – в чисто състояние 
на душата; эва – със сигурност; атмана – с пречистен ум; туштах – удовлетворен; 
стхита-праджнах – трансцендентално установен; тада – в това време; учйате – се 
казва. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „О, Партха, когато някой изостави всички 
желания за сетивно наслаждение, възникнали от умствената спекулация, и когато 
умът му, пречистен по този начин, започне да намира удовлетворение единствено 
в себето, тогава за него се казва, че е с чисто трансцендентално съзнание. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Бхагаватам потвърждава, че всяка личност, която е изцяло в Кршна 
съзнание, т.е. отдала се в предано служене на Господа, притежава всички добри 
качества на великите мъдреци. А личност, която не е трансцендентално установена, не 
притежава добри качества, защото търси подслон в собствените си умствени 
спекулации. По тази причина тук правилно се казва, че човек трябва да изостави 
всичките си сетивни наслаждения, изфабрикувани от умствената спекулация. Тези 
желания не могат да бъдат спрени изкуствено. Но ако човек действа в Кршна съзнание, 
желанията му за сетивно наслаждение намаляват автоматично, без допълнителни 
усилия. Следователно човек трябва да се ангажира в Кршна съзнание, без колебание, 
защото преданото служене веднага ще му помогне да се издигне до платформата на 
трансцендентално съзнание. Напредналата в духовно отношение душа остава винаги 
удовлетворена чрез осъзнаването на себе си като вечен слуга на Върховния Господ. 
Такава трансцендентално установена личност няма сетивни желания, произтичащи от 
дребнав материализъм. Нещо повече, тя е винаги щастлива в естественото си 
положение да служи вечно на Върховния Господ. 
 
ТЕКСТ 56 
 

духкхешв анудвигна-манах сукхешу вигата-сприхах 
вита-рага-бхайа-кродхах стхита-дхир мунир учйате 

 
духкхешу – в тристранните страдания; анудвигна-манах – без ума му да се възбужда; 
сукхешу – в щастие; вигата-сприхах – без да се интересува; вита – освободен от; рага – 
привързаност; бхайа – страх; кродхах – и гняв; стхита-дхих – чийто ум е установен; 
муних – мъдрец; учйате – се нарича. 
 
Човек, чийто ум не е разстроен дори след тристранните страдания; който не е 
воодушевен от щастието и е освободен от привързаност, страх, гняв, е считан за 
мъдрец с устойчив ум. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Думата муни означава „човек, който по различни начини използва ума 
си за умствени спекулации, без да достига до реални изводи”. Всеки муни има 
собствена гледна точка и ако един муни не се отличава от другите муни, той не може да 
бъде наречен муни според точния смисъл на тази дума. На часав ршир йасйа матам на 
бхиннам. (Махабхарата, Вана-парва 313.117) Но стхита-дхир муни се отличава от 
обикновения муни, както се посочва тук от Господа. Стхита-дхир муни е винаги 
Кршна осъзнат, защото е изчерпил всичките си възможности за градивно размишление. 
Той е наричан прашанта-нихшеша-мано-ратхантара (Стотра-ратна 43), което 
означава, че е преодолял етапа на умствените спекулации и е стигнал до извода, че 
Господ Шри Кршна, т.е. Васудева, е всичко (васудевах сарвам ити са махатма су-
дурлабхах). За такъв човек се казва, че е муни с устойчив ум. Такава напълно Кршна 
осъзната личност не се разстройва от атаките на трансценденталните страдания, защото 
ги приема за милост на Господа и се мисли достойна само за много по-големи 
нещастия, резултат от миналите престъпления. Такъв човек вижда, че страданията са 
сведени до минимум по милостта на Господа. По същия начин, когато е щастлив, той 
отдава това на милостта на Господа, като се мисли за недостоин за щастието. Такъв 
човек осъзнава, че единствено по милостта на Господа се намира в това благополучно 
положение, в което може да Му служи по-добре. Когато служи на Господа, той 
проявява смелост и активност и не се влияе от привързаност или отвращение. 
Привързаност означава да приеме нещо за удовлетворение на собствените си сетива, а 
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непривързаността е отсъствие на такава сетивна привързаност. Но за човека, установен 
в Кршна съзнание не съществува нито непривързаност, нито непривързаност, защото 
той е посветил живота си на служене на Господа. Затова той не се гневи дори когато 
опитите му са неуспешни. Една личност в Кршна съзнание винаги е изпълнена с твърда 
решимост, независимо дали е постигнала успех или се е провалила. 
 
ТЕКСТ 57 
 

йах сарватранабхиснехас тат тат прапйа шубхашубхам 
набхинандати на двешти тасйа праджна пратиштхита 

 
йах –  човек, който сарватра – навсякъде; анабхиснехах – без привързаност; тат – 
този; тат – този; прапйа – постигащо; шубха – добро; ашубхам – зло; на – никога; 
абхинандати – възхвала; на – никога; двешти – завижда; тасйа – неговото; праджна – 
совершено знание; пратиштхита – устойчиво. 
 
В този материален свят човек, който не се влияе от доброто или злото, което го 
постига, и нито го възхвалява, нито го презира, е твърдо установен в съвършено 
знание. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В материалния свят винаги има промени – за добро или за зло. Който не 
се вулнува от тези материални промени, който не се вълнува от доброто или злото, 
трябва да бъде считан за установен в Кршна съзнание. Докато човек се намира в 
материалния свят, винаги има възможност за добро или зло, защото този свят е пълен с 
двойствености. Но човек, установен твърдо в Кршна съзнание, не се влияе от доброто и 
злото, защото се интересува само от Кршна, който е всемилостивият абсолют. Такова 
съзнание, което изцяло е заето с Кршна, поставя човек на съвършеното 
трансцендентално ниво, е известно като самадхи. 
 
ТЕКСТ 58 
 

йада самхарате чайам  курмо 'нганива сарвашах 
индрийаниндрийартхебхйас тасйа праджна пратиштхита 

 
йада – когато; самхарате – отдръпва; ча – също; айам – той; курмах – костенурка; 
ангани – крайници; ива – както; сарвашах – всички; индрийани – сетива; индрийа-
артхебхйах – от сетивните обекти; тасйа – неговото; праджна – съзнание; 
пратиштхита – устойчиво. 
 
Този, който може да отдръпва сетивата си от сетивните обекти, както 
костенурката прибира краката си в черупката, е твърдо установен в съвършено 
съзнание. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Критерий, че някой е йоги, преданоотдаден или себереализирала се 
душа, е способността му да контролира сетивата си според изготвения от него план. 
Повечето хора са слуги на сетивата си, защото се оставят да бъдат ръководени от тях. 
Това е отговорът на въпроса, как един йоги е установен. Сеативата са сравнявани с 
отровни змии, които искат да действат свободно и без ограничения. Един йоги, или 
преданоотдаден, трябва да бъде много силен, за да контролира змиите както 
змиеукротителят. Той не трябва да им позволява да действат независимо. В разкритите 
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писания можем да намерим много правила. Някои от тях са „да не се прави”, в други – 
„да се прави”. Докато човек не стане в състояние да следва всички тези „да се прави” и 
„да не се прави”, като се въздържа от сетивната наслада, не е възможно да се установи 
твърдо в Кршна съзнание. Най-подходящ е примерът с костенурката, дадена тук. Тя 
може по всяко време да отдръпне сетивата си и да ги покаже отново, по всяко време с 
определена цел. По същия начин Кршна осъзнатите личности използват сетивата си 
единствено за да постигнат някаква определена цел, свързана със служенето на 
Господа, в противен случай ги отдръпват. Тук Арджуна е съветван да използва сетивата 
си, за да служи на Господа, а не за собствено наслаждение. Как човек да използва 
сетивата си, за да служи само на Господа, става ясно от примера с костенурката, която 
винаги прибира сетивата си. 
 
ТЕКСТ 59 
 

вишайа винивартанте  нирахарасйа дехинах 
раса-варджам расо 'пй асйа парам дриштва нивартате 

 
вишайах – обекти за сетивна наслада; винивартанте – за тренирани да се въздържат от; 
нирахарасйа – посредством отрицателни ограничения; дехинах – за въплътените; раса-
варджам – като изоставя всуса; расах – вкус към наслаждение; апи – въпреки че има; 
асйа – негов; парам – далеч по-висши неща; дриштва – като изпитва; нивартате – той 
се възпира от. 
 
Въплътената душа може да се въздържа от сетивното наслаждение, но въпреки 
това вкусът й към сетивните обекти остава. Когато изпита по-висш вкус, тя 
престава да бъде привличана от сетивното наслаждение и съзнанието и става 
устойчиво. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Ако човек не е трансцендентално установен, не може да се откаже от 
сетивната наслада. Техниката на въздържане от сетивната наслада с помощта на редица 
правила и предписания може да се сравни с ограниченията по отношение на храната, 
които се налагат на един болен. Пациентът нито харесва такива ограничения, нито 
изгубва вкуса си към забранените храни. 
 Аналогично на нискоинтелигентните личности, които нямат по-добро знание, се 
препоръчва ограничаване на сетивата с помощта на някаква духовна техника, като 
аштанга-йога, състояща се от йама, нийама, асана, пранайама, пратйахара, дхарана, 
дхйана и т.н. Но този, който изпитва удоволствие от красотата на Върховния Господ 
Кршна, изгубва вкуса си към мъртвите материални неща, докато напредва в Кршна 
съзнание. Следователно ограниченията са за нискоинтелигентните неофити в духовния 
напредък на живота и са добри до момента, в който човек наистина придобие вкус към 
Кршна съзнание. Когато някой е наистина Кршна осъзнат, той автоматично изгубва 
вкус към безцветните неща. 
 
ТЕКСТ 60 
 

йатато хй апи каунтейа пурушасйа випашчитах 
индрийани праматхини  харанти прасабхам манах 

 
йататах – докато се стреми; хи – несъмнено; апи – въпреки че; каунтейа – о, сине на 
Кунти; пурушасйа – на човек; випашчитах – изпълнен с разграничаващо знание; 
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индрийани – сетивата; праматхини – като възбужда; харанти – повалям; прасабхам – 
на сила; манах – умът. 
 
О, Арджуна, сетивата са толкова стремителни и неспокойни, че могат да отклонят 
ума дори на един здравомислещ човек, който полага усилия да ги контролира. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Много от сведущите мъдреци, философи и трансценденталисти се 
опитват да контролират сетивата си, но въпреки усилията им, дори най-великите от тях 
могат да станат жертва на материалното сетивно наслаждение и това се дължи на 
възбудения ум. Дори такъв велик мъдрец и съвършен йоги като Вишвамитра е бил 
прилъстен от Менака, въпреки че е полагал усилия да контролира сетивата си с трудни 
покаяния и йога практика. Има още редица подобни примери в историята на света. 
Следователно да се контролират ум и сетивата, без човек да бъде изцяло Кршна 
осъзнат, е много трудно. Ако умът му не е погълнат от мисли за Кршна, човек не може 
да прекрати материалните действия. Шри Йамуначарйа – велик светец и 
преданоотдаден – дава следния пример за това: 
 

йад-авадхи мама четах кришна-падаравинде 
нава-нава-раса-дхаманй удйатам рантум асит 
тад-авадхи бата нари-сангаме смарйамане 
бхавати мукха-викарах суштху ништхиванам ча 

 
„Откакто умът ми служи в лотосовите крака на Господ Кршна и мога да се 
наслаждавам на вечно нова трансцендентална радост, при мисълта за сексуални 
отношения с жена лицето ми веднага се отвръща от тази мисъл и аз я заплювам.” 

Трансценденталното Кршна съзнание е така приятно, че материалната наслада 
автоматично става безвкусна, както ако един гладен човек засити глада си с достатъчно 
количество питателна храна. Махараджа Амбариша е победил великия йоги Дурваса 
Муни просто защото умът му е бил зает в Кршна съзнание (са ваи манах кршна-
падаравиндайор вачамси ваикунтха-гунануварнане). 
 
ТЕКСТ 61 
 

тани сарвани самйамйа  йукта асита мат-парах 
ваше хи йасйендрийани  тасйа праджна пратиштхита 

 
тани – тези сетива; сарвани – всички; самйамйа – като държи под контрол; йуктах – 
зает; асита – трябва да се установи; мат-парах – във връзка с мен; ваше – в  пълно 
подчинение; хи – сигурно; йасйа – човек, който; индрийани – сетивата; тасйа – 
неговото; праджна – съзнание; пратиштхита – устойчиво. 
 
 
Този, който обуздава сетивата си, като ги поставя под пълен контрол, и 
установява съзнанието си в Мен, е известен като човек с устойчива 
интелигентност. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих ясно се посочва, че Кршна съзнание е най-висшата 
концепция в съвършенството на йога. И ако човек не стане Кршна осъзнат, изобщо не е 
възможно да контролира сетивата си. Както се спомена по-горе, великият мъдрец 
Дурваса Муни предизвиква Махараджа Амбариша, разгневява се ненужно поради 
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гордост и по тази причина изгубва контрол над сетивата си. Царят, който не е толкова 
могъщ йоги, колкото мъдреца, но е преданоотдаден на Господа, мълчаливо изтърпява 
всички предизвикателства и побеждава. Царят е съумял да контролира сетивата си, 
защото е притежавал следните качества, споменати в Шримад-Бхагаватам  
9.4.18-20): 
 

са ваи манах кришна-падаравиндайор 
вачамси ваикунтха-гунануварнане 
карау харер мандира-марджанадишу 
шрутим чакарачйута-сат-катходайе 

 
мукунда-лингалайа-даршане дришау  
тад-бхритйа-гатра-спарше 'нга-сангамам 
гхранам ча тат-пада-сароджа-саурабхе 
шримат-туласйа расанам тад-арпите 

 
падау харех кшетра-паданусарпане 
широ хришикеша-падабхивандане 
камам ча дасйе на ту кама-камйайа 
йатхоттамашлока-джанашрайа ратих 

 
   
„Цар Амбариша задържаше ума си върху лотосовите крака на Господ Кршна, 
използваше думите си, за да описва жилището на Господа, ръцете си – за да чисти 
храма на Господа, ушите си – за да слуша за забавленията на Господа, очите си – за да 
гледа формата на Господа, тялото си – за да докосва телата на преданоотдадените, 
ноздрите си – за да вдъхва аромата на цветя, поднесени в лотосовите крака на Господа, 
езика си – за да усеща вкуса на листата туласи, поднесени на Господа, краката си – за 
да отива до святото място, където се намираше храмът на Господа, главата си – за да 
отдава почит на Господа и желанията си – за да изпълнява желанията на Господа... и 
всички тези качества го направиха способен да бъде мат-пара преданоотдаден на 
Господа.” 
 Вслучая най-важната дума е мат-пара. Как човек може да стане мат-пара, е 
описано с живота на Махараджа Амбариша. Шрила Баладева Видйабхушана, велик 
учен и ачарйа във веригата на матпара казва: мад-бхакти-прабхавена сарвендрийа-
виджая-пурвика сватма-дриштих сулабхети бхавах – „Сетивата могат да бъдат 
напълно контролирани единствено чрез силата на преданото служене, посветено на 
Кршна.” В тази връзка понякога се дава пример с огъня. Както лумналият в една стая 
огън изгаря всичко, така и Господ Вишну, който се намира в сърцето на един йоги, 
изгаря всички нечистотии. Йога-сутра също предписва медитация върху Вишну, а не 
медитация върху пустотата. Така наричените йоги, които медитират върху нещо, което 
не е от категорията на Вишну, просто си губят времето в безпощаден стремеж към 
някаква фантасмагория. Трябва да бъдем Кршна осъзнати – предани на Божествената 
Личност. Това е целта на истинската йога. 
 
ТЕКСТ 62 
 

дхйайато вишайан пумсах сангас тешупаджайате 
сангат санджайате камах камат кродхо 'бхиджайате 
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дхйайатах – докато съзерцава; вишайан – сетивните обекти; пумсах – на личност; 
сангах – привързаност; тешу – към сетивни обекти; упаджайате – се развива; сангат – 
от привързаност; санджайате – се развива; камах – желанието; камат – от желание; 
кродхах – гняв; абхиджайате – става проявен. 
 
Докато съзерцава обектите на сетивата, човек развива привързаност към тях. От 
тази привързаност се поражда похот, а от похотта възниква гневът. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек, който не е в Кршна съзнание, попада под властта на 
материалните желания, докато съзерцава обектите на сетивата. За сетивата е 
необходимо да се ангажират с нещо и ако това не е трансцендентално любовно служене 
на Господа, те със сигурност ще служат на материалното. В материалния свят всеки, 
включително Господ Шива и Господ Брахма (а какво да говорим за другите 
полубогове, които живеят в райските планети), е подвластен на сетивните обекти и 
единственият метод, посредством който човек може да се измъкне от този лабиринт на 
материалното съществуване, е да стане Кршна осъзнат. Господ Шива е бил в дълбока 
медитация, когато Паравати го подтиква към сетивно наслаждение. Той приема 
предложението и в резултат на това се ражда Картикейа. Когато Харидаса Тхакура е 
бил млад преданоотдаден на Господа, той също е бил съблазняван от инкарнацията на 
Майа-деви, но лесно е преодолял изпитанието благодарение на чистата си преданост 
към Господ Кршна. От горецитирания стих на Шри Йамуначарйа става ясно, че един 
искрен преданоотдаден на Господа избягва всякаква материална наслада, защото вече е 
усетил по висшия вкус на духовното удоволствие от общуването си с Господа. В това 
се крие тайната на успеха. Следователно този, който не е в Кршна съзнание, колкото и 
да е силен в контролирането на сетивата си чрез изкуствено възпиране, със сигурност 
ще се провали, защото и най-незначителната мисъл за сетивно наслаждение ще го 
подтикне към удовлетворяване на желанията. 
 
ТЕКСТ 63 
 

кродхад бхавати саммохах саммохат смрити-вибхрамах 
смрити-бхрамшад буддхи-нашо буддхи-нашат пранашйати 

 
кродхат – от гнева; бхавати – става; саммохах – пълна заблуда; саммохат – от 
заблуда; смрити – на памет; вибхрамах – объркване; смрити-бхрамшат – след 
объркването на паметта; буддхи-нашах –  загуба на интелигентността; буддхи-нашат – 
и от загуба на интелигентността; пранашйати – човек пада. 
 
 
От гнева възниква пълната илюзия и от илюзията – объркване на паметта. Когато 
паметта е объркана, човек изгубва разума си, а когато изгуби разума си, отново 
пада в материалното блато. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Шрила Рупа Госвами ни е дал следното напътствие: 
 

прапанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах 
мумукшубхих паритйаго ваирагйам пхалгу катхйате 
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.258) 
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С развиване на Кршна съзнание човек научава, че всичко може да се употреби в 
служене на Господа. Тези, които не познават Кршна съзнание, изкуствено се опитват да 
избегнат материалните обекти и в резултат, въпреки че желаят освобождение от 
материалното робство, не достигат съвършеното ниво на отречението. Тяхното т.нар. 
„отречение” е познато като пхалгу, или „по-малко важно”. Една личност в Кршна 
съзнание знае как да използва всичко в служене на Господа. Затова тя не става жертва 
на материалното съзнание. Например според един емперсоналист Господ, или 
Абсолюта, понеже е безличностен не може да яде. Докато имперсоналистът се опитва 
да отбягва хубавите храни, един преданоотдаден знае, че Кршна е върховният 
наслаждаващ се и яде всичко, което Му се предложи с преданост. И така, след като 
преданоотдаденият предложи подходящи храни на Господа, приема остатъците, 
наричани прасадам. По този начин всичко става духовно и няма опасност от пропадане. 
Преданоотдаденият приема прасадам в Кршна съзнание, докато непреданоотдаденият 
отхвърля храната като материална. Следователно имперсоналистът  не може да се 
наслаждава на живота поради изкуственото си отречение и по тази причина дори най-
слабата възбуда на ума му го поваля отново в блатото на материалното съществуване. 
Казано е, че такава душа, дори да се издигне до точката на освобождението, пада 
отново, защото няма опора в преданото служене. 
 
ТЕКСТ 64 
 

рага-двеша-вимуктаис ту вишайан индрийаиш чаран 
атма-вашйаир видхейатма прасадам адхигаччхати 

 
рага – привързаност; двеша – и непривързаност; вимуктаих – от някой, който се е 
освободил от; ту – но; вишайан – сетивни обекти; индрийаих – със сетивата; чаран – 
като въздейства върху; атма-вашйаих – под нечий контрол; видхейа-атма – човек, 
който следва регулиращите принципи за освобождение; прасадам – милостта на 
Господа; адхигаччхати – получава. 
 
Само личност, която се е освободила от всякаква привързаност и отвращение и е 
способна да контролира сетивата си с помощта на регулиращите принципи за 
освобождение, може да спечели изцяло милостта на Господа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Вече беше обяснено, че човек може външно да контролира сетивата си с 
помощта на някоя изкуствена техника. Обаче ако сетивата не са заети в 
трансценденталното служене на Господа, винаги съществува възможност за падане. 
Въпреки че може да изглежда, че една личност в пълно Кршна съзнание действа като че 
ли на сетивното ниво, благодарение на своето Кршна съзнание тя няма привързаност 
към сетивните дейности. Такава личност се интересува единствено от това, как да 
удовлетвори Кршна и от нищо друго. Следователно тя е трансцендентална спрямо 
всякаква привързаност. Ако Кршна желае, един преданоотдаден може да направи 
всичко, което обикновено не е желано. И ако Кршна не желае, той не прави неща, които 
би направил за собственото си наслаждение. Следователно преданоотдаденият 
контролира дейностите си, защото действа само според напътствията на Кршна. Такова 
съзнание е безпричинна милост на Господа, която преданоотдаденият може да постигне 
независимо от това, че е привързан към сетивното. 
 
ТЕКСТ 65 
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прасаде сарва-духкханам ханир асйопаджайате 
прасанна-четасо хй ашу  буддхих парйаватиштхате 

 
прасаде – при постигане на безпричинната милост на Господа; сарва – на всички; 
духкханам – материални страдания; ханих – разрушаване; асйа – неговите; упаджайате 
– става; прасанна-четасах – на склонния към щастие; хи – разбира се; ашу – много 
скоро; буддхих – разум; пари – достатъчно; аватиштхате – укрепва. 
 
 
За този, който е удовлетворен [в Кршна съзнание], тристранните страдания на 
материалното битие не съществуват повече. В такова удовлетворено съзнание 
разумът му скоро укрепва. 
 
ТЕКСТ 66 
 

насти буддхир айуктасйа на чайуктасйа бхавана 
на чабхавайатах шантир ашантасйа кутах сукхам 

 
на асти – не може да има; буддхих – трансцендентален разум; айуктасйа –  за всеки, 
който не е свързан (с Кршна съзнание); на – не; ча – и; айуктасйа – за човек, който е 
лишен от Кршна съзнание; бхавана – установен ум (в щастие); на – не; ча – и; 
абхавайатах – на човек, който не е установен; шантих – спокойствие; ашантасйа – на 
неспокойния; кутах – къде е; сукхам – щастие. 
 
Човек, който не е свързан с Върховния [в Кршна съзнание], няма нито 
трансцендентален разум, нито устойчив ум, без които не може да намери 
спокойствие. А как може да има щастие без спокойствие? 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Ако човек не е в Кршна съзнание, не може да намери спокойствие. В 
пета глава (5.29) се потвърждава – само когато човек разбере, че Кршна е единственият 
наслаждаващ се на всички добри резултати от жертвоприношенията и покаянията; че 
Той е господарят на всички вселенски проявления, както и истинският приятел на 
всички живи същества, само тогава може да намери истински мир. Следователно ако 
човек не е в Кршна съзнание, няма крайна цел за ума му. Безпокойството се поражда от 
желанието за крайна цел и когато човек със сигурност знае, че Кршна е 
наслаждаващият се, господарят и приятелят на всеки, тогава с устойчив ум може да 
постигне спокойствие. Следователно, този, който действа без връзка с Кршна, със 
сигурност е винаги в беда и колкото и да се опитва да демонстрира спокойствие и 
духовен напредък, в живота му няма мир. Кршна съзнание е в състояние на 
себепроявен мир, който се постига само във връзка с Кршна. 
 
ТЕКСТ 67 
 

индрийанам хи чаратам  йан мано 'нувидхийате 
тад асйа харати праджнам вайур навам ивамбхаси 

 
индрийанам – на сетивата; хи – със сигурност; чаратам – докато блуждаят; йат – с 
които; манах – умът; анувидхийате – става постоянно завладян; тат – това; асйа – 
неговият; харати – отнема; праджнам – разум; вайух – вятър; навам – лодка; ива – 
като; амбхаси – по вода. 
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Както есдна лодка във водата е отнасяна от силния вятър, така дори само едно от 
блуждаещите сетива, върху които се съсредоточава умът, може да отнесе 
човешкия разум. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Ако всички сетива не бъдат привлечени в служене на Господа, дори 
само едно от тях, заето в сетивното наслаждение, може да отклони преданоотдадения 
от пътя на трансценденталния напредък. Както се споменава във връзка с живота на 
Махараджа Амбариша, всички сетива трябва да бъдат заети в Кршна съзнание, защото 
това е правилната техника за контролиране на ума. 
 
ТЕКСТ 68 

 
тасмад йасйа маха-бахо  нигрихитани сарвашах 
индрийаниндрийартхебхйас тасйа праджна пратиштхита 

 
тасмат – затова; йасйа – чиито; маха-бахо – о, силноръки; нигрихитани – така 
обуздани; сарвашах – цялостно; индрийани – сетивата; индрийа-артхебхйах – от 
сетивни обекти; тасйа – неговият; праджна – разум; пратиштхита – устойчив. 
 
Следователно о, силноръки, човек, чиито сетива са възпирани от контакт с 
обектите им, несъмнено има устойчив разум. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек може да обуздае импулсите за сентивно наслаждение единствено 
чрез метода Кршна съзнание, т.е. с ангажиране на всички сетива в трансцендентално 
любовно служене на Господа. Както можем да победим враговете си, ако ги 
превъзхождаме по сила, така и сетивата могат да бъдат обуздани не посредством 
някакво човешко усилие, а единствено като се ангажират в служене на Господа. Този, 
който е разбрал, че само с помощта на Кршна съзнание човек наистина се установява в 
разума и че той трябва да практикува това изкуство под ръководството на авторитетен 
духовен учител, се нарича садхака, или достоен кандидат за освобождение. 
 
ТЕКСТ 69 
 

йа ниша сарва-бхутанам тасйам джагарти самйами 
йасйам джаграти бхутани са ниша пашйато мунех 

 
йа – това; ниша – е нощ; сарва – всички; бхутанам – на живите существа; тасйам – в 
това; джагарти – е буден; самйами – себеконтролираният; йасйам – в който; 
джаграти – са будни; бхутани – всички същества; са – това е; ниша – нощ; пашйатах 
– за вглъбения в себе си; мунех – мъдрец. 
 
 
Това, което е нощ за всички същества, е време за пробуждане за 
себеконтролиращия се. И това, което е време за пробуждане за всички живи 
същества, за вглъбения в себе си мъдрец е нощ. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има два вида разумни хора. Едните са разумни в материалните 
дейности, свързани със сетивното наслаждение, а другите са със съзнание, обратно 
навътре, и са пробудени за постигането на себереализация. Дейностите на 
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самовглъбения мъдрец, или на умния човек, са като нощ за личностите, които са 
потънали в материалното. Поради невежеството си относно себереализацията 
материалистите спят в такава нощ. Вглъбеният в себе си мъдрец остава буден през 
„нощта” на материалистите. Мъдрецът изпитва трансцендентално удоволствие от 
постепенният напредък в духовната култура, докато човекът, който е погълнат от 
материални дейности и не се е пробудил за себереализация, сънува разнообразни 
сетивни наслаждения и чувства щастие или нещастие в съня си. Себевглъбената 
личност е винаги равнодушна към материалното щастие и нещастие. Тя неотклонно 
изпълнява дейностите, които водят към себереализация, без да бъде обезпокоявана от 
материалните последици. 
 
ТЕКСТ 70 
 
апурйаманам ачала-пратиштхам 
самудрам апах правишанти йадват 
тадват кама йам правишанти сарве 
са шантим апноти на кама-ками 

 
апурйаманам – винаги е пълен; ачала-пратиштхам – спокойно установен; самудрам – 
океанът; апах – реки; правишанти – вливат; йадват – като; тадват – така; камах – 
желания; йам – на когото; правишанти – влизат; сарве – всякакви; сах – тази личност; 
шантим – мир; апноти - постига; на – не; кама-ками –  човек, който желае да 
изпълнява желанията. 
 
Само човек, който не е обезпокояван от прекъснатия прилив на желания в него, 
както океанът остава винаги неподвижен, въпреки че реките постоянно го 
пълнят, само той може да постигне мир, а не този, който се стреми да 
удовлетворява желанията си. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че огромният океан постоянно се пълни с вода, особено през 
дъждовния сезон, когато водата е много, той остава винаги един и същ – неизменен. 
Той не се вълнува, нито излиза от бреговете си. Същото се отнася за личността, която е 
установена в Кршна съзнание. Докато човек има материално тяло, винаги ще е налице 
нуждата от сетивно наслаждение. Обаче преданоотдаденият не е обезпокояван от 
такива желания, защото изпитва чувство за пълнота. Кршна осъзнатата личност не се 
нуждае от нищо, защото Господ задоволява всичките й материални потребности. Ето 
защо тя е сравнявана с океана, който е винаги пълен сам по себе си. Желанията за 
сетивно наслаждение могат да идват при преданоотдадения, както водите на реките се 
вливат в океана, но преданоотдаденият продължава да действа неотклонно, без ни най-
малко да се смущава от тях. Това е доказателство, че човек е в Кршна съзнание и е 
изгубил всякакво влечение към материалното сетивно наслаждение, въпреки че 
желанията са налице. Тъй като е удовлетворен от трансценденталното любовно 
служене на Господа, той може да остане  спокоен като океана и да се радва на 
съвършен мир. Тези, които искат да удовлетворят желанията си, не постигат никога 
мир, дори когато се намират на прага на освобождението, а какво да говорим за тези, 
които търсят материален успех. Работещите за кармични резултати, мисионерите, а 
също и йогите, чиято цел е мистичната сила, са много нещастни, защото желанията им 
остават неизпълнени. Една личност в Кршна съзнание се чувства щастлива, докато 
служи на Господа, и не притежава желания, които трябва да бъдат изпълнени. В 
действителност тя не желае да постигне дори освобождение от материалното робство. 
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Преданоотдадените на Кршна нямат материални желания и затова постигат съвършен 
мир. 
 
ТЕКСТ 71 
 

вихайа каман йах сарван  пумамш чарати нихсприхах 
нирмамо нираханкарах  са шантим адхигаччхати 

 
вихайа – като изоставяь; каман – материални желания за сетивно наслаждение; йах – 
която; сарван – всички; пуман – една личност; чарати – живее; нихсприхах – без 
желания; нирмамах – без чувство за собственост; нираханкарах – без лъжливо его; сах – 
той; шантим – съвършен мир; адхигаччхати – постига. 
 
Личност, която е изоставила всички желания за сетивно наслаждение; която 
живее свободна от желания; която е отхвърлила всяко чувство за собственост и е 
освободена от лъжливо его – единствено тя може да постигне мир. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Да бъде човек без желания, означава да не пожелава нищо за сетивно 
наслаждение. С други думи, желанието да станем Кршна осъзнати показва, че наистина 
сме без желания. Да постигнем съвършено ниво в Кршна съзнание, означава да 
проумеем истинското си положение на вечни слуги на Кршна, без да се 
идентифицираме с материалното си тяло и без да претендирами за собственост върху 
каквото и да било в света. Който е установен в това съвършенство, знае, че трябва да 
използва всичко за удовлетворяване на Кршна, защото Той е Господар на всичко. По 
причина на собственото си удовлетворяване Арджуна не иска да се сражава, но когато 
става напълно Кршна осъзнат, взема участие в битката, защото Кршна иска това от 
него. Лично той няма желание да се сражава, но прави това заради Кршна, и то по 
възможно най-добрвия начин. Истинско отсъствие на желания е желанието да се 
действа за удовлетволяване на Кршна, а не изкуствено потискане на желанията. Живото 
същество не може да бъде без желания и без чувства, но то трябва да промени 
качеството на желания и чудствата. Една личност без материални желания знае, че 
всичко принадлежи на Кршна (ишавасйам идам сарвам) и затова не предявява 
собственически права над нищо. Това трансцендентално знание се основава на 
себереализацията, т.е. на съвършеното осъзнаване на факта, че всяко живо същество е 
вечна неделима част от Кршна, еднаква в духовно отношение с Него, и вечната му 
позиция е, че никога не е на едно ниво с позицията на Кршна, нито на по-висока от 
Неговата. Такова разбиране на Кршна съзнание е основният принцип за постигане на 
истински мир. 
 
ТЕКСТ 72 
 

еша брахми стхитих партха наинам прапйа вимухйати 
стхитвасйам анта-кале 'пи брахма-нирванам риччхати 

 
еша – това; брахми – духовно; стхитих – положение; партха – о, сине на Пртха; на – 
никога; энам – това; прапйа – постигайки; вимухйати – човек е объркан; стхитва – 
като е установен; асйам – в това; анта-кале – в края на живота; апи – също; брахма-
нирванам – духовно царство на Бога; риччхати – човек достига. 
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Това е начинът, по който трябва да се води духовен живот, посветен на Бога. След 
като постигне такъв живот, човек не може да бъде объркван. Ако е установен така 
и в часа на смъртта, той ще може да влезе в царството на Бога.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек може да постигне Кршна съзнание или божествен живот 
изведнъж, просто в един миг – или да не постигне такова състояние на живот дори след 
милиони раждания. Това е въпрос само на разбиране и приемане на факта. Кхатванга 
Махараджа постига това ниво само няколко минути преди смъртта си, като се отдава на 
Кршна. Нирвана означава „прекратяване на материалния начин на живот”. Според 
будистката философия след като материалният живот свърши, ни очаква пустота. Но 
Бхагавад-гита учи на нещо друго. Истинският живот започва след завършването на 
материалния живот. За вулгарните материалисти е достаточно да знаят, че трябва 
просто да изживеят този материален живот, но за личностите, които са духовно 
напреднали, има и друго съществуване, освен материалното. Ако човек има щастието 
да стане Кршна осъзнат преди да свърши сегашният му живот, веднага достига нивото 
брахма-нирвана. Няма разлика между царството на Господа и преданото служете на 
Господа. Тъй като и двете състояния са на абсолютно ниво, трансценденталното 
любовно служене на Господа означава достигане на духовното царство. Дейностите в 
материалния свят са предназначени за сетивно наслаждение, докато в духовния свят 
дейностите са в Кршна съзнание. Достигането на Кршна съзнание още през този живот 
означава мигновено достигане на Брахман и всеки, който е установен в Кршна 
съзнание, със сигурност вече е влязъл в царството на Бога. 

Брахман е противоположен на материята. Следователно брахми стхити 
означава „не на нивото на материалните дейности”. В Бхагавад-гита преданото 
служене на Господа се счита за освобождение (са гунан саматитйаитан брахма-
бхуйайа калпате). Ето защо брахми стхити означава „освобождение от материалното 
робство”. 

Шрила Бхактивинода Тхакура обобщава, че втората глава на Бхагавад-гита е 
същината на цялата книга. Карма-йога и бхакти-йога са разглежданите теми в 
Бхагавад-гита. Във втора глава се обясняват подробно карма-йога и джнана-йога, 
докато на бхакти-йога е направено само бегло описание, тъй като тя е основна идея на 
цялата книга. 

Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху втора глава на Шримад 
Бхагавад-гита, озаглавена „Съдържанието на Бхагавад-гита, обобщено”. 
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ТРЕТА ГЛАВА 
 
 

КАРМА-ЙОГА 
 
ТЕКСТ 1 
 

арджуна увача 
джйайаси чет карманас те мата буддхир джанардана 
тат ким кармани гхоре мам нийоджайаси кешава 

 
арджунах увача – Арджуна каза; джйайаси – по-добре; чет – ако; карманах – 
отколкото кармична дейност; те – от Теб; мата – се счита; буддхих – разум; 
джанардана – о, Кршна; тат - затова; ким – защо; кармани – в действие; гхоре – 
ужасно; мам – мен; нийоджайаси – Ти ангажираш; кешава – о, Кршна. 
 
Арджуна казва: „О, Джанардана, о, Кешава, защо искаш да ме въвлечеш в тази 
ужасна война, щом мислиш, че разумът е по-добър от кармичната дейност? 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В предишната глава Бог, Върховната Личност Шри Кршна, описва 
много подробно природата на душата, за да спаси близкия си приятел Арджуна от 
океана на материалните неприятности. За постигане на реализация Той му препоръчва 
пътя на буддхи-йога, т.е. Кршна съзнание. Понякога погрешно се смята, че Кршна 
съзнание означава пасивност. Под влиянието на такова неправилно разбиране често се 
случва някой да се усамоти на свято място с намерение да стане непълно Кршна 
осъзнат, като повтаря святото име на Господ Кршна. Но уединението не се препоръчва 
на човек, необучен във философията на Кршна съзнание, защото всичко, което той би 
могъл да постигне, е евтино обожание на наивните хора. Арджуна също мисли, че 
Кршна съзнание, или ангажирането на разума за напредък в духовното знание, означава 
оттегляне от активния живот и практикуване на покаяние и въздържание на усамотено 
място. С други думи, той ловко иска да избегне сражението и да използва Кршна 
съзнание за извинение. Но понеже е искрен ученик, той излага проблема си пред своя 
учител – Кршна, и Го пита за най-добрата линия на поведение. В отговор в настоящата 
трета глава Господ Кршна подробно обяснява какво представлява карма-йога, т.е. 
работата в Кршна съзнание. 
 
ТЕКСТ 2 
 

вйамишренева вакйена буддхим мохайасива ме 
тад экам вада нишчитйа   йена шрейо 'хам апнуйам 

 
вйамишрена – чрез двусмислени; ива – несъмнено; вакйена – думи; буддхим – разум; 
мохайаси – Ти объркваш; ива – със сигурност; ме – моят; тат – следователно; екам – 
само един; вада – моля те, кажи; нишчитйа – обясни; йена – с което; шрейах – истинска 
полза; ахам – аз; апнуйам – мога да имам. 
 
 
Разумът ми е обърктан от двусмислените Ти инструкции. Моля Те, кажи ми ясно 
кое ще бъде най-благоприятно за мен.” 
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ПОЯСНЕНИЕ: В предишната глава, която е като встъпление към Бхагавад-гита, бяха 
обяснени различни пътища, като санкхйа-йога, буддхи-йога, контрол над сетивата 
посредством разума, работа без желание за резултата, както и положението на 
начинаещия. Всичко това беше изложено несистематизирано. Налага се едно по-ясно 
очертаванне на пътя, за да може той да бъде разбран и прилаган на практика. Затова 
Арджуна иска да бъдат обяснени всички смущаващи въпроси, така че всеки да може да 
ги разбере без пограшно тълкуване. Въпреки че Кршна не е имал намерение да го 
обърква с никакво словесно жонгльорство, Арджуна не би могъл да следва техниката 
на Кршна съзнание нито чрез бездействие, нито чрез активно служене. С други думи, с 
помощта на въпросите си той изяснява пътя на Кршна съзнание за всички, които 
сериозно искат да разберат загадката на Бхагавад-гита. 
 
ТЕКСТ 3 
 

шри-бхагаван увача 
локе 'смин дви-видха ништха пура прокта майанагха 
джнана-йогена санкхйанам карма-йогена йогинам 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност, каза, сказал; локе – в света; асмин – 
тези; дви-видха – два вида; ништха – вяра; пура – по-рано; прокта – са казани; майа – 
от Мен; анагха – о, безгрешни; джнана-йогена – посредством свързващия процес на 
знанието; санкхйанам – на философите-емпирици; карма-йогена – посредством 
свързващия метод на предаността; йогинам – в преданоотдадените. 
 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „О, безгрешни Арджуна, вече ти обясних, че има 
два вида хора, които се опитват да реализират себето. Някои са склонни да го 
разберат посредством емпирични философски размишления, а други – 
посредством предано служене. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Във втора глава, тридесет и девети стих, Господ обяснява два начина на 
действие: санкхйа-йога и карма-йога (буддхи-йога). В този стих той обяснява същото, 
но по-пълно. Санкхйа-йога, т.е. аналитичното изучаване природата на духа и материята, 
е за личности, които са склонни да мислят и да разбират нещата с помощта на 
експериментално знание и философия. Другата категория хора работят в Кршна 
съзнание, както се описва в шестдесет и първи стих на втора глава. В тридесет и девети 
стих Господ обяснява, че чрез работа, следвайки принципите на буддхи-йога, т.е. 
Кршна съзнание, човек може да се освободи от оковите на действието, и нещо повече – 
че методът е съвършен. Същият принцип е по-изчерпателно разтълкуван в стих 
шестдесет и първи, в който се казва, че буддхи-йога трябва да зависи изцяло от 
Върховния (или по-точно от Кршна). По този начин всички сетива могат да бъдат 
контролирани много лесно. Следователно тези два вида йога са взаимозависими, както 
религията и философията. Религията без философия е сентименталност, а понякога и 
фанатизъм, докато философията без религия е умствена спекулация. Крайната цел е 
Кршна, защото философите, които искрено търсят Абсолютната Истина, накрая 
достигат до Кршна съзнание. Това също е потвърдено в Бхагавад-гита. Същността на 
целия метод се състои в разбирането на истинската позиция на себето по отношение на 
Свръхсебето. Философските размишления са индиректният начин, по който човек 
постепенно достига позицията на Кршна съзнание, а другият метод непосредствено 
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свързва всичко с Кршна съзнание. От двата по-добър е пътят на Кршна съзнание, 
защото не зависи от пречистването на сетивата чрез метода на философията. Кршна 
съзнание е само по себе си пречистваща техника и чрез директия метод на преданото 
служене тя е едновременно лесна и възвишена. 
 
ТЕКСТ 4 
 

на карманам анарамбхан наишкармйам пурушо 'шнуте 
на ча саннйасанад ева  сиддхим самадхигаччхати 

 
на – не; карманам – на предписаните задължения; анарамбхат – чрез неизпълнение; 
наишкармйам – освобождаване от последици; пурушах – човек; ашнуте – постига; на – 
нито; ча – също; саннйасанат – посредством отречение; ева – просто; сиддхим – успех; 
самадхигаччхати – постига. 
 
 
Човек не може да се освободи от последиците просто чрез въздържане от работа, 
нито може да постигне съвършенство само чрез отречение. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек може да се отрече от света само след като се пречисти чрез 
изпълняване на предписаните задължения, формулирани именно за да пречистят 
сърцата на материалистите. Без да се пречисти, човек не може да постигне успех, 
приемайки направо четвъртото духовно стъпало (саннйаса). Според философите-
емпирици достатъчно е някой да приеме саннйаса, или да се оттегли от кармичните 
дейности, за да стане веднага същия като Нарайана. Но Господ Кршна не одобрява 
такъв начин на действие. Без да е причистил сърцето си, един саннйаси просто смущава 
обществения ред. Обратното, ако някой приеме трансценденталното служене на 
Господа, дори без да изпълнява предписаните задължения, всичко, което направи за 
напредъка си, се приема от Господа (буддхи-йога). Св-алпам апй асья дхармасья 
траяте махато бхаят. Дори и най-повърхностното следване на този принцип дава 
възможност на човек да преодолее големи трудности. 
 
ТЕКСТ 5 
 

на хи кашчит кшанам апи джату тиштхатй акарма-крит 
карйате хй авашах карма сарвах пракрити-джаир гунаих 

 
на – нито; хи – безсъмнение; кашчит – всеки; кшанам – миг; апи – също; джату – по 
всяко време; тиштхати – остава; акарма-крит – без да прави нищо; карйате – 
принуден да прави; хи – несъмнено; авашах – в беспомощно; карма – работа; сарвах – 
всички; пракрити-джаих – родени от проявленията на материалната природа; гунаих –  
от качествата. 
 
Всички са безпомощни, защото са заставени да действат в съответствие с 
качествата, които са придобрили от гуните на материалната природа. Никой не 
може да престане да действа дори за миг. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Душата е венаги активна не защото е въплътена в тяло, а защото 
природата й е такава. Ако духовната душа не присъства в материалното тяло, то не 
може да се движи. То е само мъртво превозно средство, управлявано от духовната 
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душа, която е винаги активна и не може да спре дори за миг. Затова духовната душа 
трябва да бъде ангажирана с добрата работа на Кршна съзнание, в противен случай ще 
бъде под диктовката на илюзорната енергия. В контакт с материалната енергия 
духовната душа придобива материални  гуни и за да се причисти душата от такива 
склонности, трябва да се изпълняват предписаните задължения, определени в 
шастрите. Но ако душата е заета с естествените си дейности в Кршна съзнание, 
всичко, което тя прави, ще бъде добро за нея. Това се потвърждава и в Шримад-
Бхагаватам (1.5.17). 
 

тйактва сва-дхармам чаранамбуджам харер 
бхаджанн апакво 'тха патет тато йади 
йатра ква вабхадрам абхуд амушйа ким 
ко вартха апто 'бхаджатам сва-дхарматах 

 
 
„Ако някой се посвети на Кршна съзнание, дори и да не следва предписаните 
задължения или да не изпълнява правилното служене, или даже да се отклонява от 
стандарта, за него пак няма загуба или вреда. А каква е ползата, ако той спазва всички 
пречистващи предписания, споменати в шастрите, но в същото време не е Кршна 
осъзнат?” И така, пречистващият процес е необходим, за да се достигне точката на 
Кршна съзнание. Следователно приемането на санйаса или на който и да е друг 
пречистващ метод е предназначено да помогне на човек да постигне крайната цел – да 
стане Кршна осъзнат, –  без която всичко останало се счита за неуспех. 
 
ТЕКСТ 6 

 
кармендрийани самйамйа йа асте манаса смаран 
индрийартхан вимудхатма митхйачарах са учйате 

 
карма-индрийани – петте работни сетива; самйамйа – като контролира; йах – всеки, 
който; асте – остава; манаса – от ума; смаран – като мисли за; индрийа-артхан – 
обектите на сетивата; вимудха – глупава; атма – душа; митхйа-ачарах – измамник; сах 
– той; учйате – е наречен. 
 
 
Човек, който възпира сетивата си от действие, но чийто ум се задържа върху 
сетивните обекти, със сигурност заблуждава себе си и е наричан измамник. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има много хора, които се преструват и отказват да работят в Кршна 
съзнание. Те демонстрират медитация, докато в действителност концентрират ума си 
върху сетивното наслаждение. Такива позьори могат да говорят върху сухата 
философия, за да заблуждават изисканите си последователи, но според този стих те са 
най-големите измамници. Човек може да действа за сетивно наслаждение в границите, 
предписани за различните обществени групи, но ако следва правилата и предписанията 
за собственото си обществено положение, той постепенно ще напредне в пречистването 
на съществуването си. А всеки, който се прави на йоги, докато в действителност търси 
обекти, с които да задоволява сетивата си, трябва да бъде считан за най-големия 
измамник, въпреки че понякога говори за философия. Новото знание няма стойност, 
защото илюзорната енергия на Господа е свела до нула ефекта от знанието на такъв 
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греховен човек. Умът на подобен измамник е винаги замърсен и затова спектаклите по 
йога-медитация, които той устройва, нямат никаква стойност. 
 
ТЕКСТ 7 
 

йас тв индрийани манаса нийамйарабхате 'рджуна 
кармендрийаих карма-йогам асактах са вишишйате 

 
йах – човек, който; ту – но; индрийани – сетивата; манаса – с ума; нийамйа – да 
регулира; арабхате – започне; арджуна – о, Арджуна; карма-индрийаих – от 
действащите сетивни органи; карма-йогам – преданност; асактах – без привързаност; 
сах – той; вишишйате – е далеч по-добър. 
 
 
От друга страна, ако човек искрено се опитва да контролира действащите сетива с 
помощта на ума и започне да практикува карма-йога [в Кршна съзнание], без 
привързаност, той е далеч по-издигнат. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Вместо да става псевдотрансценденталист заради безсмислен живот и 
сетивно наслаждение, много по-добре е човек да продължи да работи и да изпълни 
дълга на живота – да се освободи от материалното робство и да влезе в царството на 
Бога. Одновната свартха-гати, или цел на човешкия интерес, е да достигне Вишну. 
Цялата институция на варна и ашрама е предназначена да ни помогне да постигнем 
тази цел. Посредством регулирано служене в Кршна съзнание тази цел може да бъде 
постигната и от семейния. За да постигне себереализация, човек трябва да води 
контролиран живот, както се препоръчва в шастрите, и да продължава да изпълнява 
задълженията си без привързаност; по този начин той ще напредва. Личност, която 
искрено следва този метод, е в много по-добра позиция от един неискрен измамник, 
който приема зрелищния спиритуализъм, за да мами невинните хора. Един искрен 
метач на улицата е по-добър от шарлатанина-медитатор, който медитира само за да 
изкара прехраната си. 
 
ТЕКСТ 8 
 

нийатам куру карма твам    карма джйайо хй акарманах 
шарира-йатрапи ча те на прасиддхйед акарманах 

 
нийатам – предписаните; куру – изпълнявай; карма – задължения; твам – ти; карма – 
задължения; джйайах – по-добре; хи – със сигурност; акарманах – отколкото без 
работа; шарира – телесно; йатра – поддържане; апи – дори; ча – също; те – твоето; на 
– никога; прасиддхйет – е постигнато; акарманах – без работа. 
 
 
Изпълнявай дълга, който ти е предписан, защото да действаш по този начин е по-
добре, отколкото да не действаш. Без работа човек не може да поддържа дори 
физическото си тяло. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има много псевдомедитатори, които претендират, че произхождат от 
високопоставени семейства, и големи професионалисти, които се преструват, че са 
пожертвали всичко за духовния си напредък. Господ Кршна не иска Арджуна да стане 
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измамник. Той иска прпиятелят Му да изпълни задълженията, определени от 
кшатриите. Арджуна е генерал и семеен и за него е по-добре да остане такъв и да 
изпълнява религиозните задължения, предписани за семейните кшатрии. Такива 
дейности постепенно пречистват сърцето на светския човек и го освобождават от 
материалното замърсяване. Нито Господ, нито религиозните писания одобряват т.нар. 
отречение, което има за цел да поддържа материалното съществуване. В края на 
краищата човек трябва да поддържа заедно тялото и душата с някаква работа. 
Дейността не трябва да бъде отхвърляна от каприз, без да има очистване от 
материалните склонности. Всеки, който се намира в материалния свят, със сигурност 
притежава нечистия стремеж да господства над материалната природа, или с други 
думи, да наслаждава сетивата си. Човек трябва да се пречисти от тези склонности. Ако 
не направи това посредством изпълнение на предписаните задължения, той не бива 
никога да става един от т.нар. трансценденталисти, които са изоставили работата си и 
живеят за сметка на другите. 
 
ТЕКСТ 9 
 

йаджнартхат кармано 'нйатра локо 'йам карма-бандханах 
тад-артхам карма каунтейа мукта-сангах самачара 

 
йаджна-артхат – направено единствено заради Йаджна, или Вишну; карманах – 
отколкото работа; анйатра – в противен случай; локах – свят; айам – този; карма-
бандханах – робство чрез работа; тат – за Него; артхам – заради; карма – работа; 
каунтейа – о, сине на Кунти; мукта-сангах – свободен от общуване; самачара – 
направи съвършено. 
 
 
Работата трябва да се изпълнява като жертва, посветена на Вишну; в противен 
случай тя става причина за робство в този материален свят. Затова о, сине на 
Кунти, изпълнявай предписаните си задължения с цел да удовлетвориш Вишну – 
така ще станеш завинаги свободен от робство. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тъй като човек е длъжен да работи само за да поддържа тялото си, 
предписаните задължения са така подбрани според общественото положение и 
качествата, че да бъде постигната целта. Йаджна означава Господ, или извършване на 
жертвоприношения. Жертвоприношенията също са предназначени за удовлетворяване 
на Господ Вишну. Ведите препоръчват: йаджно ваи вишнух. С други думи, една и съща 
цел се постига, когато някой изпълнява предписаните си йаджни и когато директно 
служи на Господ Вишну. Следователно Кришна съзнание е принасяне на йаджна – 
нещо, което се препоръчва в този стих. Институцията варнашрама също цели 
удовлетворяване на Господ Вишну. Варнашрама-чара вата пурушена парах пуман / 
вишнур арадхйате (Вишну-пурана, 3.8.8).  
 Следователно човек трябва да работи за удовлетворяване на Вишну. Всяка друга 
работа, извършвана в този материален свят, става причина за робство, защото както 
добрата, така и лошата дейност имат своите последици, а всяка последица обвързва 
изпълнителя. По тази причина човек трябва да работи в Кршна съзнание, за да 
удовлетворява Кршна (или Вишну), и докато върши такава дейност, той е на етапа на 
освобождението. Този начин на действие е велико изкуство и в началото се нуждае от 
много опитно ръководство. Човек трябва да действа прилежно, под вещото 
ръководство на преданоотдаден на Господ Кршна или под ръководството на Самия 
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Кршна (каквато възможност е имал Арджуна). Всичко трябва да се прави за 
удовлетворяване на Кршна, а не за наслаждение на собствените сетива. Тази практика 
не само ще спаси човек от последиците на извършената работа, но и постепенно ще го 
доведе до трансцендентално любовно служене на Господа, което единствено може да 
го издигне до царството на Бога, Върховната Личност. 
 
ТЕКСТ 10 
 

саха-йаджнах праджах сриштва  пуровача праджапатих 
анена прасавишйадхвам   еша во 'ств ишта-кама-дхук 

 
саха – заедно с; йаджнах – жертвоприношения; праджах – поколения; сриштва – като 
създава; пура – в старо време; увача – каза; праджа-патих – Господарят на живите 
същества; анена – с тези; прасавишйадхвам – като процъфтява все повече и повече; 
ешах – това; вах – твой; асту – нека да бъде; ишта – за всички желани неща; кама-дхук 
– дарител. 
 
 
В началото на сътворяването Господарят на всички живи същества изпрати 
четири поколения от хора и полубогове с жертвоприношения за Вишну и ги 
благослови, като каза: „Бъдете щастливи посредством тази йаджна 
[жертвоприношение], защото нейното извършване ще ви дари с всичко 
необходимо за щастлив живот и постигане на освобождение.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Материалното творение, създадено от Господаря на всички живи 
същества (Вишну), предоставя на обусловените души възможност да се върнат обратно 
в къщи, обратно при Бога. Всички живи същества и материалното творение са 
обсловени от материалната природа, защото са забравили връзка си с Вишну (Кршна), 
Бога, Върховната Личност. Ведическите принципи съществуват, за да ни помогнат да 
разберем тази вечна връзка, както се посочва в Бхагавад-гита: ведайш ча сарвайр ахам 
эва ведьях. Господ казва, че целта на Ведите е да бъде разбран Той. Във ведическите 
химни се казва: патим вишвасьят-меш-варам. Следователно Господарят на всички 
живи същества е Бог, Върховната Личност, Вишну. В Шримад-Бхагаватам (2.4.20) 
Шрила Шукадева Госвами също описва Господ като пати по много начини: 
 

шрийах патир йаджна-патих праджа-патир 
дхийам патир лока-патир дхара-патих 
патир гатиш чандхака-вришни-сатватам 
прасидатам ме бхагаван сатам патих 

   
Паджи-пати е Господ Вишну и Той е Господарят на всички живи същества, на всички 
светове, на цялата красота и покровителят на всички. Господ е създал този материален 
свят, за да могат обусловените души да се научат как да извършват йаджна 
(жертвоприношение) за удовлетворяването на Вишну, така че докато са в материалния 
свят, да могат да живеят комфортно и без грижи, а когато материалното им тяло умре, 
да влязат в царството на Бога. Това е всичко, което се предвижда за обусловената душа. 
Посредством извършването на йаджна обусловените души постепенно стават Кршна 
осъзнати и богоподобни във всяко отношение. За епохата на Кали ведическите писания 
препоръчват санкиртана-йаджна (повтарянето имената на Бога) и този 
трансцендентален метод за освобождение  на всички хора е въведен от Господ 
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Чаитанйа. Санкиртана-йаджна и Кршна съзнание прекрасно се съчетават. За 
специално отношение към санкиртана-йаджна, което има Господ Кршна във формата 
Си на преданоотдаден (Господ Чаитанйа), се споменава в Шримад-Бхагаватам 
(11.5.32): 

кришна-варнам твишакришнам сангопангастра-паршадам 
йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах 

  
„В тази епоха на Кали хората, които са достатъчно разумни, ще почитат Господа и 
Неговите приближени чрез изпълняване на санкиртана-йаджна. Другите йаджни, 
предписани във ведическата литератера, не са лесни за изпълнение в сегашната епоха 
на Кали, но санкиртана-йаджна е лесна и възвишена. Тя е подходяща за постигане на 
всякакви цели, както препоръчва и Бхагавад-гита (9.14) 
 
ТЕКСТ 11 
 

деван бхавайатанена     те дева бхавайанту вах 
параспарам бхавайантах шрейах парам авапсйатха 

 
деван – полубоговете; бхавайата – като са удовлетворени; анена – от това 
жертвоприношение; те – тези; девах – полубогове; бхавайанту – ще удовлетворяват; 
вах – вас; параспарам – взаимно; бхавайантах – като се удовлетворяват едни други; 
шрейах – благословия; парам – върховната; авапсйатха – ще постигнете. 
 
 
Когато полубоговете бъдат удовлетворени посредством извършването на 
жертвоприношения, те от своя страна също ще те удовлетворят. Така, чрез 
сътрудничеството между хора и полубогове, ще цари всеобщо добруване. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Полубоговете са администратори, упълномощени да отговарят за 
различните материални дела. Доставянето на въздух, светлина, вода и всички други 
блага, необходими за поддържане на тялото и душата на всяко живо същество, е 
поверено на безброй полубогове, които помагат на Бога, Върховната Личност, в 
различните части на тялото Му. Дали те ще бъдат удовлетворени или не, зависи от 
пренасянето на йаджни от страна на хората. Някои йаджани са специално 
предназначени за удовлетворяване на определени полубогове, но дори  и в този случай 
обожаваният е Господ Вишну, тъй като Той е върховен наслаждаващ се на всички 
блага. В Бхагавад-гита също се казва, че Кршна е наслаждаващият се на резултатите от 
всички видове йаджани: бхоктарам йаджна-тапасам. В крайна сметка 
удовлетворяването на йаджана-пати е основната цел на всички йаджни. Когато те са 
извършват по съвършен начин, полубоговете, които отговарят за различните сфери на 
снабдяване, са удовлетворени и няма никакъв недостиг на природни продукти. 
 От изпълнението на йаджани има много допълнителни изгоди, които в крайна 
сметка водят до освобождение от материалното робство. С извършването на йаджани 
всички дейности се пречистват, както се посочва във Ведите: ахара-шуддхау саттва-
шуддхих саттва-щуддхау дхрува смритих смрити-ламбхе сарва-грантхинам 
випрамокшах. С извършването на йаджани се освещава храната, а чрез ядене на 
осветена храна се пречиства човешкото съществуване. С пречистване на 
съществуването се пречистват и фините тъкани на паметта, а когато паметта е 
пречистена, човек може да мисли за пътя на освобождението, и всичко това, взето 
заедно, води до Кршна съзнание – най-голямата необходимост за днешното общество. 
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ТЕКСТ 12 
 

иштан бхоган хи во дева  дасйанте йаджна-бхавитах 
таир даттан апрадайаибхйо йо бхункте стена ева сах 

 
иштан – желаните; бхоган – неща от жизнена необходимост; хи – несъмнено; вах – на 
теб; девах – полубогове; дасйанте – ще дадат; йаджна-бхавитах – удовлетворени от 
извършването на жертвоприношения; таих – от тях; даттан – неща; апрадайа – без 
предлагане; ебхйах – на тези полубогове; йах – всеки, който; бхункте – се наслаждава; 
стенах – крадец; ева – несъмнено; сах – той. 
 
 
Когато полубоговете, които отговарят за доставянето на различните неща, 
необходими за живота, бъдат удовлетворени от извършването на тези йаджни 
[жертвоприношения], те ще задоволят всичките ти потребности. Но оня, който се 
наслаждава на тези дарове, без да ги предлага на полубоговете в отплата, със 
сигурност е крадец. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Полубоговете са упълномощени от Бога, Върховната Личност, Вишну, 
да снабдяват с всичко необходимо.Затова те трябва да бъдат удовлетворявани чрез 
изпълнение на предписаните йаджни. Във Ведите има различни видове йаджни, 
предписани за различните полубогове, но всички в крайна сметка се предлагат на Бога, 
Върховната Личност. На човек, който не може да разбере какво представлява личността 
на Бога, се препоръчва да принася жертви на полубоговете. В зависимост от различните 
материални качества на съответните хора, във Ведите се препоръчват различни видове 
йаджни. Почитането на едни или други полубогове се основава на същия принцип, т.е. 
пак в зависимост от качествата на хората. Например месоядците се препоръчва да 
почитат богинята Кали, ужасяваща форма на материалната природа, и за почитането й 
се препоръчва жертвоприношение на животни.А на всички, които са в гуната на 
доброто, се препоръчва трансценденталното обожание на Вишну. Но в крайна сметка 
всички йаджни са предназначени да издигнат постепенно хората до трансцендентална 
позиция. На хората им е необходимо да извършват поне петте йаджни, известни като 
панча-маха-йаджна. 

Трябва да знаем, че всичко, необходимо за съществуването на човешкото 
общество, се доставя от полубоговете, които са представители на Господ. Никой не 
може да създаде каквото и да било. Да вземем например храната на човешкото 
общество. Нито храната на хората, които се намират в гуната на доброто – зърнените 
храни, плодовете и зеленчуците, млякото, захарта и т.н., - нито храната на 
невегитарианците – месото, може да бъде създадена от хората. След това да вземем за 
пример топлината, светлината, водата, въздуха и др., които са същи жизнено 
необходими – нито едно от тях не може да бъде създадено от човешкото общество. Без 
Върховния Господ не може да има достатъчно слънчева и лунна светлина, дъждове, 
вятър и т.н., без които никой не може да живее. Очевидно нашият живот зависи от това, 
което ни доставя Господ. Дори за промишленото производство се нуждаем от толкова 
много суровини, като метал, сяра, живак, манган, както и от много други съществени 
елементи, всеки от които е доставян от пълномощниците на Господа, за да го 
използваме плавилно и да се запазим силни и здрави по пътя към себереализацията, 
които водят до крайна цел на живота – освобождаването от материалната борба за 
съществуване. Тази цел се достига посредством извършване на йаджни. Ако забравяме 
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целта на човешкия живот и просто взимаме продоволстия от посредниците на Господа, 
за да наслаждаваме сетивата си, ние се оплитаме все повече в материалното 
съществуване, което не е целта на творението. Тогава ние безусловно ставаме крадци и 
сме наказвани от законите на материалната природа. Общество от крадци никога не 
може да бъде щастливо, защото няма цел в живота. Крадците, вулгарните 
материалисти, нямат крайна цел в живота си. Те са устремени само към сетивно 
наслаждение и въообще нямат знание за това, как да извършват йаджни. Господ 
Чаитанйа обаче е дал най-лесния начин за пренасяне на йаджна, а именно санкиртана-
йаджна, която може да се извършва в този свят от всеки, който приема принципите на 
Кршна съзнание. 

 
ТЕКСТ 13 
 

йаджна-шишташинах санто мучйанте сарва-килбишаих 
бхунджате те тв агхам папа йе пачантй атма-каранат 

 
йаджна-шишта – с храна, приета след извършване на йаджна; ашинах – която ядат ; 
сантах – преданоотдадените ; мучйанте – се освобождават; сарва – всички видове; 
килбишаих – от грехове ; бхунджате – се наслаждават ; те – те ; ту – но; агхам – тежки 
грехове; папах – грешниците; йе – които; пачанти – приготвят храна; атма-каранат – 
за сетивно наслаждение. 
 
 
Преданоотдадените на Господа се освобождават от всякакви грехове, защото ядат 
храна, която най-напред е предложена като жертва. Другите, които приготвят 
храна за личното си сетивно наслаждение, в действителност ядат само грях. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Преданоотдадените на Върховния Господ, т.е. личностите, които са в 
Кршна съзнание, са наричани санти и са винаги потопени в любов към Господа, както 
се описва в Брахма-самхита (5.38): преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена 
сантах садаива хрдайешу вилокайанти. Всички санти са винаги в любовно единение с 
Бога, Върховната Личност, Говинда (този, който дарява всички наслади), или Мукунда 
(този, който дарява освобождение), или Кршна (най-привлекателната личност), и не 
приемат нищо, преди да са го предложили на Върховната Личност. Следователно 
преданоотдадените винаги извършват йаджна в различните форми на преданото 
служене:  шраванам, киртанам, смаранам, арчанам, и тези жертвоприношения ги 
предпазват от всякакви замърсявания, резултат от греховното общуване в материалния 
свят. Другите, които приготвят храната за себе си, т.е. за сетивното наслаждение, са 
крадци, които се хранят с всякакви видове грях. Как може един човек да бъде щастлив, 
ако е крадец и грешник? Това е невъзможно. Следователно за да станат хората 
щастливи, трябва да се обучат да изпълняват лесната техника на санкиртана-йаджна, в 
пълно Кршна съзнание. В противен случай не може да има никакъв мир и щастие в 
този свят. 
 
ТЕКСТ 14 
 

аннад бхаванти бхутани    парджанйад анна-самбхавах 
йаджнат бхаванти парджанйо    йаджнах карма-самудбхавах 
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Аннат – от зърнени храни; бхаванти – израстват; бхутани – материалните тела; 
парджнйат – от дъждовете; анна – от хранителните зърна; самбхавах – производство; 
йаджнат – от извършване на жертвоприношение; бхавати – става възможно; 
парджанйах – дъжда; йаджнах – извършване на йаджна; карма – предписани 
задължения; самудбхавах – родени от. 
 
Всички живи тела се поддържат със зърнени храни, които се раждат благодарение 
на дъжда. Дъждовете идват в резултат от изпълнението на йаджна 
[жертвоприношение], а йаджна се ражда от предписаните задължения. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Шрила Баладева Видйабхушана, който е много известен коментатор на 
Бхагавад-гита, пише следното: йе индрадйангатайавастхитам йаджнам сарвешварам 
вишнум абхйарчйа тачшерам ашнанти тена над деха-йатрам сампадайанти, те 
сантах сарвешварасйа йаджна-пурушасйа бхактах сарва-килбишаир анадикала-
виврддхаир атманубхава-прати-бандхакаир никхилаих папаир вимучйанте. 
Върховният Господ, известен като йаджна-пуруша, или този, който лично се 
наслаждава на всички жертвоприношения, е господар на всички полубогове, които Му 
служат така,  както различните крайници на тялото служат на цялото тяло. Полубогове 
като Индра, Чандра, Варуна са ръководители, контролиращи материалните дейности. 
Във Ведите се описват жертвоприношенията, които удовлетворяват тези полубогове, 
така че когато те бъдат удовлетворени, да доставят достатъчно въздух, светлина и вода 
за производството на зърнени храни. Когато е обожаван Господ Кршна, полубоговете, 
които са различните крайници на Господа, са автоматично почитани и не се налага да 
бъдат почитани отделно. По тази причина преданоотдадените на Господа, които са в 
Кршна съзнание, най-напред предлагат храната на Кршна и след това я ядат – метод, 
чрез който тялото се подхранва духовно. По този начин се преодоляват не само 
последиците от извършените в миналото грехове, но и тялото получава имунитет слещу 
всички видове замърсявания на материалната природа. Когато има епидемия, 
антисептичната ваксина предпазва човек от заразата. По същия начин храната, която е 
предложена на Господ Вишну и след това се приема от нас, ни прави достатъчно 
устойчиви срещу всякаква материална привързаност, и който свикне да действа по този 
начин, се нарича преданоотдаден на Господа. Следователно личността в Кршна 
съзнание, която яде единствено храна, предложена на Кршна, може да неутрализира 
всички последици от миналите замърсявания, пречка за напредъка й по пътя на 
себереализацията. Обратно, този, който не постъпва така, продължава да увеличава 
греховните си дейности и по този начин подготвя следващото си тяло (което може да 
бъде свинско или кучешко), за да изстрада последиците, произтичащи от всички 
грехове. Материалният свят е пълен със замърсявания и оня, който се имунизира, като 
приема прасадам от Господа (храна, предложена на Вишну), не е атакуван от тях, 
докато човек, който не постъпва по този начин, става жертва на замърсяването. 

Зърнените храни и зеленчуците са истинските хранителни продукти. Човешкото 
същество яде различни видове зърнени храни, зеленчуци, плодове, а животните ядат 
остатъците от зърнените храни и зеленчуците, трева, растения и т.н. Човешките 
същества, които имат навика да ядат месо и плът, също зависят от отглеждането  на 
растенията, с които се храни добитъкът. Следователно в крайна сметка всички сме 
зависими от произведеното на полето, а не от производството на големите фабрики. 
Земеделската продукция зависи от количество дъжд. Дъждовете са контролирани от 
полубога Индра и от полубоговете на Слънцето, на Луната и др., а те всички са  слуги 
на Господа. Господ може да бъде удовлетворен с жертвоприношения, затова всеки, 
който не може да ги извършва, ще страда от немотия. Такъв е законът на природата. 
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Йаджна, и по-специално санкиртана-йаджна, която е предопределена за тази епоха, 
трябва да се извършва, за да ни спаси от недостиг на храна. 

 
ТЕКСТ 15 
 
 карма брахмодбхавам виддхи    брахмакшара-самудбхавам 
 тасмат сарва-гатам брахма    нитйам йаджне пратиштхитам 
 
карма – дейност; брахма – от Ведите; удбхавам – създадени; виддхи – ти трябва да 
знаеш; брахма – Ведите; акшара – от Върховния Брахман (Божествената Личност); 
самудбхавам – пряко проявени; тасмат – затова; сарва-гатам – всепроникващият; 
брахма – трансценденталност; нитйам – вечно; йаджне – в жертвоприношение; 
пратиштхитам – установен. 
 
Регулиращите дейности са предписани от Ведите, а Ведите са непосредствено 
проявени от Бога, Върховната Личност. По тази причина всепроникващата 
Трансценденталност присъства винаги в жертвените дейности. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих се дава още по-подробно обяснение на йаджна-карма, т.е. 
необходимостта от работа единствено за удовлетворяване на Кршна. Ако трябва да 
работим за удовлетворяване на йаджна-пуруша, Вишну, трябва най-напред да намерим 
ръководството за работа в Брахман, т.е. трансценденталните Веди. Ведите са кодекси, 
които дават насоките за действие. Всичко направено не под тяхно ръководство, се 
нарича викарма, т.е. своеволна или греховна дейност. Следователно, човек винаги 
трябва да приема направленията на Ведите, за да се спаси от последиците на работата. 
Както в материалния живот човек работи под ръководството на държавната власт, така 
той трябва да работи и под върховното ръководство на Господа. Тези ведически 
указания са проявени директно от диханието на Бога, Върховната Личност. Казва се: 
асйа махато бхутасйа нишваситам етад йад рг-ведо йаджур-ведах сама-ведо 
‘тхарван-гирасах – „Четирите Веди – Рг-Веда, Йаджур-Веда, Сама Веда и Атхарва 
Веда – са произлезли от диханието на Великата Божествена Личност.” (Брхад-аранйака 
Упанишад 4.5.11). Тъй като Господ е всемогъщ, Той може да говори, докато издишва, 
защото както това се потвърждава в Брахма-самхита, Той притежава всемогъществото 
да извършва с всяко едно от сетивата Си дейностите на другите сетива. С други думи, 
Господ може да говори, докато издишва, и може да оплодява с очите Си. В 
действителност Той поглежда и по този начин зачева всички живи същества. След 
създаването, т.е. впръскването на обусловените души в утробата на материалната 
природа, Той дава във ведическата мъдрост Своите указания – как тези обусловени 
души могат да се върнат вкъщи, обратно при Бога. Винаги трябва да помним, че 
обусловените души в материалната природа са жадни за материална наслада. 
Ведическите предписания обаче са направени по такъв начин, че човек може да 
удовлетворява извратените си желания и когато приключи с т.нар. „наслаждение”, да се 
завърне при Бога. Тази е възможността обусловените души да следват техниката на 
йаджна, като станат Кршна осъзнати. Дори тези, които не са следвали ведическите 
предписания, могат да приемат принципите на Кршна съзнание и това ще замести 
извършването на различните ведически йаджни, или карми. 
 
ТЕКСТ 16 
 

евам правартитам чакрам    нанувартайатиха йах 
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агхайур индрийарамо    могхам партха са дживати  
 
евам – така; правартитам – установен от Ведите; чакрам – цикъл; на – не извършва; 
анувартайати – приема; иха – в този живот; йах – човек, който; агха-айух – чийто 
живот е пълен с грехове; индрийа-арамах – удовлетворен от сетивно наслаждение; 
могхам – безполезно; партха – о, сине на Пртха; сах – той; дживати – живее. 
 
Мой скъпи Арджуна, човек, който в живота си не следва установения от Ведите 
ред на жертвоприношения, със сигурност води живот, пълен с грях. Човек, който 
живее единствено за да удовлетворява сетивата си, живее напразно. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук Господ осъжда мамонистката философия „Работи усилено и се 
наслаждавай на сетивните удоволствия!” За всички, които искат да се наслаждават в 
материалния свят, споменатата в предишните стихове поредица от жертвоприношения 
е абсолютно необходима.Човек, който не следва такива правила, води много рискован 
живот и бива наказван все по-тежко и по-тежко. Според законите на природата 
човешката форма на живот е предназначена специално за себереализация по един от 
трите начина – карма-йога, джнана-йога и бхатки-йога. За трансценденталистите, 
които стоят над порока и добродетелта, не е нужно стриктно да се придържат към 
изпълнението на предписаните йаджни. Но всички, които се ангажират в сетивно 
наслаждение, се нуждаят от пречистване посредством извършване на гореспоменатите 
жертвоприношения. Има различни видове дейност. Съзнанието на хората, които не са в 
Кршна съзнание, със сигурност е сетивно и поради това за тях е нужно да извършват 
благочестиви дейности. Методът йаджна е изграден по  такъв начин, че личности със 
сетивно съзнание могат да удовлетворяват желанията си, като не се оплитат от 
последиците на дейностите за сетивно наслаждение. Благополучието на света не зависи 
от собствените ни усилия, а от аранжимента на Върховния Господ, осъществяван на 
практика от полубоговете. Затова йаджните са пряко насочени към съответните 
полубогове, споменати във Ведите. Макар и косвено, това също е практикуване на 
Кршна съзнание, защото когато някой се научи как да изпълнява йаджни, със 
сигурност ще стане Кршна осъзнат. Но ако чрез изпълнението на йаджни човек не 
стане Кршна осъзнат, тези принципи си остават само морални правила. Следователно 
човек трябва не да ограничава напредъка си единствено до точката на моралните 
правила, а да се издигне над тях и да достигне Кршна съзнание. 
 
ТЕКСТ 17 
 

йас тв атма-ратир ева сйад    атма-трпташ ча манавах 
атманй ева ча сантуштас    тасйа карйам на видйате  

 
йах – човек, който; ту – но; атма-ратих – като намира удоволствие в себето; ева – 
несъмнено; сйат – остава; атма-трптах – себеосветен; ча – и; минавах – човек; 
атмани – вътре в себе си; ева – само; ча – и; сантуштах – напълно удовлетворен; 
тасйа – неговия; карйам – дълг; на – не; видйате – съществува. 
 
Но за човек, който изпитва удоволствие вътре в себето; който посвещава живота 
си на постигането на себереализация и е удовлетворен единствено в себето, за него 
няма задължения. 
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ПОЯСНЕНИЕ: За личност, която е напълно в Кршна съзнание, удовлетворена изцяло 
от дейностите си в Кршна съзнание, няма повече дългове за изпълняване. Благодарение 
на това, че е станала Кршна осъзната, цялата вътрешна неблагочестивост на такава 
личност веднага изчезва, резултат, който се постига след изпълнението на много, много 
хиляди жертвоприношения. След такова пречистване на съзнанието човек става 
напълно уверен във вечната си позиция по отношение на Върховния.  Така по милостта 
на Господа той е просветлен за дълга си и повече не е обвързан от наставленията на 
Ведите. Такава Кршна осъзната личност не се интересува от материалните дейности и 
не изпитва удоволствие от материални неща като вино, жени и други подобни 
увлечения. 
 
ТЕКСТ 18 
 

наива тасйа кртенартхо    накртенеха кашчана 
на часйа сарва-бхутешу    кашчид артха-вйапашрайах 

 
на – никога; ева – несъмнено; тасйа – негов; кртена – посредством изпълняване на 
дълг; артхах – цел; на – нито; акртена – без изпълняване на дълг; иха – в този свят; 
кашчана – каквото и; на – никога; ча – и; асйа – на него; сарва-бхутешу – измежду 
всички живи същества; кашчит – някаква; артха – цел; вйапашлайах – като приема 
убежище. 
 
Една себереализирала се личност не се стреми да осъществи никаква цел, докато 
изпълнява предписаните си задължения, но и не намира причина да не ги 
изпълнява; нито е необходимо да зависи от някакво друго живо същество. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Една себереализирала се личност не е длъжна да изпълнява повече 
какъвто и да било предписан дълг, с изключение на дейностите си в Кршна съзнание. 
Но Кршна съзнание не е и бездействие, както ще бъде обяснено в следващите стихове. 
Една Кршна осъзната личност не търси убежище при никоя личност – човек или 
полубог. Това, което върши в Кршна съзнание, е достатъчно за изпълнението на 
задълженията й. 
 
ТЕКСТ 19 
 

тасмат асактах сататам    карйам карма самачара 
асакто хй ачаран карма    парам апноти пурушах 

 
тасмат – следователно; асактах – без привързаност; сататам – постоянно; карйам – 
дълг; карма – работа; самачара – да извършва; асактах – непривързан; хи – несъмнено; 
ачаран – като извършва; карма – работа; парам – Върховният; апноти – достига; 
пурушах – човек. 
 
Следователно без да се привързва към плодовете от дейностите си, човек трябва 
да действа, за да изпълни дълга си, защото като работи без привързаност, ще 
постигне Върховния. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Върховният е Божествената Личност за преданоотдадените и 
освобождението за имперсоналистите. Следователно ако една личност действа за 
Кршна, т.е. в Кршна съзнание, под правилно ръководство и без привързаност към 
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резултатите от работата си, тя със сигурност ще напредва по пътя към верховната цел 
на живота. Арджуна трябва да участва в битката при Курукшетра заради интереса на 
Кршна, защото Кршна иска от него да се сражава. Да бъдеш добър човек или 
ненасилник е лична привързаност, но да действаш в името на Върховния, означава да 
действаш без привързаност към резултата. Това е съвършена дейност, на най-високо 
ниво, и се препоръчва от Бога, Върховната Личност, Шри Кршна. 

Предписаните жертвоприношения, които са ведически ритуали, се извършват за 
пречистване от неблагочестивите дейности, намиращи се в сферата на сетивното 
наслаждение, докато дейността в Кршна съзнание е трансцендентална по отношение на  
последиците от добра или лоша работа. Една Кршна осъзната личност не се привързва 
към резултата, а действа само в името на Кршна. Тя се ангажира във всякакъв вид 
дейности, но е напълно непривързана. 
 
ТЕКСТ 20 
 

карманаива хи самсиддхим    астхита джанакадайах 
лока-санграхам евапи    сампашйан картум архаси 

 
 кармана – чрез работа; ева – дори; хи – несъмнено; самсиддхим – в съвършенство; 
астхитах – е установен; джанака-адайах – Джанака и другите царе; лока-санграхам – 
хората; ева пи – също; сампашйан – като имат пред вид; картум – да действаш; архаси 
– ти заслужаваш. 
 
Царе като Джанака постигнаха съвършенство просто като изпълняваха 
предписаните си задължения. Следователно за да дадеш просвещение на хората, 
ти трябва да вършиш работата си. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Царе като Джанака се себереализирали се души; следователно те не са 
задължени да изпълняват предписаните от Ведите задължения. Въпреки това те 
изпълняват  всички предписани дейности единствено за да дадат пример на хората. 
Джанака е баща на Сита и тъст на Господ Шри Рама. Като велик преданоотдаден на 
Господа, той е трансцендентално установен, но тъй като е цар на Митхила (околия в 
провинция Бихар, Индия), той трябва да учи поданиците си как да изпълняват 
предписаните задължения. За Господ Кршна и за вечния Му приятел Арджуна не е 
необходимо да участва в битката на бойното поле Курукшетра, но те се сражават, за да 
покажат на хората, че насилието е необходимо в случаите, когато добрите аргументи не 
са достатъчни. Преди тази битка са били положени всички усилия да се избегне 
войната, дори и от Бога, Върховната Личност, но другата страна е била твърдо решена 
да се сражава. Когато се защитава такава справедлива кауза, сражението става 
необходимост. Въпреки че човек, установен в Кршна съзнание, може да няма никакъв 
интерес в този свят, той все пак работи, за да учи хората как да живеят и да действат. 
Личностите с опит в Кршна съзнание могат да действат по начин, който другите 
следват, и това се обяснява в следващия стих. 
 
ТЕКСТ 21 
 

йад йад ачарати шрештхас    тад тад еветаро джанах 
са йат праманам куруте    локас тад анувартате 
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йат йат – каквото и; ачарати – той прави; шрештхах – почитаният водач; тат – това; 
тат – и само това; ева – със сигурност; штарах – обикновената; джанах – личност; сах 
– той; йат – който и да е; праманам – пример; куруте – наистина; локах – представя; 
тат – този; анувартате – следва. 
 
Каквото една велика личност направи, това хората следват, и каквито норми 
установи с примера си, тях целият свят прилага. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Хората винаги се нуждаят от водач, който да учи масите с личния си 
пример. Един лидер не може да учи хората да не пушат, ако той самият пуши. Господ 
Чаитанйа казва, че един учител трябва да се държи както подобава още преди да е 
започнал да обучава. Човек, който обучава по такъв начин, е наричан ачарйа, или 
идеален учител. Следователно учителят трябвя дя следва принципите на шастрите 
(писания), за да обучава хората. Той не може да съставя правила, които противоречат 
на принципите на разкритите писания. Разкритите писания, като Ману-самхита и други 
подобни, са приемани за основни книги, които трябва да се следват от човешкото 
общество. Ръководството от страна на лидерите трябва да се основава на принципите 
на такива общоприети шастри. Всеки, който желае да се усъвършенства, трябва да 
следва тези установени правила, така както са били следвани от великите учители. 
Шримад Бхагаватам също потвърждава, че човек трябва да върви по стъпките на 
великите преданоотдадени и че това е единственият начин да се напредва по пътя на 
духовната реализация. Царят или президентът, бащата и учителят в училището са 
считани за естествени водачи на хората. Всички тези естествени водачи носят голяма 
отговорност за зависещите от тях. По тази причина те трябва да познават добре 
моралните и духовните закони, които се съдържат в класическите книги.  
 
ТЕКСТ 22 

 
на ме партхасти картавйам    тришу локешу кинчана 
нанаваптам аваптавйам    варта ева ча кармани 

 
на – не; ме – Мой; партха – о, сине на Пртха; асти – има; картавйам – предписан дълг; 
тришу – в тритке; локешу – планетарни системи; анчана – някакъв; на – нищо; 
анаваптам – желано; аваптавйам – да бъде спечелено; варте – зает съм; ева – със 
сигурност; ча – също; кармани – в предписан дълг. 
 
О, сине на Пртха, в нито една от трите планетарни системи няма работа, която да 
е предопределена за Мен. Нито имам нужда от нещо, нито Ми е нужно да постигам 
нещо – и въпреки това Аз съм ангажиран в предписани задължения. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Бог, Върховната Личност, е описван във ведическата литература по 
следния начин: 
 

там ишваранам парамам махешварам 
   там деватанам парамам ча даиватам 
патим патинам парамам парастад 
   видама девам бхуванешам идйам 
 
на тасйа карйам каранам ча видйате 
   на тат-самаш чабхйадхикаш ча дршйате 
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парасйа шактир вивидхаива шруйате 
   свабхавики джанана –бала-крийа ча  

 
„Върховният Господ контролира всички контрольори и е най-великият сред различните 
планетарни лидери. Всеки е под Неговия контрол. Всички същества са надарени със 
съответна сила именно от Върховния Господ – те не са върховни сами по себе си. Той е 
обожаван от всички полубогове и е върховен ръководител на всички ръководители. По 
тази причина Той е трансцендентален спрямо всички материални водачи и контрольори 
и е обслужван от тях. Няма по-велик от Него; Той е върховната причина на всички 
причини. 

Тялото Му няма формата на обикновено живо същество, защото няма разлика 
между тялото и душата Му. Той е абсолютен. Всичките Му сетива са 
трансцендентални. Всяко едно от тях може да извършва дейностите на  други сетива. 
Следователно никой не е по-велик от Него или равен на Него. Неговите енергии са 
многобройни и затова действията Му се извършват автоматично, като естествено 
следствие.” (Шветашватара Упанишад 6.7-8) 

Тъй като у Божествената Личност може да се намери всичко, в пълно  изобилие, 
и то съществува наистина, няма дълг, който Бог, Върховната Личност, да трябва да 
изпълнява. Човек, който трябва да получи резултатите от работата си, може да има 
някакъв определен дълг, но този, който няма какво да постига в трите планетарни 
системи, със сигурност няма задължения. И въпреки това на бойното поле Курукшетра 
Господ Кршна приема да бъде водач на кшатрии, защото те са обвързани от дълга да 
защитават оскърбените. Въпреки че стои над всички правила в разкритите писания, Той 
не извършва нищо, с което би нарушил писанията. 
 
ТЕКСТ 23 
 
 йади хй на вартейам   джату карманй атандритах 
 мама вартманувартанте    манушйах партха сарвашах 
 
йади – ако; хи – несъмнено; ахам – Аз; на – не; вартейам – така ангажиран; джату – 
винаги; кармани – в изпълнението на предписаните задължения;  атандритах – с 
голямо старание; мама – Моят; вартма – начин на действие; анувартанте – ще 
последват; манушйах – всички хора; партха – о, сине на Пртха; сарвашах – във всяко 
отношение. 
 
Защото ако само веднъж пропусна да изпълня безупречно предписаните Си 
задължения, о, Партха, сигурно е, че всички хора ще последват примера Ми. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: За да се запази равновесието на общественото спокойствие и да има 
напредък в духовния живот, са въведени традиционни семейни обичаи, предназначени 
за всеки цивилизован човек. Тези правила и предписания са оставени за обусловените 
души, а не за Господ Кршна, но понеже идва на Земата да възстанови религиозните 
принципи, Той следва предписаните правила. В противен случай хората биха 
последвали примера Му, защото Той е най-великият авторитет. От Шримад-
Бхагаватам става ясно, че както в дома си, така и извън него Господ Кршна е 
изпълнявал всички религиозни задължения, които се изискват от един семеен. 
 
ТЕКСТ 24 
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утсидейур име лока    на курйам карма чед ахам 
санкарасйа ча карти сйам    упаханйам имах праджах 

 
утсидейух – щяха да се провалят; име – всички тези; локах – светове; на – не; курйам – 
Аз извършвам; карма – предписаните задължения; чет – ако; ахам – Аз; санкарасйа – 
на нежелано поколение; ча – и; карта – създател; сйам – би трябвало; упаханйам – би 
разрушило; имах – всички тези; праджах – живи същества.  
 
Ако не изпълнявах предписаните задължения, всички тези светове щяха да 
загинат. И Аз щях да бъда причината за появата на нежеланото поколение, с което 
бих нарушил вътрешния мир на всички живи същества. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Варна-санкара е нежеланото поколение, което нарушава спокойствието 
в обществото. За да се спре това социално безредие, са предписани правила и наредби, 
с помощта на които населението може автоматично да постигне спокойствие и да бъде 
организирано за духовен напредък в живота. Когато Господ Кршна идва, Той се 
придържа към тези правила и наредби, за да покаже колко е важно и необходимо те да 
бъдат следвани. Господ е бащата на всички живи същества и ако те са заблуждавани, 
отговорността косвено пада върху Него. Затова когато има масово нарушаване на 
регулиращите принципи, Самият Господ идва и корегира обществото. Трябва 
внимателно да отбележим: въпреки че трябва да следваме примера на Господа, ние не 
можем да Му подражаваме. Следването и подражанието не са едно и също нещо. Ние 
не можем да подражаваме на Господа, като повдигнем хълма Говардхана, както Той е 
направил, когато е бил дете. Това не е възможно за нито едно същество. Ние трябва да 
следваме инструкциите Му и никога да не Му подражаваме. В Шримад-Бхагаватам 
(10.33.30-31) това се потвърждава по следния начин: 
 
наитат самачаредж джату    манасапи хй анишварах 
винашйати ачаран маудхйад    йатхарудро ‘бдхи-джам вишам 
 
ишванарам вачах сатйам    татхаивачалитам квачит 
тешям йат сва-вачо-йуктам    буддхимамс тат самачарет 
 
„Човек просто трябва да следва инструкциите на Господа и упълномощените Му слуги. 
Тези инструкции са за наше добро и всеки разумен човек би ги следвал, когато му 
бъдат дадени. Обаче човек трябва да се пази от опита да имитира действията на 
Господа и упълномощените Му слуги.  Той не би трябвало да се опитва да изпие океана 
с отровата, подражавайки на Господ Шива” 

Никога не трябва да забравяме позицията на ишварите, или на тези, които, като 
по-висши, могат да контролират движението на Слънцето и Луната. Без да има сила, 
човек не може да подражава на ишварите, които са свърхсилни. Господ Шива е изпил 
цял океан с отрова, но ако някой обикновен човек се опита да изпие дори капка такава 
отрова, ще умре. Има много псевдопочитатели на Господ Шива, които си позволяват да 
пушат ганджа (марихуана) и други наркотици, забравяйки, че с такова имитиране на 
делата на Господ Шива много скоро ще предизвикат смъртта си. Има и 
псевдопреданоотдадени на Господ Кршна, които предпочитат да Му подражават в 
Неговата раса-лила – любовен танц, - като забравят неспособността си да повдигнат 
хълма Говардхана. Най-добре е хората да не се опитват да имитират силните, а просто 
да следват инструкциите им. Не би трябвало да се стремим към техните постове, ако 
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нямаме необходимите за това качества. Има много такива „инкарнации” на Бога, които 
не притежават силата на Върховния Бог. 
 
 
ТЕКСТ 25 
 

сактах кармани авидвамсо    йатха курванти бхарата 
курйад видвамс татхасакташ    чикиршур лока-санграхам 

 
сактах – понеже са привързани; кармани – към предписаните задължения; авидвамсах – 
невежите; йатха – толкова, колкото; курванти – те правят; бхарата – о, потомъко на 
Бхарата; курйат – трябва да правят; видван – учените; татха – така; асактах – без 
привързаност; чикиршух – които желаят да водят; лока-санграхам – хората. 
 
Както невежите изпълняват задълженията си с привързаност към резултатите, по 
същия начин, но без привързаност, може да действа мъдрият, за да води хората по 
правилния път. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Разликата между личността в Кршна съзнание и личността, която не е в 
Кршна съзнание, е в желанията. Кршна осъзнатата личност не прави нищо, което не 
води до развиване на Кршна съзнание. Тя външно може да действа като невежите, 
които са силно привързани към материалните дейности, но в действителност се залавя с 
тези дейности за удовлетворяване на Кршна, докато другите правят същото, за да 
удовлетворят собствените си сетива. Следователно от една Кршна осъзната личност се 
изисква да показва на хората как да действат и как да използват резултатите от 
дейностите си за целите на Кршна съзнание. 
 
ТЕКСТ 26 
 

на буддхи-бхедам джанайет    аджанам карма-сангинам 
джошайет сарва-кармани    видван йуктах самачаран   
 

на – не; буддхи-бхедам – разстройване на разума;  джанайет – той трябва да накара;    
аджанам – на глупавите;  карма-сангинам – които са привързани към кармичните 
дейности;  джошайет – той трябва да съгласува; сарва – всяка;  кармани – работа;    
видван – учена личност; йуктах – ангажирана; самачаран – като практикува.   
 
И така, за да не разстройва умовете на невежите хора, които са привързани към 
кармичните резултати от предписаните задължения, учената личност не трябва да 
ги подтиква да спрат работата си. Нещо повече, тя трябва да ги включва във 
всякакви дейности, проникнати с дух на преданост [за постепенно развиване на 
Кршна съзнание]. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Ведаиш ча сарваир ахам ева ведйах. Това е крайната цел на всички 
ведически ритуали. Ритуалите, жертвоприношенията и всичко, което се препоръчва във 
Ведите, включително и напътствия за материалните дейности, е предназначено за 
разбиране на Кршна, който е крайната цел на живота. Но понеже обусловените души не 
знаят нищо извън сетивното наслаждение, те изучават Ведите от тази гледна точка. 
Обаче посредством кармични дейности и сетивно наслаждение, регулирани от 
ведическите ритуали, човек постепенно се издига до Кршна съзнание. Следователно 
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една реализирала се в Кршна съзнание душа не трябва да разстройва другите в техните 
дейности или разбирания, а да действа, като им показва как резултатите от всяка работа 
могат да се посвещават в служба на Кршна. Една учена Кршна осъзната личност 
действа по такъв начин, че невежият човек, който работи за сетивното наслаждение, 
може да се научи как да действа и да се държи. Въпреки че такива хора не бива да 
бъдат смущавани в дейностите си, една макар и малко Кршна осъзната личност може 
да бъде непосредствено въвлечена в служене на Господа, без да чака други ведически 
правила. Такъв щастлив човек не трябва да следва ведическите ритуали, защото чрез 
прякото си ангажиране в Кршна съзнание може да получи всички резултати, които в 
противен случай би постигнал с изпълнението на предписаните си задължения. 
 
ТЕКСТ 27 
 
 пракртрех крийаманани    гунаих кармани сарвашах 
 аханкара-вимудхатма    картахам ити манйате 
 
пракртрех – на материалната природа;  крийаманани – когато се извършва; гунаих – от 
гуните; кармани – дейности; сарвашах – всички видове; аханкара-вимудха – объркано 
от лъжливо его; атма – духовната душа; карта – извършителят; ахам – аз; ити – по 
такъв начин; манйате – той мисли. 
 
Духовната душа, объркана от влиянието на лъжливото его, се мисли за 
извършителя на дейностите, които всъщност се изпълняват от трите гуни на 
материалната природа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Ако две личности – едната в Кршна съзнание, а другата с материално 
съзнание – работят в една и съща сфера, външно може да изглежда, че действат на една 
и съща платформа, но всъщност в тяхното положение има огромна разлика. Човекът с 
материално съзнание е убеждаван от лъжливото его, че той е извършителят на всичко. 
Той не знае, че механизмът на тялото е произведен от материалната природа, която 
действа под ръководството на Върховния Господ. Материалистът няма знание, че в 
крайна сметка той е под контрола на Кршна. Всеки, който се намира под влиянието на 
лъжливото его, си приписва заслуга, че върши всичко независимо, и това е проява на 
незнанието му. Той не знае, че грубото и финото тяло са сътворени от материалната 
природа по нареждане на Бога, Върховната Личност, и поради това човек трябва да 
ангажира телесните и умствените си дейности в служба на Кршна, в Кршна съзнание. 
Невежият човек забравя, че Бог, Върховната Личност, е познат още и като Хршикеша, 
господар на сетивата на материалното тяло. Поради продължителна неправилна 
употреба на сетивата за сетивно наслаждение, човек на практика е объркван от 
лъжливото его, което го кара да забрави вечната си връзка с Кршна. 
 
ТЕКСТ 28 
 
 таттва-вит ту маха-бахо    гуна-карма-вибхагайох 
 гуна унешу вартанта    ити матва на саджджате 
 
таттва-вит – човек, който познава Абсолютната Истина; ту – но; маха-бахо – о, 
силноръки;    гуна-карма – за дейностите под влияние на материята; вибхагайох – 
различия; гунах – сетива; гунешу – в сетивно наслаждение; вартанте – като се заема;    
ити – по такъв начин; матва – като мисли; на – никога; саджджате – се привързва. 
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О, силноръки, човек, който познава Абсолютната Истина, не се ангажира със 
сетивата и сетивното наслаждение, защото знае добре разликата между работата, 
вършена с преданост, и работата, вършена заради кармичните резултати. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек, който познава Абсолютната Истина, е уверен в неудобното си 
положение в материалното общуване. Той знае, че е частица, неразделно свързана с 
Бога, Върховната Личност, Кршна, и че мястото му не е в материалното творение. 
Такъв човек познава истинската си самоличност на частица, неразделно свързана с 
Върховния, който е вечно блаженство и знание, и осъзнава, че по един или друг начин е 
попаднал в клопката на материалното схващане за живота. В чистото си състояние на 
съществуване той е Бога, Върховната Личност, Кршна. По тази причина той се заема с 
дейности в Кршна съзнание и по естествен начин постига непривързаност към 
дейностите на материалните сетива, които са до едно случайни и временни. Той знае, 
че материалните условия на съществуването му са под върховния контрол на Господа. 
Затова не се смущава от никакви материални последици, на които гледа като на милост 
на Господа. Според Шримад-Бхагаватам този, който познава Абсолютната Истина в 
трите й различни аспекта – Брахман, Параматма  и Бога, Върховната Личност, - е 
наричан таттва-вит, защото знае каква е истинската му позиция по отношение на 
Върховния.  
 
ТЕКСТ 29 
 
 пракртер гуна-саммудхах    саджджанте гуна-кармасу 
 тан акртсна-видо мандан    кртсна-вин на вичалайет 
 
пракртех – на материалната природа; гуна – от гуните; саммудхах – заблудени от 
материално идентифициране;  саджджанте – те се ангажират; гуна-кармасу – в 
материални дейности; тан – тези; акртсна-видах – личности с беден запас от знание;  
мандан – мързеливи да разберат себереализацията; кртсна-вин – човек, който има 
истинско знание; на – не; вичалайет – трябва да се опитва да ги обезпокоява. 
 
Объркани от гуните на материалната природа, невежите се заемат изцяло с 
материални дейности и стават привързани. Мъдрият не трябва да смущава тези 
хора, въпреки че поради невежеството им техните дейности са по-низши. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Невежите личности, които нямат знание, погрешно се идентифицират с 
грубото материално съзнание и са пълни с материални обозначения. Това тяло е дар от 
материалната природа и този, който се е привързал силно към телесното съзнание, е 
наричан манда, т.е. мързеливец, който не разбира духовната душа. Невежите 
отъждествяват тялото със себето. Те приемат телесните си връзки с другите за 
роднинство и за тях земята, на която са получили тялото си, е обект на почит. Те 
приемат формалните изисквания на религиозните ритуали за цел сами по себе си. 
Обществената работа, национализъм и алтруизъм са някои от дейностите на 
изтъкнатите материалистически личности. Под влияние на такива обозначения те 
винаги са заети в материалната сфера; за тях духовната реализация е мит и те не се 
интересуват от нея. Просветлените в духовния живот не трябва да смущават 
личностите, завладени от материализма. По-добре е, ако мълчаливо изпълняват 
собствените си духовни дейности. Обърканите личности могат да бъдат ангажирани в 
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спазване на основни морални принципи на живот, като ненасилие и други подобни 
материално благоприятни дейности. 

Невежите не могат да оценят дейностите в Кршна съзнание и затова Господ 
Кршна ни съветва да не ги смущаваме и да не губим ценно време. Но 
преданоотдадените на Господа са по-великодушни и от Самия Него, защото разбират 
целта Му. Затова те поемат всякакви рискове, дори риска да контактуват с невежи хора, 
и се опитват да ги ангажират в дейностите на Кршна съзнание, които са абсолютно 
необходими за човешките същества. 
 
 
ТЕКСТ 30 
 
 майи сарвани кармани    саннйасйадхйатма-четаса 
 нирашир нирмамо бхутва    йудхйасва вигата-джварах 
 
майи – на Мен; сарвани – всички видове; кармани – дейности; саннйасйа – като 
изоставя напълно; адхйатма – с пълно знание за себето; четаса – със съзнание; 
нирашир- без желание за изгода; нирмамах –без чувство за собственост;  бхутва – 
когато е така;   йудхйасва – сражавай се; вигата-джварах – без да оставаш бездеен. 
 
Затова, о, Арджуна, като посвещаваш всичките си дела на Мен, в пълно знание за 
Мен, без желания за изгода, без претенции за собственост и отхвърлил всякаква 
инертност – сражавай се! 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих ясно е посочена целта на Бхагавад-гита. Господ ни 
инструктира, че човек трябва да стане напълно Кршна осъзнат за да изпълнява 
задълженията си с дисциплинираност на воин. Такова предписание може да направи 
нещата малко по-трудни, но въпреки това човек трябва да изпълнява задълженията си 
със съзнанието, че зависи от Кршна, защото това е органически присъщата на живото 
същество позиция. То не може да бъде щастливо, ако не действа в съответствие  с 
желанията на Върховния Господ, защото вечната, органически присъща на живото 
същество позиция е да се подчинява на желанията на Господа. Затова Шри Кршна 
нарежда на Арджуна да се сражава, като че ли е негов военачалник. Човек трябва да 
жертва всичко и да следва волята на Върховния Господ и в същото време да изпълнява 
предписаните си задължения, без претенции за собственост. Арджуна би трябвало да не 
обсъжда заповедта на Господа, а да я изпълнява. Върховният Господ е душата на 
всички души; затова човек, който зависи изцяло и единствено от Върховната Душа, без 
да има лични съображения, или с други думи, човек, който изцяло Кршна осъзнат, е 
наричен адхйатмачетас. Нираших означава, че човек трябва да действа в съответствие 
със заповедите на господаря си, но не трябва да очаква кармични резултати. Един 
касиер брои милиони долари, принадлежащи на работодателя му, без да претендира 
дори за цент. По същия начин човек трябва да осъзнае, че нищо не принадлежи на 
отделните личности; всичко принадлежи на Върховния Господ. Това е истинският 
смисъл на думата майи, или „на Мен”. Когато човек действа в такова Кршна съзнание, 
той със сигурност няма да претендира за собственост върху каквото и да било. Това 
съзнание се нарича нирмама, т.е. „нищо не е мое”. И ако у човек се появи някакво 
нежелание да изпълни тази строга заповед, с която не се вземат под внимание 
отношенията му с т.нар. телесни роднини, това нежелание трябва да се превъзмогне. 
Само тогава човек може да стане вигатаджвара, т.е. без неспокоен или летаргичен 
характер. Всеки според качествата и положението си получава определен вид работа. 
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Тези задължения могат да бъдат изпълнени в Кршна съзнание, както беше описано по-
горе. Това води човек по пътя на освобождението.  
 
ТЕКСТ 31 
 

йе ме матам идам нитйам    анутиштханти манавах 
шраддхаванто ‘насуйанто    мучйанте те ‘пи кармабхих 
 

йе – всички, които; ме – Моите; матам – указания;  идам – тези;  нитйам – като вечно 
предназначение;     анутиштхант – изпълняват редовно;  манавах – човешките 
същества;  шраддха-вантах – с вяра и преданост; анасуйантах – без завист;  мучйанте 
– се освобождават; те – всички те; апи – дори;  кармабхих – от робството на закона за 
кармичните дейности. 
 
Тези, които изпълняват задълженията си според Моите указания и следват това 
учение с вяра и без завист, се освобождават от робството на кармичните дейности. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Инструкциите на Бога, Върховната Личност, Кршна, са същността на 
цялата ведическа мъдрост и затова са вечна истина, без исключение. Както Ведите са 
вечни, така и истината за Кршна съзнание е вечна. Човек трябва да има твърда вяра в 
тези предписания, без да завижда на Господа. Има много философи, които пишат 
коментари върху Бхагавад-гита, но не вярват в Кршна. Те никога няма да бъдат 
освободени от робството на кармичните дейности. Но един обикновен човек с твърда 
вяра във вечните указания на Господа, дори ако е неспособен да изпълни тези заповеди, 
се освобождава от оковите на закона на карма. В началото, когато поеме пътя на Кршна 
съзнание, човек може да не изпълнява напълно указанията на Господа, но понеже не 
проявява негодуване срещу тях и работи искрено, без да мисли за провала и 
безнадежността, със сигурност ще се издигне до нивото на чистото Кршна съзнание. 
 
ТЕКСТ 32 
 
            йе тв етад абхйасуйанто    нанутиштханти ме матам 

сарва-джнана-вимудхамс тан    виддхи наштан ачетасах 
 
йе – тези; ту – обаче; етат – това; абхйасуйантах – поради завист; на – не; 
анутиштханти – редовно изпълняват; ме – Моите; матам – предписания; сарва-
джнана – във всички видове знание; вимудхан – напълно заблуден; тан – те са;    
виддхи- знай това добре; наштан- всичко се проваля;  ачетасах – без Кршна съзнание. 
 
 
Но ония, които от завист пренебрегват тези учения и не ги следват, трябва да 
бъдат считани за лишени от всякакво знание, за заблудени и обречени на провал в 
опитите си да постигнат съвършенство. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук ясно се посочва, че да не сме Кршна осъзнати, е недостатък. Както 
има наказание за неспазване заповедта на върховния изпълнителен орган, така със 
сигурност има наказание за неспазване реда, установен от Бога, Върховната Личност. 
Един непокорен човек, колкото и велик да е, остава невежа по отношение както на 
собственото си себе, така и на Върховния Брахман, Параматма и Божествената Личност 
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поради пустото си сърце. Следователно за него няма надежда да усъвършенства живота 
си. 
 
ТЕКСТ 33 
 

садршам чештате свасйах    пракртер джнанаван апи 
пракртим йанти бхутани    ниграхах ким каришйати 

 
садршам – съобразно с това; чештате – се опитва; свасйах – със собствените си;    
пракртех – гуни на природата; джнана-ван – знаещият; апи – въпреки че;  пракртим – 
природа; йанти – подвластни; бхутани – всички живи  същества; ниграхах – 
подтискане;  ким – какво; каришйати – може да направи. 
 
Дори човек в знание действа в съответствие със собствената си природа, защото 
всеки следва природата, която е придобил от трите гуни. Тогава какво може да се 
постигне чрез нейното потискане? 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Докато човек не се установи на трансцендентална платформа на Кршна 
съзнание, не може да се освободи от влиянието на гуните на материалната природа, 
както се потвърждава от Господа в седма глава (7.14). Следователно и най-
високообразована според светското разбиране личност не може да се измъкне от 
оплитането на майа само с помощта на теоретично знание или чрез отделяне на душата 
от тялото. Има много т.нар „спиритуалисти”, които външно заемат позата на 
напреднали в науката, но вътрешно остават изцяло под влияние на съответните гуни на 
природата, които не са в състояние да превъзмогнат. Човек може да бъде много начетен 
в академично отношение, но той е в робство поради продължителното си контактуване 
с материалната природа. Кршна съзнание помага на човек да се освободи от 
материалното оплитане дори ако е зает с изпълнението на предписаните си задължения 
от гледна точка на материалното съществуване. Следователно без да бъде изцяло в 
Кршна съзнание, човек не трябва да изоставя предписаните си задължения. Никой не 
трябва изведнъж да отхвърли предписаните си задължения и по изкуствен начин да 
стане т.нар. йоги, т.е. трансценденталист. По-добре човек да не променя положението 
си, а да се опита да стане Кршна осъзнат, като се обучава от по-напреднали. Така той 
ще се освободи от ноктите на майа, енергията на Кршна.  
 
ТЕКСТ 34 
 

индрийасйендрийасйартхе    рага-двешау вйавастхитау 
тайор на вашам агаччхет    тау хй асйа парипантхинау 
 

индрийасйа – на сетивата; индрийасйа артхе – със сетивните обекти;   рага – 
привързаност; двешау – също и непривързаност; вйавастхитау – поставени под 
регулиране; тайох – ня тях; на – никога;  вашам – контрол; агаччхет – човек трябва да 
става; тау – тези; хи – несъмнено;  асйа – негови; парипантхинау – препятствия. 
 
Съществуват принципи, които регулират привързаността и отвращението, 
свойствени на сетивата и техните обекти. Човек не трябва да бъде контролиран от 
привързаност и отвращение, защото те са препятствие по пътя на 
себереализацията. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Тези, които са в Кршна съзнание, по естествен път изгубват желание за 
материални сетивни наслади, докато всички, които не са в Кршна съзнание осъзнати, 
трябва да следват правилата и наредбите на разкритите писания. Неограниченото 
сетивно наслаждение става причина за материалния затвор, но онзи, който следва 
правилата и наредбите на разкритите писания, не може да бъде оплетен от сетивните 
обекти. Например сексуалната наслада е необходима за обусловената душа и затова е 
разрешена в рамките на брака. Според указанията на писанията на човек е забранено да 
има сексуални отношения с други жени, освен със съпругата си; на всички други жени 
той трябва да гледа така, както на собствената си майка. Но независимо от тези 
напътствия мъжът е склонен да има сексуални отношения с други жени. Тази 
склонност трябва да се обуздае, защото в противен случай тя ще стане пречка по пътя 
на себереализацията. Докато има материално тяло, човек трябва да задоволява нуждите 
му, но съобразно с определените правила и предписания. И все пак, не трябва да се 
разчита на контрола на такива разрешения. Човек трябва да следва тези правила и 
предписания, без да се привърва към тях, защото регулираното сетивно наслаждение 
също може да отклони човека от правилния път, така както има възможност за 
катастрофа дори и на царския друм. Въпреки че може тези ограничения да са спазвани 
много внимателно, никой не може да гарантира, че няма да възникне опасност – дори и 
на най-сигурния път. В резултат на материалния контакт стремежът за сетивно 
наслаждение е стоял на преден план много, много дълго време. Следователно въпреки 
че сетивната наслада е регулирана, всички възможности за падане са налице. Затова 
трябва на всяка цена да се избягва каквато и да било привързаност към регулираното 
сетивно задоволяване. А привързаността към Кршна съзнание, или към дейностите в 
любовното служене на Кршна, откъсва човек от всички видове сетивни дейности. 
Следователно на никой етап от живота не е необходимо човек да опитва да бъде 
непривързан към Кршна съзнание. Основна цел на това, човек да бъде непривързан към 
всички видове сетивни влечения, е в крайна сметка той да се установи на платформата 
на Кршна съзнание.  
 
ТЕКСТ 35 
 

шрейан сва-дхармо вигунах    пара-дхармат св-ануштхитат 
сва-дхарме нидханам шрейах    пара-дхармо бхайавахах 
 

шрейан – далеч по-добре; сва-дхарах – своите предписани задължения; вигунах – дори 
погрешно; пара-дхармат – отколкото задълженията, определени за други; су-
ануштхитат – изпълняваш по съвършен начин;  сва-дхарме – в предписаните си 
задължения; нидханам – разрушение; шрейах – по-добре; пара-дхармах – задължения, 
предписани на други; бхайа-авахах – опасно. 
 
Много по-добре всеки да изпълнява, макар и с грешки, предписания си дълг, 
отколкото по съвършен начин да изпълнява чуждия дълг. По-добре да се 
провалиш при изпълнението на собствения си дълг, отколкото да изпълняваш 
задълженията на друг, защото да следваш чужд път, е опасно.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек трябва да изпълнява предписаните за него задължения в пълно 
Кршна съзнание, а не да изпълнява задълженията, определени за другите. От 
материална гледна точка предписаните задължения се дават в съответствие с психо-
физическото състояние на човек, зависещо от съответните гуни на материалната 
природа. Духовните задължения се определят от духовния учител за целите на 
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трансцендентално служене на Кршна. Човек трябва да изпълнява до края на живота 
предписаните си задължения, били те материални или духовни, без да имитира 
задълженията, предписани на друг. Материалните и духовните задължения могат да 
бъдат различни, но за изпълняващия ги е винаги добре да следва авторитетната 
природа, той трябва да следва предписаните правила, определени за положението му, и 
не трябва да имитира другите. Например, един брахмана, който се намира в гуната на 
доброто, не извършва насилие, докато за един кшатрйа, който се намира в гуната на 
страстта, това е позволено. Ето защо за един кшатрийа е по-добре да бъде победен, 
докато следва правилата на насилието, отколкото да подражава на брахмана, който 
следва правилата на ненасилието. Всеки трябва да пречисти сърцето си постепенно, а 
не изведнъж. Обаче когато човек се издигне над гуните на материалната природа и се 
установи напълно в Кршна съзнание, той може да извършва всичко под ръководството 
на авторитетен духовен учител. На този завършен етап в Кршна съзнание един 
кшатрйа може да действа като брахмана или един брахмана да действа като кшатрйа. 
Различията в материалния свят не са приложими на трансценденталното ниво. 
Например Вишвамитра е бил по произход кшатрйа, но по-късно е действал като 
брахмана, докато Парашурама е бил брахмана, а по-късно е действал като кшатрйа. 
Тъй като са били трансцендентално установени, те са могли да действат по този начин. 
Но докато човек се намира на материално ниво, трябва да изпълнява задълженията си 
съобразно с гуните на материалната природа. В същото време той трябва да има ясно  
разбиране за Кршна съзнание. 
 
ТЕКСТ 36 
 

арджуна увача 
атха кена прайукто ‘йам    папам чарати пурушах 
аниччханн апи варшнсейа    балад ива нийоджитах 
 

арджуна увача – Арджуна каза; атха – тогава; кена – от какво;  прайуктах – 
подтикван; айам – човек; папам – грехове; чарати – извършва; пурушах – човек; 
аниччхан – без да желае; апи – въпреки че; варшнсейа – о, потомъко на Вршни; балад – 
със сила; ива – като че ли; нийоджитах – зает. 
 
 
Арджуна казва: О, потомъко на Вршни, какво подтиква човека да извършва 
грехове против волята си, сякаш е тласкан насила?” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Живото същество, като неразделно свързана с Върховния частица, е по 
произход духовно, чисто и свободно от всички материални замърсявания. По природа 
то не е подвластно на греховете на материалния свят. Но когато влезе в контакт с 
материалната природа, то без да се колебае, действа по много греховни начини, 
понякога дори против волята си. Въпросът за извратената природа на живите същества, 
който Арджуна поставя на Кршна, е жизнено важен. Въпреки че понякога живото 
същество не иска да извършва грехове, то бива заставено да греши. Греховните 
дейности обаче не са подбуждани от Свръхдушата вътре в нас. Те имат друга причина, 
както Господ обяснява в следващия стих. 
 
ТЕКСТ 37 
 

шри-бхагаван увача 
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кама еша кродха еша    раджо-гуна-самудбхавах 
махашано маха-папма    виддхи енам иха ваиринам 
 

шри-бхагаван увача – Божествената Личност каза; камах – похот; ешах – това; кродхах 
– гняв; ешах – това; раджах-гуна – гуната на страстта; самудбхавах – родени от; маха-
ашанах – всепоглъщащия; маха-папма – много греховен; виддхи – знай; енам – това; 
иха – в материалния свят; ваиринам – най-големият враг. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „Единствено похотта, родена от контакта с 
материалната гуна на страстта и по-късно превърната в гняв, е всепоглъщащият 
греховен враг в този свят, о, Арджуна. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Когато живото същество влезе в контакт с материалното творение, 
вечната му любов към Кршна се превръща в похот при досега с гуната на страстта. 
Или с други думи, любовта ни към Бога се превръща в похот, както прясното мляко 
става кисело, когато се смеси с тамаринд. Тогава отново, ако похотта не бъде 
удовлетворена, се ражда гневът, от гнева възниква илюзията, а илюзията продължава 
материалното съществуване. Следователно похотта е най-големият враг на живото 
същество и само тя кара чистото живо същество да остава оплетено в материалния свят. 
Гневът е израз на гуната на невежеството; тази гуна се представя под формата на гняв 
и други последици. Следователно ако гуната на страстта, вместо да деградира до 
гуната на невежеството, се издигне до гуната на доброто посредством предписания 
начин на живот и действие, човек може да бъде спасен от деградиращото влияние на 
гнева чрез привързаност към духовното. 
 Бог, Върховната Личност, е дал начало на много форми, за да увеличи вечно 
нарастващото Си духовно блаженство, и живите същества са частици, неразделно 
свързани с това духовно блаженство. В същото време те имат и частична независимост, 
но чрез неправилното й използване, когато предразположението към служене се 
превръща в склонност към сетивно наслаждение, те попадат под  властта на похотта. 
Това материално творение е създадено от Господа с цел да даде благоприятна 
възможност на обусловените души да задоволяват похотливите си наклонности. Когато 
живите същества напълно се объркат от продължителните похотливи дейности, те 
започват да се интересуват от това, какво е истинското им положение. 
 Веданта-сутра започва с това запитване. Там се казва: атхато брахма-
джиджнаса – човек трябва да се интересува от Върховния. В Шримад-Бхагаватам 
Върховният е определен като джанмадй асйа йато ‘нвайад штараташ ча – 
„Източникът на всичко е Върховният Брахман.” Следователно източник на похотта 
също е Върховният. Ако похотта се превърне в любов към Върховния, или в Кршна 
съзнание, с други думи, да желаем всичко за Кршна, тогава и тези желания, и гневът ще 
станат духовни. Хануман, велик слуга на Господ Рама, дава воля на гнева си, като 
изгаря златния град на Равана, и по този начин става най-добрият преданоотдаден на 
Господа. Също и тук, в Бхагавад-гита, Арджуна е съветван да насочи гнева си срещу 
противниците, за да удовлетвори Господа. Следователно когато гневът и похотта се 
използват в Кршна съзнание, те стават наши приятели, вместо наши врагове. 
 
ТЕКСТ 38 
 

дхуменаврийате вахнир    йатхадаршо малена ча 
йатхолбенаврто гарбхас    татха тенедам авртам 
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дхумена – с дим; аврийате – е покрит; вахнир – огън; йатха – точно както; адаршах – 
огледало; малена – с прах; ча – също; йатха – точно както; улбена – с утробата; авртах 
– е покрит;  гарбхах – ембриона;  татха – така; тена – с тази похот; идам – това; 
авртам – е покрито. 
 
Както огънят е покрит от дим, както огледалото е покрито от прах и ембрионът – 
от утробата, така и живото същество в различна степен е покрито от похотта. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Чистото съзнание на живото същество може да бъде скрито от три 
покривала. Те не са нищо друго, освен похот, която се намира под различни проявления 
като дима в огъня, прахта върху огледалото и утробата около ембриона. Когато похотта 
е сравнявана с дима, това означава, че огънят на живата искра може да бъде видян. С 
други думи, когато живото същество започва да проявява своето Кршна съзнание, може 
да бъде сравнено с огън, покрит от дим. Въпреки че там, където има дим, има и огън, в 
началото огънят не се вижда. Това състояние е като началото в Кршна съзнание. 
Примерът за прахтта на повърхността на огледалото напомня, че трябва да почистваме 
огледалото на ума си чрез различни духовни методи, от които най-добрият е 
повтарянето на святите имена на Господа. Ембрионът, покрит от утробата на майката, е 
аналогия, която илюстрира безпомощността на положението, защото детето в утробата 
е толкова безпомощно, че не може дори да се движи. Този начин на живот може да 
бъде сравнен с живота на дърветата. Те са живи същества, поставени в такова 
състояние на живот заради силна похот, и са почти лишени от съзнание. Прашното 
огледало символизира птиците и животните, а покрит от дима огън – човешкото 
същество. В човешката форма живото същество може да пробуди малко Кршна 
съзнание и ако човек успее да го развие по-нататък, огънят на духовния живот ще се 
запали. И ако димът внимателно се отвежда, огънят може да лумне. Следователно 
човешката форма на живот е възможност живото същество да се измъкне от оплитането 
на материалното съществуване. В човешката форма на живот то може да победи 
неприятеля си похотта, като развие Кршна съзнание под компетентно ръководство. 
 
ТЕКСТ 39 
 

авртам джнанам етена    джнанино нитйа-ваирина 
кама-рупена каунтейа    душпуренаналена ча 
 

авртам – покрито; джнанам – чисто съзнание; етена – с това; джнанинах – на 
знаещия; нитйа-ваирина – от вечния враг; кама-рупена – под формата на похот;  
каунтейа – о, сине на Кунти; душпурена – никога няма да бъде удовлетворена; аналена 
– от огъня; ча – също. 
 
По такъв начин чистото съзнание на мъдрото човешко същество се покрива от 
вечния му неприятел – похотта, която никога не е удовлетворена и го изгаря като 
огън. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В Ману-смрти се казва, че похотта не може да бъде удовлетворена с 
никакви количества сетивно наслаждение, също като огънят никога не може да бъде 
изгасен, ако постоянно му се добавя гориво. В материалния свят в центъра на всички 
дейности стои сексът и затова този свят е наричан маитхунйа-агара, или „оковите на 
сексуалния живот”. Престъпниците биват хвърляни зад решетките на затвора. По 
същия начин престъпниците, които не се подчиняват на законите на Господа, са 
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оковани във веригите на сексуалния живот. Развитието на материалната цивилизация 
на основата на сетивното наслаждение увеличава продължителността на материалното 
съществуване на живото същество. Следователно похотта е символ на невежеството, 
което задържа живото същество в материалния свят. Докато човек наслаждава сетивата 
си, може и да изпита някакво чувство за щастие, но в действителност това т.нар. 
чувство за щастие е най-големият му враг. 
 
ТЕКСТ 40 
 

индрийани мано буддхир    асйадхиштханам учйате 
етаир вимохайатй еша    джнанам авртйа дехинам 
 

индрийани – сетивата; манах –  умът; буддхих – разумът; асйа – на тази похот; 
дхиштханам – седалище; учйате – се нарича; етаих – от всички тези; вимохайати – 
обърква; ешах – тази похот;  джнанам – знание; авртйа – като покрива; дехинам – на 
въплътеното. 
 
Сетивата, умът и разумът са местата, където се намира похотта. Чрез тях тя 
обърква живото същество, като покрива истинското му съзнание. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Врагът е заел различни стратегически позиции в тялото на обусловената 
душа. Господ Кршна загатва кои са тези места, така че всеки, който иска да победи 
врага, да може да узнае къде да го търси. Умът е център на всички дейности на 
сетивата. Когато слушаме нещо за сетивните обекти, обикновено умът става източник 
на различните идеи за сетивно наслаждение и в резултат той и  сетивата стават 
хранилище на похотта. Столица на похотливите наклонности е разумът. Той е 
непосредственият съсед на душата. Похотливият разум въздейства на духовната душа 
да се сдобие с лъжливото его и да се идентифицира с материята, и оттам – с ума и 
сетивата. Духовната душа свиква да наслаждава материалните сетива и погрешно взима 
това за истинско щастие. Това погрешно идентифициране на духовната душа е много 
добре обяснено в Шримад-Бхагаватам (10.84.13); 
 

йасйатма-буддхих кунапе три-дхатуке 
сва-дхих калатрадишу бхаума иджйа-дхих 
йат-тиртха-буддхих салиле на кархичидж 
джанешв абхиджнешу са ева го-кхарах 

   
„Човешко същество, което отъждествява тялото, изградено от три елемента, със себето; 
което приема страничните продукти на тялото за свои роднини, а земята, където се е 
родило – за обект на почитание; което посещава местата за поклонение просто за да се 
къпе, вместо да се срещне там с хората на трансценденталното знание, такова човешко 
същество трябва да бъде приемано за магаре или крава.” 
 
ТЕКСТ 41 

 
тасмат твам индрийани адау    нийамйа бхаратаршабха 
папманам праджахи хи енам    джнана-виджнана-нашанам 
 

тасмат – затова; твам – ти; индрийани – сетива; адау – в началото; нийамйа – като 
регулираш; бхарата-ршабха – о, пръв сред потомците на Бхарата; папманам – най-
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големият символ на грях; праджахи – обуздай; хи – несъмнено; енам – това; джнана – 
на знание; виджнана – научно знание за чистата душа; нашанам – унищожител. 
 
Затова, о, Арджуна, най-добър сред потомците на Бхарата, още от самото начало 
обуздай този символ на грях [похотта] чрез контролиране на сетивата и убий този 
унищожител на знанието в себереализацията. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ съветва Арджуна да контролира сетивата си от самото начало, 
така че да може да обуздае най-големия греховен враг – похотта, която разрушава 
силното желание за себереализация и специфичното знание за себето. Джнана означава 
„знание за себето, което е различно от не-себето”, с други думи, знанието, че духовната 
душа и тялото са различни неща. Виджнана е специфичното знание за органически 
присъщото на духовната душа положение и за връзката й с Върховната Душа. Това е 
обяснено по следния начин в Шримад-Бхагаватам (2.9.31); 

 
джнанам парама-гухйам ме    йад виджнана-саманвитам 
са-рахасйам тад-ангам ча    грхана гадитам майа 
  

 
„Знанието за себето и за Върховното Себе е много поверително и тайнствено. Но това 
знание и специфична реализация могат да бъдат постигнати, ако бъдат обяснени в 
разрличните им аспекти от Самия Господ.” Бхагавад-гита ни дава това общо и 
специфично знание за себето. Живите същества са частици, неразделно свързани с 
Господа, и следователно те са предназначени единствено да Му служат. Такова 
съзнание се нарича Кршна съзнание. Още от самото начало на живота си човек трябва 
да се учи на Кршна съзнание и тогава може да стане напълно Кршна осъзнат, като 
действа по съответния начин. 
Похотта е само извратено отражение на любовта към Бога, която е естествено присъща 
на всяко живо същество. Но ако някой бъде обучаван в Кршна съзнание още от самото 
начало, естественото любов към Бога няма да се изроди в похот. Когато любовта към 
Бога се изроди в похот, е много трудно да бъде върната в нормалното й състояние. 
Независимо от това, Кршна съзнание е толкова силно, че дори човек, който е започнал 
твърде късно, може да обикне Бога, като следва регулиращите принципи на преданото 
служене. И така, от всяко жизнено стъпало, или от момента, в който човек разбере 
неотложността на преданото служене, той може да започне да контролира сетивата си в 
Кршна съзнание, предано служене на Господа, и по този начин да превърне похотта в 
любов към Бога – най-висшия стадий на съвършенство в човешкия живот. 
 
ТЕКСТ 42 

 
индрийани паранй ахур    индрийебхйах парам манах 
манасис ту пара буддхир    йо буддхех паратас ту сах 
 

индрийани – сетивата; парани – по-висш; ахух – се казва; индрийебхйах – повече от 
сетивата; парам – по-висш; манах – умът; манасах – повече от ума; ту – също; пара – 
по-висш; буддхих –разум; йах – който; буддхех – повече от разума; паратах – по-висша; 
ту – но; сах – тя. 
 
Работещите сетива са по-висши от мъртвата материя, а умът стои по-високо от 
сетивата. Разумът е по-висш от ума, а тя [душата] стои по-високо дори от разума. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Сетивата са отдушници за дейностите на похотта. Похотта се намира в 
тялото, но се изявява посредством сетивата. Затова те са по-висши от тялото като цяло. 
Тези отдушници не се използват, когато е налице по-висше съзнание, т.е. Кршна 
съзнание. В Кршна съзнание душата се свързва непосредствено с Бога, Върховтната 
Личност. Следователно степенуването на телесните функции по важност, както е 
описано тук, води в крайна сметка до Върховната Душа. Телесната дейност означава 
функциониране на сетивата, а спирането на сетивата означава прекратяване на всички 
телесни дейности. Но понеже умът е активен, независимо от това, че тялото може да 
бъде в покой и да почива, той продължава да действа, както прави по време на сън. Но 
над ума стои разумът със своята решителност, а над разума стои душата. Следователно 
ако душата бъде пряко заета с Върховния, естествено е всички по-нискостоящи от нея, 
а именно разумът, умът и сетивата, автоматично да бъдат заети със същото. В Катха 
Упанишад има подобен пасаж, в който се казва, че обектите за сетивно наслаждение 
стоят по-високо от сетивата, а умът стои по-високо от обектите на сетивата. 
Следователно ако ангажираме ума непосредствено и постоянно в служба на Господа, 
сетивата няма да имат възможност да бъдат ангажирани по друг начин. Това състояние 
на ума беше вече обяснено. Парам дрштва нивартате. Ако умът бъде привлечен в 
трансцендентално служене на Господа, той няма да може да служи на по-низшите 
наклонности. В Катха Упанишад душата е описана като махан, или вечна. 
Следователно тя е над всичко – над сетивните обекти, сетивата, ума и разума. Затова 
решението на целия проблем е в непосредственото реализиране на органически 
присъщата на душата позиция. 
Ако посредством разума се открие органически присъщата на душата позиция, умът 
винаги ще бъде зает в Кршна съзнание. Това води до разрешаване на целия проблем. 
Неофитът в духовно отношение обикновено е съветван да се държи настрана от 
обектите на сетивата. Независимо от това, човек трябва да стабилизира ума си чрез 
използване на разума. Ако с помощта на разума човек ангажира ума си в Кршна 
съзнание, изцяло отдавайки се на Бога, Върховната Личност, тогава автоматично умът 
му ще стане по-силен. И въпреки че сетивата са много силни, като змии, те ще бъдат 
безопасни, както безопасни са змиите със счупени зъби. Но въпреки че душата е 
господар на разума, ума и сетивата, докато тя не укрепне в Кршна съзнание 
посредством общуване с Кршна, винаги има възможност да попадне под влияние на 
възбудения ум. 
 
ТЕКСТ 43 
 

евам буддхех парам буддхва    самстабхйатманам 
джахи шатрум маха-бахо    кама-рупам дурасадам 
 

евам – така; буддхех – спрямо разума; парам – по-висш; буддхва – като знае;   
самстабхйа – чрез обуздаване; атманам – умът; джахи – да победи; шатрум – 
неприятеля; маха-бахо – о, силноръки; кама-рупам – под формата на похот; дурасадам 
– страшен. 
 
О, силноръки Арджуна, този, който знае, че е трансцендентален по отношение на 
материалните сетива, ума и разума, трябва да установи ума си посредством 
съзнателен духовен разум [Кршна съзнание] и по този начин, чрез духовна сила, да 
победи ненаситния вряг, известен като похот.” 
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ПОЯСНЕНИЕ: Така трета глава на Бхагавад-гита окончателно насочва към Кршна 
съзнание, тъй като човек разбира, че е вечен слуга на Бога, Върховната Личност, и че 
безличностната празнота не е крайната цел на човешкия живот. При материалния начин 
на живот човек неизбежно се влияе от склонността си към похот и желание за 
господство над ресурсите на материалната природа. Желанието за господство и сетивно 
наслаждение е най-големият враг на обусловената душа. Но посредством силата на 
Кршна съзнание човек може да контролира материалните сетива, ума и разума. Той не 
може да изостави работата и предписаните си задължения веднага, но чрез постепенно 
развиване на Кршна съзнание може да се установи на трансцендентална позиция, без да 
бъде под въздействието на материалните сетива и ума. И всичко това той би могъл да 
постигне чрез устойчив разум, насочен към чистата му същност. Това е знанието, което 
се дава в тази глава. В незрелия стадий на материалното съществуване философските 
спекулации и изкуствените опити да се контролират сетивата чрез т.нар. практикуване 
на йогиски пози никога няма да помогнат на човек в духовния живот. Човек трябва да 
бъде обучен в Кршна съзнание от по-висш разум. 
 
 Така завършват пояснениета на Бхактиведанта върху трета глава на Шримад 
Бхагавад-гита, озаглавена „Карма-йога”, или изпълняване на предписаните задължения 
в Кршна съзнание. 
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 
 
  ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНОТО ЗНАНИЕ 
 
ТЕКСТ 1 
 

шри-бхагаван увача 
имам вивасвате йогам проктаван ахам авйайам 
вивасван манаве праха манур икшвакаве 'бравит 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност, каза; имам – това; вивасвате – на бога 
на Слънцето; йогам – науката за връзката на човек с Върховния; проктаван – предадох; 
ахам – Аз; авйайам – нетленна; вивасван – Вивасван (името на бога на Слънцето); 
манаве –  на бащата на човечеството (на име Ваивасвата); праха – разказах; манух – 
бащата на човечеството; икшвакаве – на цар Икшваку; абравит – каза. 
 
 
Божествената Личност, Господ Шри Кршна, казва: „Аз предадох на бога на 
Слънцето, Вивасван, тази вечна наука за йога, Вивасван я съобщи на Ману, 
бащата на човечеството, а Ману на свой ред инструктира Икшваку. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук е проследена историята на Бхагавад-гита, която в дълбока 
древност е била предадена на царете на всички планети, като се започне със Слънцето. 
Основният дълг на царете на всички планети е да защитават поданиците си. Но за да 
могат да управляват и да предпазват поданиците си от материалното робуване на 
похотта, членовете на царското семейство трябва да знаят науката на Бхагавад-гита. 
Човешкият живот е предназначен за развиване на духовно знание във вечна връзка с 
Бога, Върховната Личност. Управляващите всички държави и планети са длъжни да 
предават това знание на поданиците си със средствата на образованието, културата и 
предаността. С други думи правителствата на всички държави трябва да 
разпространяват науката за Кршна съзнание, така че хората да се възползват от тази 
велика наука и да следват правилния път, като използват възможностите на човешката 
форма на живот. 
 В тази епоха богът на Слънцето, от което са произлезли всички планети в 
слънчевата система, е известен под името Вивасван. В Брахма-самхита (5.52) се казва: 
 

 йач-чакшур эша савита сакала-граханам 
раджа самаста-сура-муртир ашеша-теджах 
йасйаджнайа бхрамати самбхрита-кала-чакро 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

  
 
„Нека почитам – казва Брахма – Бога, Върховната Личност, Говинда [Кршна], който е 
първоначалната личност и по чиято заповед Слънцето, царят на всички планети, 
получава огромна сила и топлина. Слънцето представя окото на Господа и се движи в 
орбитата си по Негова заповед.” 
 Слънцето е царят на планетите, а богът на Слънцето (понастоящем с името 
Вивасан) управлява слънчевата планета, която контролира всички други планети, като 
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им осигурява топлина и светлина. Слънцето се върти по заповед на Кршна и Господ 
Кршна прави Вивасван свой пръв ученик в разбирането на знанието, което Бхагавад-
гита съдържа. Така че Гита не е измислен трактат за незначителни светски учени, а 
класическа книга на знанието, което идва от незапомнени времена. 
 В Махабхарата (Шанти-парва 348.51-52) можем да намерим историята на Гита, 
описана по следния начин: 
 

трета-йугадау ча тато  вивасван манаве дадау 
мануш ча лока-бхритй-артхам сутайекшвакаве дадау 

 
икшвакуна ча катхито  вйапйа локан авастхитах 

  
„В началото на Трета-йуга науката за връзката с Върховния беше предадена от 
Вивасван на Ману. Ману, бащата на човечеството, я предаде на сина си Махараджа 
Икшваку, цар на планетата Земя и прадядо на династията Рагху, в която се появи 
Господ Рамачандра.” Следователно Бхагавад-гита съществува в човешкото общество 
от времето на Махараджа Икшваку. 
 В момента са изминали точно пет хиляди години от началото на Кали-йуга, 
чиято продължителност е 432 000 години. Епохата преди нея е известна като Двапара-
йуга (800 000 години), а тази преди нея – като Трета-йуга (1 200 000 години). И така, 
Ману разказва  Бхагавад-гита на своя ученик и син Махараджа Ишваку, цар на земната 
планета, само преди 2 005 000 години. Епохата на сегашния Ману се изчислява на 
305 300 000 години, от които 120 400 000 години са минали. Като приемем, че преди 
раждането на Ману Гита е била разказана от Господа на Неговия ученик, бога на 
Слънцето – Вивасван, - от едно грубо пресмятане става ясно, че Гита е била разказана 
поне преди 120 400 000 години, а човешкото общество съществува от два милиона 
години. Тя отново е била изговорена от Кршна, този път пред Арджуна, преди около 
пет хиляди години. Това е грубото пресмятане, което може да се направи върху 
историята на Гита, както е според самата нея и според твърдението на разказвача, 
Господ Шри Кршна. Тя е разказана на бога на Слънцето  - Вивасван, - защото той е 
кшатрийа и баща на всички кшатрии, потомци на бога на Слънцето, или сурйа-вамша 
кшатрии. Понеже Бхагавад-гита е изговорена от Бога, Върховната Личност, тя е 
равностойна на Ведите и знанието в нея е апаурушейа, или свръхчовешко. Тъй като 
инструкциите, дадени във Ведите, се приемат такива, каквито са, без човешка 
интерпретация, следователно и Гита трябва да се приема такава, каквато е, без да се 
подлага на светско тълкуване. Светските личности, които обичат да спорят, биха могли 
да спекулират върху Гита по свой начин, но това вече няма да е Бхагавад-гита такава, 
каквато е. Затова тя трябва да се приема такава, каквато е получена от ученическата 
последователност. Тук се описва, че Господ я е разказал на бога на Слънцето; той от 
своя страна я е разказал на Ману, а Ману – на сина си Икшваку. 
 
ТЕКСТ 2 
 

евам парампара-праптам  имам раджаршайо видух 
са каленеха махата    його наштах парантапа 

 
евам – по такъв начин; парампара – посредством ученическа последователност; 
праптам – получиха; имам – тази наука; раджа-ришайах – святите царе; видух – 
разбраха; сах – това знание; калена – с течение на времето; иха – в този свят; махата – 
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голямата; йогах – науката за връзката на човека с Върховния; наштах – изчезнала; 
парантапа – о, Арджуна, покорителю на враговете. 
 
 
Това върховно знание беше получено по веригата на ученическата 
последователност и по този начин го разбраха всички святи царе. Но с течение на 
времето тази верига беше прекъсната и знанието такова, каквото е, изглеждаше 
изгубено. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук ясно се казва, че Бхагавад-гита е била специално предназначена за 
святите царе, защото те са били длъжни да следват целта й, докато управляват 
поданиците си. Естествено е, че Бхагавад-гита никога не е била предназначена за 
демонични личности, които биха пропилели стойността й без полза за другите, като 
създават всевъзможни интерпретации според личните си прищевки. Когато 
първоначалната цел бива осуетена поради подбудите на безскрупулни коментатори, се 
появява необходимостта от възстановяване на ученическата последователност. Преди 
пет хиляди години Самият Господ, след като установява, че духовната верига е 
прекъсната, заявява, че възможността за постигане целта на Гита изглежда изгубена. 
Сега има много издания на Гита (особено на английски), но почти никое от тях няма 
връзка с авторитетна ученическа последователност. Има безброй много интерпретации, 
направени от различни светски учени, но в почти всички от тях авторите не приемат 
Бога, Върховната Личност, Кршна, въпреки че правят добър бизнес с думите Му. Този 
дух е демоничен, защото демоните не вярват в Господа, а просто се наслаждават на 
собствеността на Върховния. Тъй като има голяма нужда от английско издание на 
Бхагавад-гита, каквато тя е получена от парампара (ученическа последователност), с 
настоящата книга  се прави опит да бъде удовлетворена тази огромна необходимост. 
Бхагавад-гита, приета такава, каквато е, е голям дар за човечеството. Но ако бъде 
приемана като сборник от философски размишления, четенето й ще бъде само губене 
на време. 
 
ТЕКСТ 3 
 

са евайам майа те 'дйа йогах проктах пуратанах 
бхакто 'си ме сакха чети   рахасйам хй етад уттамам 

 
сах – същата; эва – несъмнено; айам – тази; майа – от Мен; те  - на теб; адйа – днес; 
йогах – науката за йога; проктах – изговорена; пуратанах – много древна; бхактах – 
преданоотдаден; аси – ти си; ме – Мой; сакха – приятел; ча – също; ити – за това; 
рахасйам – мистерия; хи – несъмнено; етат – тази; уттамам – трансцендентална. 
 
Сега Аз ти обяснявам това древно знание за връзката с Върховния, защото си Мой 
преданоотдаден и приятел и можеш да разбереш трансценденталната му 
мистика.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има две категории хора – преданоотддадени и демони. Господ избира 
Арджуна за приемник на тази велика наука, защото Арджуна е Негов преданоотдаден, а 
за демоните тази наука е непостижимо тайнство. Има много издания на Бхагавад-гита. 
Някои от тях са с коментарии, направени от преданоотдадени, а други – с коментарии, 
направени от демони. Обясненията, дадени от преданоотдадените, са истински, докато 
тези на демоните са безполезни. Арджуна приема Шри Кршна като Бога, Върховната 
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Личност, и всеки коментар върху Бхагавад-гита, направен от последователите на 
Арджуна, е истинско предано служене на каузата на тази велика наука. Демоните обаче 
не приямат Господ Кршна такъв, какъвто е. Вместо това съчиняват  някакви измислици 
за Него и така отклоняват читателите от пътя, начертан от инструкциите на Кршна. 
Затова тук се предупреждава за съществуването на пътища, които не водят във вярна 
посока. Човек трябва да се опитва да следва ученическата последователност, която 
води началото си от Арджуна, и по този начин ще може да извлече полза от великата 
наука на Шримад Бхагавад-гита. 
 
ТЕКСТ 4 
 

арджуна увача 
апарам бхавато джанма парам джанма вивасватах 
катхам етад виджанийам твам адау проктаван ити 

 
арджунах увача – Арджуна каза; апарам – по-млад; бхаватах – Твое; джанма – 
раждане; парам – по-висше; джанма – раждане; вивасватах – на бога на Слънцето; 
катхам – как; этат – това; виджанийам – ще разбера ли; твам – Ти; адау – в началото; 
проктаван – обучи; ити – по такъв начин. 
 
 
Арджуна казва: „Вивасван, богът на Слънцето, е по-възрастен от Теб. Как да 
разбирам това, че той е първият, на когото си предал тази наука?” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна е преданоотдаден, признат от Господа. Тогава как е възможно 
да не вярва на думите на Кршна? В действителност Арджуна пита не заради себе си, а 
заради всички, които не вярват в Бога, Върховната Личност, т.е. заради демонните, 
които не харесват идеята, че Кршна е Бог, Върховната Личност. Единствено заради тях 
Арджуна задава този въпрос, като че ли не знае нищо за Божествената Личност, Кршна. 
Както ще стане ясно от десета глава, Арджуна знае много добре, че Кршна е Бог, 
върховната Личност, първоизточникът на всичко и най-висшата трансценденталност. 
Кршна се появява на тази земя като син на Деваки. На обикновения човек му е много 
трудно да разбере как тогава Той остава все същият Бог, Върховната Личност, вечен и 
първоначален. За да изясни този пункт, Арджуна поставя този въпрос пред Кршна, така 
че Той да отговори авторитетно. Целият свят приема Кршна за върховен авторитет, не 
само днес, а от незапомнени времена, и само демоните го отричат. И така, понеже 
всички приемат Кршна за авторитет, Арджуна поставя този въпрос пред Него, за да 
може лично Той да опише Себе Си, а не да бъде описван от демони, които винаги се 
опитват да изопачат истината за Него, като Го представят по начин, обясним за тях и 
последователите им. В интерес на всеки е да познава науката за Кршна. Затова когато 
Кршна лично говори за Себе Си, това е благоприятно за всички светове. Обяснения, 
направени от Самия Кршна, могат да се сторят странни на демоните, защото те винаги 
Го изучават от позицията на собствените си възгледи. Но тези, които са 
преданоотдадени, с открито сърце приемат твърденията на Кршна, когато те са казани 
от Самия Него. Преданоотдадените винаги почитат авторитетните изявления на Кршна, 
защото имат силно желание да научават все повече и повече за Него. По този начин 
атеистите, които считат Кршна за обикновен човек, могат да осъзнаят, че Той е 
свръхчовешко същество, че е сач-чид-ананда-виграха (вечната форма на блаженство и 
знание), че е трансцендентален, че е над влиянието на гуните на материалната природа, 
че е над влиянието на пространството и времето. Преданоотдаден на Кршна като 
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Арджуна е без съмнение над всяко погрешно разбиране на трансценденталната позиция 
на Кршна. Когато Арджуна задава този въпрос на Господа, това е просто опит на един 
преданоотдаден да се противопостави на атеистичното отношение на личностите, които 
приемат Кршна за обикновено човешко същество, подвластно на гуните на 
мателиарната природа. 
 
ТЕКСТ 5 
 

шри-бхагаван увача 
бахуни ме вйатитани   джанмани тава чарджуна 
танй ахам веда сарвани   на твам веттха парантапа 

 
шри-бхагаван увача – Божествената Личност, каза; бахуни - много; ме – от Моите; 
вйатитани -  са минали; джанмани - раждания; тава – от твоите; ча – и също; 
арджуна – о, Арджуна; тани - тези; ахам - Аз; веда -  наистина зная/; сарвани - всички; 
на - не; твам - ти; веттха - знаеш; парантапа – о, покорителю но врагове. 
 
Божествената Личност казва:”Двамата с теб сме минали много, много раждания. 
Аз мога да си спомням всичките, но ти не можеш, о, покорителю на враговете. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: От Брахма-самхита (5.33) получаваме информация за многобройните 
инкарнации на Господа. Там се казва: 
 

адваитам ачйутам анадим ананта-рупам 
адйам пурана-пурушам нава-йауванам ча 
ведешу дурлабхам адурлабхам атма-бхактау 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
„Аз обожавам Бога, Върховната Личност, Говинда [Кршна], който е 

първоначалната личност, който е абсолютен, безпогрешен и без начало. Въпреки че 
дава началото на безброй много форми, Той остава същата първоначална и предвечна 
личност, която винаги е млада. Вечните, блажени и всезнаещи форми на Господа са 
проумявани обикновено от най-добрите учени-ведантисти, но винаги се разкриват на 
чистите преданоотдадени.” 

В Брахма-самхина (5.39) също се казва: 
 

рамади-муртишу кала-нийамена тиштхан 
нанаватарам акарод бхуванешу кинту 
кришнах свайам самабхават парамах пуман йо 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
„Обожавам Бога, Върховната Личност, Говинда [Кршна], който винаги присъства в 
различни инкарнации, такива като Рама, Нрсимха, както и в много подинкарнации, но е 
първоначалната Божествена Личност, известна като Кршна, която инкарнира и лично.” 

Във Ведите също се казва, че Господ въпреки че е единствен и неповторим, се 
проявява в безброй много форми. Той е като камъка ваидурйа, който променя цвета си, 
но въпреки това остава същият. Всички тези разнообразни форми могат да бъдат 
разбрани от чисти, искрени преданоотдадени, а не просто чрез изучаване на Ведите 
(.ведешу дурлабхам адурлабхам атма-бхактау). Преданоотдадените като Арджуна са 
вечни придружители на Господа и където и да инкарнира Той, преданоотдадените, 
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които Го придружават, също се раждат там, за да Му служат посредством различните 
си качества. Арджуна е един от тези преданоотдадени и от този стих става ясно, че 
преди няколко милиона години, когато Господ Кршна изговаря Бхагавад-гита пред 
бога на Слънцето – Вивасван, – Арджуна също присъства там, но в друга позиция. 
Разликата между Господ и Арджуна е, че Господ помни събитието, докато Арджуна не 
си го спомня. Това е разликата между малките живи същества и Върховния Господ. 
Въпреки че Арджуна е посочен като голям герой, който може да покорява враговете, 
той е неспособен да си спомни какво се е случило в предишните му раждания. 
Следователно едно живо същество, колкото и велико да е в материално отношение, не е 
равно на Върховния Господ. Без съмнение, всеки вечен спътник на Бога е освободена 
личност, но тя не може да бъде равна на Него. В Брахма-самхита Господ е описан като 
непогрешим (ачйута), което означава, че Той никога не забравя Себе Си, въпреки че 
влиза в контакт с материята. Следователно Господ и живото същество никога не могат 
да бъдат равни във всички отношения, дори ако живото същество е освободено, като 
Арджуна. Въпреки че Арджуна е преданоотдаден на Господа, той понякога забравя 
Неговата природа. Но по Божията милост един преданоотдаден може веднага да 
разбере, че Господ е непогрешим, докато един непреданоотдаден, или демон, не може 
да проумее тази трансцендентална природа. Следователно описанията, дадени в 
Бхагавад-гита, не могат да бъдат разбрани от демонични умове. Кршна си спомня 
дейности, извършени преди милиони години, докато Арджуна не може, въпреки факта, 
че и двамата са вечни по природа. Тук е мястото да отбележим, че живото същество 
забравя поради смяната на тялото, а Господ помни, защото никога не сменя Своето сач-
чид-ананда тяло. Той е адваита, което означава, че няма разлика между Него и тялото 
Му. Всичко, което е свързано с Него, е духовно, докато обусловената душа се 
различава от материалното си тяло. И понеже тялото и себето на Господа са 
тъждествени, Неговата позиция винаги се различава от позицията на обикновеното 
живо същество, дори когато Той идва на материално ниво. Демоните не могат да 
приемат трансценденталната природа на Господа, която Той лично обяснява в 
следващия стих.   
 
ТЕКСТ 6 
 

аджо 'пи санн авйайатма бхутанам ишваро 'пи сан 
пракритим свам адхиштхайа самбхавамй атма-майайа 

 
аджах - нероден; апи – въпреки че; сан – когато е така; авйайа – без разваляне; атма - 
тяло; бхутанам – на всички тези, които са родени; ишварах –Върховен Бог; апи – 
въпреки че; сан – като е така; пракритим - в трансцендентална форма; свам – на Себе 
си; адхиштхайа – като е така установен; самбхавами – Аз наистина инкарнирам; атма-
майайа – чрез Моята вътрешна енергия. 
 
 
Въпреки че съм нероден и трансценденталното Ми тяло е нетленно и въпреки че 
съм Господ на всички живи същества, Аз се появявам всяка епоха в 
първоначалната Си трансцендентална форма. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ говори за своеобразието на раждането Си. Въпреки че може да 
се появи като обикновен чонек, Той помни всичко от многобройните Си минали 
раждания, докато един обикновен човек не може да си спомни какво е правил дори 
преди няколко часа. Ако питаме някого какво е правил предишния ден по същото 
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време, за него ще бъде много трудно да отговори веднага. Той със сигурност ще трябва 
да се рови в паметта си, за да си спомни точно. И въпреки това хората често дръзват да 
се обявяват за Бог, или Кршна. Човек не трябва да се оставя да бъде заблуждаван от 
такива безсмислени твърдения. След това Господ отново обяснява Своята пракрти, или 
своята форма. Практри означава „природа”, сварупа, или собствена форма. Господ 
казва, че Той се появява в собственото Си тяло. Той не сменя тялото Си, както 
обикновеното живо същество, което сменя едно тяло с друго. Обусловената душа има 
един вид тяло в сегашното си раждане и съвсем друг вид в следващото. В материалния 
свят живото същество няма постоянно тяло, а преминава от едно тяло в друго. Обаче 
това не важи за Господа. Където и да се появи, Той се явява в едно и също, в 
първоначалното Си тяло, посредством вътрешната Си енергия. С други думи, Кршна 
идва в този материален свят в своята първоначална вечна форма с две ръце, в които 
държи флейта. Той идва направо във вечното Си тяло, незамърсено от материалния 
свят. Въпреки че се появява във все същото трансцендентално тяло и е Господ на 
вселената, изглежда като че ли Той се ражда като обикновено живо същество. И 
въпреки че тялото Му не се променя като материалните тела, на нас ни се струва, че 
Господ Кршна расте, преминава от детство в юношество и от юношество в младост. Но 
най-учудващото е, че Той остава винаги млад. По време на битката на Курукшетра той 
има много внуци, т.е. според материалните изчисления е достатъчно стар. Въпреки това 
Той изглежда като младеж на двадесет-двадесет и пет години. Никога не сме виждали 
картина, на която Кршна да е възрастен, защото Той никога не остарява като нас, 
въпреки че е бил, е и ще бъде най-старата личност от цялото творение. Нито тялото, 
нито интелигентността Му някога деградират или се променят. Следователно дори и в 
материалния свят Той остава все същата неродена, вечна форма на блаженство и 
знание, която не променя трансценденталното Си тяло и разум. Неговото появяване и 
изчезване наподобява изгрева, движението и скриването на слънцето от нашия поглед. 
Когато не можем да видим слънцето, мислим, че то е залязло, а когато е пред очите ни, 
мислим, че то е на хоризонта. В действителност слънцето остава винаги в едно и също 
положение, но поради недостатъците на недоразвитите ни сетива ние смятаме, че то се 
появява и изчезва. Тъй като появяването и изчезването на Господ Кршна са съвършено 
различни от тези на всяко обикновено живо същество, това е доказателство, че чрез 
вътрешната Си енергия Той е вечно, блажено знание и никога не се замърсява от 
материалната природа. Ведите потвърждават, че Бог, Върховната Личност, е нероден, 
макар и да изглежда, че се ражда в многобройните Си проявления. Допълнителната 
ведическа литература също потвърждава, че дори и ни се струва, че Господ се ражда, 
Той не сменя тялото Си. В Бхагаватам се описва как Той се появява пред Своята майка 
като Нарайана – с четири ръце и със символите на шестте пълни съвършенства. 
Върховният Господ идва в първоначалната Си вечна форма от безпричинна милост, 
която се излива над живите същества, и те могат да се концентрират върху Него такъв, 
какъвто е, а не върху умствени спекулации или представи, които имперсоналистите 
погрешно приемат за форма на Господа. 

Думата майа, или атма-майа, се отнася до безпричината милост на Господа, 
според речника Вишва-коша. Господ знае всяко Свое минало появяване и напускане, 
докато едно обикновено живо същество забравя всичко за предишното си тяло веднага 
щом получи ново. Той е Господ на всички живи същества, защото извършва 
удивителни, свръхчовешки дела, докато е на Земата. Следователно Господ винаги 
остава същата Абсолютна Истина и няма разлика между Неговата форма и Неговото 
Себе или между Неговите качества и Неговото тяло. Тук може да възникне въпросът, 
защо Господ се появява на този свят и след това си отива от него? Отговор на това се 
дава в следващия стих. 
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ТЕКСТ 7 
 

йада йада хи дхармасйа гланир бхавати бхарата 
абхйуттханам адхармасйа     тадатманам сриджамй ахам 

 
йада йада – когато и да е и където и да е; хи - несъмнено; дхармасйа – на религията; 
гланих – противоречия; бхавати – се разкриват; бхарата – о, потомъку на Бхарата; 
абхйуттханам – надмощие; адхармасйа –на религиозност; тада – по това време; 
атманам - себе; сриджами – се появявам; ахам – Аз. 
 
Когато и където има упадък на религиозната практика и нерилигиозността вземе 
връх, Аз идвам лично, о, потомъко на Бхарата. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих думата срджами е важна. Срджами не може да се употреби 
в смисъл на създаване. Според предишния стих формата или тялото на Господ не са 
сътворени, тъй като всяка от формите Му съществува вечно. Следователно срджами 
означава, че Господ се разкрива такъв, какъвто е. Въпреки, че Господ идва по план, а 
именно в края на Двапара-йуга, в двадесет и осма епоха на седмия Ману в деня на 
Брахма, Той не е задължен да се придържа към това правило, защото е напълно 
свободен да действа по най-различни начини, т.е. според желанието Си. Той се появява 
по собствено желание, когато нерелигиозността вземе връх и истинската религия 
изчезне. Принципите на религията са формулирани във Ведите и всяко отклонение 
прави човека нерелигиозен. В Шримад-Бхагаватам се казва, че тези принципи са 
закони на Господа. Само Господ може да създава религиозни системи. Известно е, че 
първоначално Ведите са произнесени от Него вътре в сърцето на Брахма. Следователно 
принципите на дхарма (религия) са заповедите, непосредствено оставени от Бога, 
Върховната Личност (дхармам ту сакшад бхагават-пранитам). Тези принципи са 
посочени ясно в Бхагавад-гита. Целта на Ведите е под ръководството на Върховния 
Господ да установят тези принципи и в края на Бхагавад-гита Господ направо казва, че 
най-висшият принцип на религията е да се отдадем на Него и нищо повече. 
Ведическите принципи насърчават човек към пълно отдаване на Господа. И когато 
демоните нарушават тези принципи, Господ се появява. От Бхагаватам научаваме, че 
Господ Буда е инкарнация на Кршна, появила се, когато материализмът започва да 
преобладава и материалистите използват за оправдание авторитета на Ведите. Въпреки 
че Ведите имат точни правила и предписания за принасянето на животни в жертва с 
определена цел, хората с демонични наклонности принасят тези жертви, без да се 
съобразяват с ведическите принципи. Господ Буда се появява, за да спре този абсурд и 
да възстанови ведическите принципи за ненасилие. Следователно всички аватари, или 
инкарнации на Господа, имат специални мисии и те са описани в разкритите писания. 
Никой не трябва да бъде приеман за аватара, ако за него не се споменава в писанията. 
Не е истина, че Господ се появява само на индийска територия. Той може да се появи 
навсякъде и по всяко време, според желанието Си. Във всяка Своя инкарнация той 
говори върху религията толкова, колкото могат да разберат съответните хора при 
съответните обстоятелства. Но мисията е една и съща – да води хората към Божествено 
съзнание и към подчинение на принципите на религията. Някога Той идва лично, 
някога изпраща Свои авторитетни представители, които идват като Негови синове или 
слуги, или пък Самият Той се появява, прикрит от някаква форма. 
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Принципите на Бхагавад-гита са изложени пред Арджуна и по такъв начин – 
пред всички напреднали в духовно отношение личности, защото той самият е много 
напреднал в сравнение с хората от другите части на света. Това че две и две прави 
четири, е математически принцип, който е валиден както за началната аритметика, така 
и за висшата математика. Но независимо от това, че има елементарна и висша 
математика, всички инкарнации на Господа ни учат на едни и същи принципи, които 
изглеждат по-висши и по-низши при различните обстоятелства. По-висшите 
религиозни принципи започват с приемането на четирите стъпала и четирите 
положения на обществения живот, както ще бъде обяснено по-нататък. Целта на всички 
инкарнации е да събудат Кршна съзнание навсякъде. И това съзнание се проявява или 
не единствено според различните обстоятелства. 
 
ТЕКСТ 8 
 

паритранайа садхунам    винашайа ча душкритам 
дхарма-самстхапанартхайа    самбхавами йуге йуге 

 
паритранайа – за спасяването; садхунам – на преданоотдадените; винашайа – за 
унищожаването; ча – и; душкритам – на безбожниците; дхарма – религиозните 
принципи; самстхапана-артхайа – да възстанови; самбхавами – дествително се 
появявам; йуге – епоха; йуге –  след епоха. 
 
Във всяка епоха Аз лично идвам, за да спася благочестивите и да унищожа 
безбожниците, а също и да възстановя религиозните принципи. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Според Бхагавад-гита за садху (свят човек) се счита всеки, която е в 
Кршна съзнание. Някой може да изглежда нерелигиозен, но ако притежава всички  
квалификации на Кршна съзнание в пълна степен, трябва да бъде считан за садху. 
 Душкртам се отнася за тези, които не се интересуват от Кршна съзнание. Такива 
безбожници, душкртам, са описани като глупаци и най-низши сред човешкия род дори 
когато притежават светско образование, докато личностите, които са стопроцентово 
заети с Кршна съзнание, са считани за садху, независимо от това, дали са учени или 
добре образовани. Що се отнася до атеистите, не е необходимо Върховния Господ да 
идва лично, за да ги унищожи, както прави с демоните Равана и Камса. Господ има 
много представители, които могат да унищожат демоните. Господ слиза преди всичко 
за да облегчи чистите Си преданоотдадени, които винаги са притеснявани от демоните. 
Демоните тормозат преданоотдадените дори ако са техни роднини. Прахлада 
Махараджа е бил син на Хиранйакашипу, но независимо от това е бил преследван от 
баща си. Въпреки че Деваки, майката на Кршна е сестра на Камса, тя и съпругът й 
Васудева са били измъчвани от него единствено защото Кршна е трябвало да бъде 
роден от тях. И така, Господ Кршна се появява преди всичко за да избави Деваки, а не 
за да убие Камса, но изпълнява едновременно и едното, и другото. Затова тук се казва, 
че Господ се появява в най-различни инкарнации, за да спаси преданоотдадените Си и 
да накаже демоничните безбожници. 

В Чайтанйа-чаритамрта (Мадхайа 20.263-264) Кршнадаса Кавираджа 
резюмира принципите на инкарнирането в следните стихове: 

 
сришти-хету йеи мурти прапанче аватаре 
сеи ишвара-мурти `аватара' нама дхаре 
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майатита паравйоме сабара авастхана 
вишве аватари' дхаре `аватара' нама 

 
 
„Една аватара, или инкарнация на Бога, идва от царството на Бога, за да се прояви в 
материалния свят, и специфичната форма, в която Божествената Личност се появява, се 
нарича инкарнация, или аватара. Тези инкарнации се намират в духовния свят, в 
царството на Бога, и когато идват в материалното творение, приемат името аватара. 

Има различни видове аватари: пурушааватари, гунааватари, лилааватари, 
шактй-авеша аватари, манвантара-аватари и йугаватари – и всеки един от тях се 
появява в определено време някъде из вселената. Но Господ Кршна е предвечният 
Господ, източникът на всички аватари. Специалната цел, с която Господ Шри Кршна 
идва, е да облекчи мъката на чистите Си преданоотдадени, които винаги силно желаят 
да Го видят в Неговите уникални Врндавана-забавления. Следователно основната цел 
на Кршна аватарата е да удовлетвори чистите Си преданоотдадени. 

Господ казва, че инкарнира във всяка епоха, което означава, чи инкарнира и в 
Кали-йуга. Както се посочва в Шримад-Бхагаватам, инкарнацията за епохата на Кали е 
Господ Чаитанйа Махапрабху, който разпространява обожаването на Кршна 
посредством санкиртана движението (груповото повтаряне на святите имена) из цяла 
Индия. Той е предсказал, че тази санкиртана култура ще бъде разпространена 
навсякъде по света, във всички градове и села. Господ Чаитанйа като инкарнация на 
Кршна, Божествената Личност, е описан индиректно в най-поверителните части на 
такива разкрити писания като Упанишадите, Махабхарата и Бхагаватам. 
Преданоотдадените на Господ Кршна са силно привлечени от санкиртана движението 
на Господ Чаитанйа. Тази аватара на Господа не убива безбожниците, а ги 
освобождава поради безпричинната Си милост. 
 
 
ТЕКСТ 9 
 

джанма карма ча ме дивйам   евам йо ветти таттватах 
тйактва дехам пунар джанма   наити мам ети со 'рджуна 

 
джанма – раждане; карма – дейност; ча – също; ме – Моята; дивйам – 
трансцендентални; евам – като тази; йах – всеки, който; ветти – знаег; таттватах – в 
действителност; тйактва – като напуска; дехам – това тяло; пунах – отново; джанма – 
раждане; на – никога; ети – наистина получава; мам – до Мен; эти – наистина достига; 
сах – той; арджуна – Арджуна. 
 
 
Оня, който познава трансценденталната природа на Моите появявания и 
дейности, след като напусне тялото си, не се ражда повече в този материален свят, 
а достига Моята вечна обител, о, Арджуна. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Как Господ идва от трансценденталното Си жилище, вече беше 
обяснено в шести стих. Този, който може да разбере истината за появяването на 
Божествената Личност, е вече освободен от материалното робство и се завръща в 
царството на Бога веднага след като напусне настоящото си материално тяло. За 
живото същество не е никак лесно да се освободи от материалното робство. 
Имперсоналистите и йогите постигат освобождение с много усилия  и след много, 

155 
 



много раждания. Дори тогава освобождението, което те постигат, а именно сливане с 
безличностното брахмаджйоти на Господа, е частично и носи риска за връщане в 
материалния свят. А преданоотдаденият просто чрез разбиране на трансценденталната 
природа на тялото и дейностите на Господа достига жилището Му, след като напусне 
тялото си, и не рискува да се върне отново в материалния свят. В Брахма-самхита 
(5.33) се казва, че Господ има безброй много форми и инкарнации: адваитам ачйутам 
анадим ананта-рупам.  Въпреки че Господ има много трансцендентални форми, Той 
остава все същият Бог, Върховна Личност. Човек трябва да разбере с убеденост този 
факт, въпреки че той остава неразбираем за светските учени и философи-емпирици. 
Както се казва във Ведите (Пуруша-бобхини Упанишад), 
 

еко дево нитйа-лилануракто   бхакта-вйапи хридй антар-атма 
 
 
„Същият Бог, Върховната Личност, посредством безбройните Си трансцендентални 
форми е вечно зает в различни взаимоотношения със Своите чисти преданоотдадени.” 
В този стих на Бхагавад-гита Господ лично потвърждава цитирания ведически текст. 
Всеки, който приема тази истина въз основа на авторитета на Ведите и на Бога, 
Върховната Личност, и не пропилява времето си с философски спекулации, достига 
най-висшия, съвършен стадий на освобождение. Само когато повярва в тази истина, 
човек със сигурност постига освобождение. Ведическото твърдение тат твам аси е 
наистина приложимо в този случай. Всеки, който разбира, че Господ Кршна е 
Върховният, или казва на Господа: „Ти си и Върховният Брахман, и Върховната 
Личност”, със сигурност постига освобождение и трансценденталното общуване с 
Кршна му е гарантирано. С други думи, всеки искрен преданоотдаден достига 
съвършенство. И това се потвърждава в следното ведическо твърдение: 
 

там эва видитвати мритйум эти 
нанйах пантха видйате 'йанайа 

 
„Човек може да достигне съвършено ниво на освобождение от раждане и смърт просто 
като опознае Господа, Бога, Върховната Личност, защото няма друг начин за постигане 
на това съвършенство.” (Шветашватара Упанишад 3.8) „Няма друга възможност” 
означава, че всеки, който не разбира Господ Кршна като Бога, Върховната Личност, е в 
гуната на невежеството и не може да постигне спасение, като ближе външната страна 
на буркана с меда, т.е. като интерпретира Бхагавад-гита от позицията на светското 
образование. Такива философи-импирици са обсебили много важни роли в 
материалния свят, но това не означава, че те са подходящи за освобождение. Такива 
надути светски учени трябва да чакат бизпричинната милост на някой преданоотдаден 
на Господа. Следователно човек трябва да развива Кршна съзнание с вяра и знание и по 
този начин да постигне съвършенство. 
 
ТЕКСТ 10 
 

вита-рага-бхайа-кродха ман-майа мам упашритах 
бахаво джнана-тапаса пута мад-бхавам агатах 

 
вита – освободени от; рага – привързаност; бхайа – страх; кродхах – и гняв; мат-майа 
– изцяло в Мен; мам – в Мен; упашритах – напълно установен; бахавах – много; 
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джнана – със знание; тапаса – чрез покаяние; путах – е пречистен; мат-бхавам – 
трансцендентална любов към Мен; агатах – достигнаха. 
 
Освободени от привързаност, страх и гняв, напълно погълнати от мисли за Мен и 
приели убежище в Мен, много хора в минало се пречистиха чрез знанието за Мен 
и по такъв начин постигнаха трансцендентална любов към Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Както се казва по-горе, човек, който е силно повлиян от материализма, 
много трудно може да разбере личностната природа на Върховната Абсолютна Истина. 
Обикновено хората, които са привързани към телесно схващане за живота, са така 
затънали в материализъм, че за тях е почти невъзможно да разберат как Върховният 
може да бъде личност. Те не могат дори да си представят, как има трансцендентално 
тяло, което е неразрушимо, пълно със знание и вечно блаженство. Според 
материалистическото разбиране тялото е тленно, пълно с невежество и напълно 
нещастно. По тази причина хората запазват същото телесно схващане в ума дори когато 
чуят за формата на Господа като личност. Такива материалисти считат формата на 
огромното материално проявление за върховна, а Върховният – за безличностен. И 
понеже дълбоко затънали в материализма, идеята за запазване на личността след 
постигането на освобождение от материалния свят ги плаши. Когато научат, че 
духовният живот също е индивидуален и личностен, те се страхуват отново да станат 
личности и по тази причина предпочитат някакво сливане с безличностната празнота. 
Обикновено те сравняват живите същества с въздушните мехурчета в океана, които се 
сливат с него. Това е най-висшето съвършенство на духовно съществуване, което може 
да се постигне без индивидуалността на личността. Но то е само етап в живота, 
изпълнен със страх и лишен от съвършеното знание на духовното съществуване. Нещо 
повече, има много личности, които вообще не могат да разберат духовното 
съществуване. Объркани от безбройните теории и противоречията в различните 
философски спекулации, те се възмущават или се разгневяват и глупаво решават, че 
няма върховна причина и всичко в крайна сметка е пустота. Тези хора са в болестно 
състояние. Някои са силно привързани към материалната платформа и затова не 
обръщат внимание на духовния живот. Други искат да се слеят с върховната духовна 
причина, а трети не вярват в нищо и от безнадежност се дразнят от всички духовни 
спекулации. Последният вид хора намират убежище в някакви опияняващи средства и 
понякога изживяваните от тях чувствени халюцинации се приемат за духовно виждане. 
Човек трябва да се избави от трите степени на привързаност към материалния свят: от 
пренебрегването на духовния живот, от страха от духовната личностна идентичност и 
от схващането за пустотата, които възниква от разочарование в живота. За да се 
освободи от тези три стадия на материалното схващане за живота, той трябва да приеме 
напълно подслон при Господа, като следва правилата и регулиращите принципи на 
предания живот под ръководството на авторитетен духовен учител. Последният етап на 
този изпълнен с преданост живот се нарича бхава, или трансцендентална любов към 
Бога. 
 Според Бхакти-расамрта-синдху (1.4.15-16) науката за преданото служене се 
състои в следното: 
 

адау шраддха татах садху-  санго 'тха бхаджана-крийа 
тато 'нартха-нивриттих сйат    тато ништха ручис татах 
 
атхасактис тато бхавас татах премабхйуданчати 
садхаканам айам премнах прадурбхаве бхавет крамах 
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 „В началото човек трябва да има предварително желание за себереализация. 
Това ще го накара да потърси общуване с духовно напреднали личности. На следващия 
етап човек получава посвещение от издигнат духовен учител и под негово ръководство 
новопосветеният преданоотдаден започва метода на преданото служене. Чрез 
изпълнение на предано служене под ръководството на духовен учител човек се 
освобождава от всички материални привързаности, постига устойчивост в 
себереализацията и придобива вкус към слушане за Бога, Абсолютната Личност, Шри 
Кршна. Този вкус помага на човек да се привърже още повече към Кршна съзнание, 
чийто зрял стадий е бхава, или предварителният стадий на трансценденталната любов 
към Бога. Истинската любов към Бога се нарича према – най-голямото съвършенство в 
живота.” На нивото према човек е постоянно зает в трансценденталното любовно 
служене на Бога. Така, чрез бавния метод на преданото служене  под ръководството на 
авторитетен духовен учител, човек може да достигне най-високото ниво, освободен от 
материална привързаност, от страха, че е индивидуална духовна личност, както и от 
разочарованията, които ражда философията на пустотата. Едва тогава той може да 
достигне жилището на Върховния Господ. 
 
ТЕКСТ 11 
 

йе йатха мам прападйанте тамс татхаива бхаджамй ахам 
мама вартманувартанте манушйах партха сарвашах 

 
йе –всички, които; йатха – както; мам – на Мен; прападйанте – се отдават; тан – тях; 
татха – така; эва – несъмнено; бхаджами – възнаграждавам; ахам – Аз; мама – Моят; 
вартма – път; анувартанте – следват; манушйах – всички хора; партха – о, сине на 
Пртха; сарвашах – във всяко отношение. 
 
В каквато степен някой Ми се отдаде, в такава степен Аз ще го възнаградя. Всеки 
следва Моя път във всяко едно отношение, о, сине на Пртха. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всеки търси Кршна в различните аспекти на Неговите проявления. 
Кршна, Бог, Върховната Личност е частично реализиран в безличностното Си сияние 
брахмаджйати и като всепроникващата Свръхдуша, която обитава всичко, дори и 
атомите. Но Кршна е изцяло  реализиран само от Своите чисти преданоотдадени. 
Следователно Той е обект на всяка реализация и всеки е удовлетворен според 
желанието си да Го има по определен начин. В трансценденталния свят Кршна отговаря 
на чистите Си преданоотдадени с желаното от тях трансцендентално отношение. Един 
преданоотдаден може да иска Кршна като върховен господар, друг – като личен 
приятел, син или любим. Кршна възнаграждава всичките Си преданоотдадени по 
подходящ начин в зависимост от силата на любовта им към Него. В материалния свят 
съществува същата взаимност на чувствата между Господа и различните обожатеи и те 
наравно учавстват в тази обмяна. Чистите преданоотдадени както в трансценденталната 
обител на Господа, така и тук общуват с Него като с личност, отдават лично служене и 
така постигат трансцендентално блаженство в любовното служене на Господа. Що се 
отнася до имперсоналистите, които искат да извършат духовно самоубийство, като 
унищожат индивидуалното съществуване на живото същество, Кршна им помага, като 
ги поглъща в Своето сияние. Тези имперсоналисти не се съгласяват да приемат вечната, 
блажена Божествена Личност и не могат да вкусят от блаженството на 
трансценденталното лично служене на Господа, защото са заличили индивидуалността 
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си. Някои от тях, които не са твърдо установени даже в безличностното съществуване, 
се връщат в материалната сфера, за да проявят латентните си желания за действие. Тези 
хора не са допускани до духовните планети. На всички, които работят за кармичните 
резултати, Господ, като йаджнешвара, дава желаните резултати от предписаните им 
задължения, а на йогите, които се стремят към мистични сили, Той дава тези сили. С 
други думи, успехът на всички зависи единствено от милостта на Господа, а различните 
духовни техники не са нищо друго, освен различни степени на успеха по един и същ 
път. Ако човек не достигне до най-висшето съвършенство -  Кршна съзнание, –  
всичките му опити остават незавършени, както се посочва в Шримад Бхагаватам 
(2.3.10):  

акамах сарва-камо ва мокша-кама удара-дхих 
тиврена бхакти-йогена йаджета пурушам парам 

 
 „Независимо от това, дали човек е без желание (състояние на преданоотданите) 
или желае всички кармични резултати, или се стреми към освобождение, той трябва с 
всички сили да се старае да обожава Бога, Върховната Личност, за да постигне пълно 
съвършенство, което кулминира в Кршна съзнание.” 
 
ТЕКСТ 12 
 

канкшантах карманам сиддхим йаджанта иха деватах 
кшипрам хи мануше локе сиддхир бхавати карма-джа 

 
канкшантах – като желае; карманам – за кармични дейности; сиддхим – съвършенство; 
йаджанте – те почитат с жертвоприношения; иха – в материалния свят; деватах – 
полубоговете; кшипрам – много бързо; хи – безспорно; мануше – в човешкото 
общество; локе – в този свят; сиддхих – успех; бхавати – идва; карма-джа –  от 
кармична работа. 
 
 
Хората в този свят желаят успех в кармичните дейности и затова почитат 
полубоговете. Разбира се, в този свят всеки получава много бързо резултатите от 
кармичната работа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този материален свят има погрешно схващане за боговете или 
полубоговете, и нискоинтелигентните хора, въпреки че минават за големи учени, 
смятат полубоговете за различни форми на Върховния Господ. В действителност 
полубоговете не са различни форми на Бога, а различни неразделно свързани с Него 
частици. Бог е един, а свързаните с Него частици са много. Ведите казват: нитйо 
нитйанам – „Бог е един”. Ишварах парамах кршнах. Върховният Бог е един – Кршна, –  
а полубоговете са упълномощени с властта да управляват този материален свят. Всички 
полубогове са живи същества (нитйанам), които притежават материална власт в 
различна степен. Те не са равни на Върховния Бог Нарайана, Вишну, т.е. Кршна. Всеки, 
който мисли, че Бог и полубоговете се намират на едно и също ниво, е атеист, или 
пашанди. Дори всичките полубогове, като Брахма и Шива, не могат да бъдат 
сравнявани с Върховния Господ. Фактически Господ е обожаван от полубогове като 
Брахма и Шива (шива-виринчи-нутам) Не по-малко любопитно е това, че много от 
лидерите в човешко общество са почитани от глупаците поради погрешно разбиране на 
теорията на антропоморфизма или зоомофизма. Иха деватах означава могъщ човек или 
полубог, киойто принадлежи на материалния свят. Но Нарайана, Вишну, или Кршна – 
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Бог, Върховната Личност, –  не принадлежи към този свят. Той е над него и 
трансцендентален по отношение на материалното творние. Дори Шрипада 
Шанкарачарйа, водачът на имперсоналистите, приемат, че Нарайана, т.е. Кршна, стои 
отвъд материалното творение. Глупавите хора (хрта-джнана) почитат полубоговете, 
защото искат бързи резултати. Те получават резултатите, но не знаят, че придобитото е 
временно  и предназначено за нискоинтелигентни хора. Интелигентният човек е в 
Кршна съзнание и на него не му е необходимо да почита незначителните полубогове 
заради някаква непосредствена временна облага. Полубоговете в този материален свят, 
както и техните почитатели ще престанат да съществуват в същия миг, в който светът 
бъде унищожен. Даровете на полубоговете са материални и временни. Както 
материалните светове, така и техните обитатели, включително полубоговете и 
почитателите им, са въздушни михурчета в космичния океан. В този свят обаче 
човешкото общество е обезумяло по временни неща, като притежаване на земя, 
семейство, вещи за наслаждение. За да си набавят такива временни неща, хората 
почитат полубоговете или могъщи личности в човешкото общество. Ако човек получи 
министерски пост в правителството чрез почитане на политически лидер, той мисли, че 
е постигнал много. По тази причина всеки раболепничи пред т. нар. лидери, или „важни 
личности”, за да постигне временни привилегии, и наистина ги постига. Такива глупави 
хора не се интересуват от Кршна съзнание, с помощта на което могат да разрешат 
завинаги трудностите на материалното съществуване. Те се стремят към сетивно 
наслаждение за да получат благоприятна възможност за наслаждение, почитат 
упълномощени живи същества, известни като полубогове. Този стих ни подсказва, че 
хората рядко се интересуват от Кршна съзнание. Обикновено те се интерсуват от 
материално наслаждение и затова почитат някое могъщо живо същество. 
 
ТЕКСТ 13 
 

чатур-варнйам майа сриштам гуна-карма-вибхагашах 
тасйа картарам апи мам  виддхй акартарам авйайам 

 
чатух-варнйам – четирите разделения на човешкото общество; майа – от Мен; 
сриштам – създадени; гуна – по качество; карма – и работа; вибхагашах – от гледна 
точка на разделението; тасйа – на това; картарам – бащата; апи – въпреки; мам – Мен; 
виддхи – ти можеш да знаеш; акартарам – като не е извършител; авйайам – 
непроменен. 
 
Четирите класи на човешкото общество са създадени от Мен в съответствие с 
трите гуни на материалната природа и работата, предписана от тях. Въпреки че 
Аз съм създателят на тази система, трябва да знаеш, че Аз не съм извършителят, 
защото не се променям. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ е създадетят на всичко. Всичко се ражда и се поддържа от Него 
и след унищожението всичко пребивава в Него. Следователно Той е създателят и на 
четирите социални класи, които започват с класата на интелигенцията – брахманите, 
наречени така, защото се намират в гуната на доброто. Следващата социална класа е 
класата на управляващите – кшатриите, наречени така, защото се намират в гуната на 
страстта. Търговците, наречени ваишии, са под смесеното влияние на гените на 
страстта и невежеството, а шудрите, или работниците, са под влияние на гуната на 
невежеството. Въпреки че Господ Кршна е създал четирите класи в човешкото 
общество, Той не принадлежи към тях, защото не е една от обусловените души, част от 
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които образуват човешкото общество. Човешкото общество наподобява всяко друго 
животинско общество и Господ е създал в обществото гореспоменатите социални 
класи, за да могат хората постепенно да развият Кршна съзнание и по този начин да се 
издигнат над животинското ниво. Предпочитанията на човек към определен вид работа 
се определят от гените на материалната природа, които той придобил. Такива признаци 
на живот, съобразно различните гуни на материалната природа, са описани в 
осемнадесета глава на тази книга. Една Кршна осъзната личност обаче стои по-високо 
от брахманите. Въпреки че брахманите имат качества, които предполагат познаването 
на Брахман, или Върховната Абсолютна Истина, повечето от тях постигат само 
безличностното Брахман проявление на Господ Кршна. Но всеки, който се издигне над 
ограниченото знание на брахманите и достигне знанието за Бога, Върховната Личност, 
Шри Кршна, става Кршна осъзната личност, или с други думи, ваишнава. Кршна 
съзнание включва знание за всички пълни експанзии на Кршна: Рама, Нрсимха, Вараха 
и т.н. Кршна е трансцендентален по отношение на системата на човешкото общество, 
което се състои от четири социални класи. Следователно всеки, който е Кршна осъзнат, 
също е трансцендентален по отношение на всички класи на човешкото общество, 
независимо от това, дали имаме пред вид класите на една общност, нация или 
биологичните видове. 
 
ТЕКСТ 14 
 

на мам кармани лимпанти     на ме карма-пхале сприха 
ити мам йо 'бхиджанати  кармабхир на са бадхйате 

 
на – никога; мам – Мен; кармани – всички видове работа; лимпанти – наистина 
повлияват; на – нито; ме – Мой; карма-пхале – в кармична дейност; сприха – стремеж; 
ити – по такъв начин; мам – Мен; йах – този, който; абхиджанати – наистина знае; 
кармабхих – чрез резултата от такава работа; на – никога; сах – той; бадхйате – се 
оплита. 
 
Няма работа, от която да съм повлияван, нито пък се стремя към плодовете от 
дейността си. Оня, който разбере тази истина за Мен, също не се оплита в 
кармичните реакции на дейността.  
 
ПОЯСНЕНИЕ: Както в материалния свят има законници, според които царят е 
непогрешим, с други думи, не е подвластен на държавните закони, по същия начин 
Господ, въпреки че е създател на този материален свят, не е под влияние на 
материалните дейности. Той създава, но остава настрана от създаденото, докато живите 
същества се оплитат в кармичните резултати на материалните дейности поради 
склонността си да господстват над материалните ресурси. Собственникът на едно 
предприятие не отговаря за добрите и лошите постъпки на работнците. Те отговарят 
сами за постъпките си. Живите същества са заети в дейности за собственото си сетивно 
наслаждение и тези дейности не са предписани от Господа. За да усъвършенстват 
сетивното си наслаждение, живите същества се ангажират в работа в този свят и се 
стремят към райско щастие след смъртта. Господ, който е цялостен Сам по себе си, не е 
привлечен  от т.нар. „райско щастие”. Полубоговете, живеещи в рая, са само Негови 
слуги. Собственникът на едно предприятие никога не желае евтиното щастие на 
работниците. Господ е далеч от материалните дейности и последиците от тях. 
Например дъждовете не са отговорни за разнообразната растителност, която се появява 
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на земята, въпреки, че без дъждове не е възможно да израстне нищо. Ведическите 
смрти потвърждават това по следния начин: 
 

нимитта-матрам эвасау сриджйанам сарга-кармани 
прадхана-карани-бхута йато ваи сриджйа-шактайах 

 
  
„В материалните творения само Господ е върховната причина. Непосредствената 
причина, с помощта на която космичното проявление става видимо, е материалната 
природа.” Има много видове сътворени живи същества: полубогове, човешки същества 
и по-низши животни – и всички те са подвластни на последиците от  миналите си добри 
или лоши дела. Господ само им усигурява съответните благоприятни условия за такива 
дейности и законите на гуните на природата, но Той никога не е отговорен за миналите 
или сегашните им дела. Във Веданта-сутра (2.1.34) се потвърждава: ваишамйа-
наиргхринйе на сапекшатват – Господ никога не е пристрастен към никое живо 
същество. Живото същество лично отговаря за постъпките си. Господ посредством 
материалната природа, т.е. външната Си енергия, просто му дава възможност да 
действа. Този, който е напълно осведомен за цялата сложност на закона за кармата 
(кармичните дейности), не е повлияван от резултатите на дейностите си. С други думи, 
личност, която познава трансценденталната природа на Господа, е опитна в Кршна 
съзнание и затова тя никога не е подчинена на закона за кармата. Човек, който не 
познава трансценденталната природа на Господа и мисли, че Господ действа, за да 
постигне някакви кармични резултати, каквито са дейностите на обикновените живи 
същества, със сигурност сам се оплита в кармични реакции. Но човек, който познава 
Върховната Истина, е освободена душа, установена в Кршна съзнание. 
 
ТЕКСТ 15 
 

евам джнатва критам карма пурваир апи мумукшубхих 
куру кармаива тасмат твам пурваих пурватарам критам 

 
евам – по такъв начин; джнатва – като знае добре; критам – беше извършена; карма – 
работа; пурваих – от предишните авторитети; апи – наистина; мумукшубхих – които 
постигнатха освобождение; куру – просто извършват; карма – предписан дълг; ева – 
несъмнено; тасмат – следователно; твам – ти; пурваих – от предшествениците; пурва-
тарам – в древни времена; критам – както са извършени. 
 
В древността всички освободени души действаха с това разбиране за 
трансценденталната Ми природа. Затова изпълни дълга си, като следваш техния 
пример. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има две категории хора. Сърцата на едните са пълни със замърсяващи 
материални желания, а другите са освободени от такива желания. Кршна съзнание 
влияе еднакво благотворно както върху едните, така и върху другите. Тези, които са 
замърсени, могат да поемат пътя на Кршна съзнание като техника за постепенно 
пречистване и да следват регулиращите принципи на преданото служене. А тези, които 
вече са се пречистили, трябва да продължават да следват принципите на Кршна 
съзнание, за да могат другите да следват техния пример и да извлекат полза от него. 
Глупавите личности, или неофитите в Кршна съзнание, често желаят да прекратят 
дейностите, защото нямат знание за Кршна съзнание. Господ обаче не одобрява 
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желанието на Арджуна да се оттегли от бойното поле. Човек се нуждае само от знание 
за това, как да действа. Не е нужно да се оттегляме от дейностите в Кршна съзнание и 
да оставаме настрана, като само демонстрираме Кршна съзнание; трябва да се 
ангажираме в дейности за Кршна. Тук Арджуна е съветван да действа в Кршна 
съзнание по примера на предишните ученици на Господа, като бога на Слънцето – 
Вивасван??. Както се спомена преди това, Върховният Господ помни всички Свои 
минали дейности, както и дейностите на личностите, които в миналото са действали в 
Кршна съзнание. Затова Той препоръчва да се действа като бога на Слънцето, който е 
изучил това изкуство лично от Господа преди няколко милиони години. Всички тези 
ученици на Господ Кршна, посочени тук като освободени души в миналото, са били 
заети с изпълнението на задължения, определени от Кршна.  
 
ТЕКСТ 16 
 

ким карма ким акармети  кавайо 'пй атра мохитах 
тат те карма правакшйами    йадж джнатва мокшйасе 'шубхат 

 
ким – какво е; карма – действие; ким – какво е; акарма – бездействие; ити – така; 
кавайах – интелигентните; апи – също; атра – по този въпрос; мохитах – са объркани; 
тат – това; те – на теб; карма – работа; правакшйами   - Аз ще обясня; йат – което; 
джнатва – като знаеш; мокшйасе – ти ще бъдеш свободен; ашубхат – от нещастие. 
 
 
Дори интелигентните хора се объркват, когато трябва да определят какво е 
действие и какво – бездействие. Сега ще ти обясня какво е действие и когато 
разбереш, ще се освободиш напълно от цялото нещастие. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всяко действие в Кршна съзнание трябва да се извършва според 
примера на предшестващите авторитетни преданоотдадени. Това се препоръчва в 
петнадесети стих. Сега ще бъде обяснено защо тези дейности не трябва да бъдат 
независими. 

За да действа в Кршна съзнание, човек трябва да следва инструкциите на 
упълномощени личности, които принадлежат към ученическата последователност, 
както обяснихме в началото на тази глава. Методът на Кршна съзнание е обяснен най-
напред на бога на Слънцето, той от своя страна го предава на сина си Ману, а Ману – 
на своя син Икшваку и така системата се установява на тази земя още от незапомнени 
времена. Следователно човек трябва да следва примера на авторитетите от миналото, 
които принадлежат към ученическата последователност. В противен случай дори най-
интелигентният ще се обърка относно начина на действие в Кршна съзнание. Именно 
затова Господ решава лично да даде указанията Си на Арджуна по отношение на 
Кршна съзнание. Понеже Арджуна е непосредствено инструктиран от Господа, всеки, 
който следва примера му, със сигурност не е объркан. 
 Казано е, че човек не може да провери религиозните пътища с помощта на 
несъвършеното експериментално знание. В действителност само Господ лично може да 
формулира религиозни принципи. Дхармам ту сакшад бхагават-пранитам (ШБ 6.3.19) 
Никой не може да създава религиозни принципи с несъвършеното си мислене. Човек 
трябва да върви по стъпките на велики авторитети, като Брахма, Шива, Нарада, Ману, 
Кумарите, Капила, Прахлада, Бхишма, Шукадева, Госвами, Йамараджа, Джанака и 
Бали Махараджа. Чрез умствена спекулация човек не може да установи какво е религия 
или себереализация. Затова от безпричинна милост към Своите преданоотдадени 
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Господ лично обяснява на Арджуна какво е действие и какво – бездействие. 
Единствено дейност, която е извършена в Кршна съзнание, може да освободи човек от 
оплитането на материалното съществуване. 
 
ТЕКСТ 17 
 

кармано хй апи боддхавйам   боддхавйам ча викарманах 
акарманаш ча боддхавйам  гахана кармано гатих 

 
карманах – за работа; хи – несъмнено; апи – също; боддхавйам – трябва да бъде 
разбрано; боддхавйам – трябва да бъде разбрано; ча – също; викарманах – за 
забранената работа; акарманах – за бездействието; ча – също; боддхавйам – трябва да 
бъде разбрано; гахана – много трудно; карманах – в работа; гатих – влизането. 
 
Много е трудно да се разбере цялата сложност на действието. Затова човек 
правилно трябва да знае какво е действие, какво е забранено действие и какво е 
бездействие. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Ако човек се отнася сериозно към освобождаването от материалното 
робство, той трябва да разбере разликата между действие, бездействие и неавторитетни 
дейности. Всеки трябва да анализира действието, последицата и изопачените действия, 
защото това е много трудна тема. За да разбере Кршна съзнание, както и дейността 
според гуната й, човек трябва да узнае собствената си връзка с Върховния. Тогава той 
проумява, че всяко живо същество е вечен слуга на Господа и затова трябва да действа 
в Кршна съзнание. Цялата Бхагавад-гита ни води към това заключение. Останалите 
изводи, които противоречат на това съзнание и съпътстващите го дейности, са считани 
за викарма, или забранени дейности. За да разберем всичко това, трябва да общуваме с 
авторитети в Кршна съзнание и да научим от тях секрета: този начин е толкова добър, 
колкото получаването на знание непосредствено от Господа. В противен случай дори и 
най-интелигентната личност ще се обърка. 
 
ТЕКСТ 18 
 

карманй акарма йах пашйед    акармани ча карма йах 
са буддхиман манушйешу са йуктах критсна-карма-крит 

 
кармани – в действие; акарма – бездействие; йах – всеки, който; пашйет – вижда; 
акармани – в бездействие; ча – също; карма – кармична дейност; йах – човек, който; сах 
– той; буддхи-ман – е интелигентен; манушйешу – в човешкото общество; сах – той; 
йуктах – е на трансцендентална позиция; критсна-карма-крт – въпреки че се залавя с 
всякакви дейности. 
 
Интелигентният между хората вижда бездействие в действието и действие в 
бездействието и се намира на трансцендентална позиция, въпреки че е зает с 
различни дейности. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Личност, която действа в Кршна съзнание, от само себе си се 
освобождава от оковите на карма. Тя върши всичко за Кршна, като не се наслаждава 
или страда от резултатите на работата си. По тази причина тя е считана за интелигентна 
в човешкото общество дори когато е заета с различните дейности за Кршна. Акарма 
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означава „без последици от дейността”. Имперсоналистите прекратяват кармичните 
дейности от страх, че резултатът ще стане пречка по пътя на себереализацията. 
Персоналистът обаче знае истинската си позиция на вечен слуга на Бога, Върховната 
Личност; затова той се залавя с дейностите, свързани с Кршна съзнание. Тъй като 
върши всичко това за Кршна, той се радва единствено на трансценденталното щастие 
от служенето. Известно е, че хората, които следват тази техника, нямат желание за 
лично сетивно наслаждение. Когато осъзнае факта, че е вечен слуга на Кршна, човек се 
е имунизирал от всички последици на дейността си. 
 
ТЕКСТ 19 
 

йасйа сарве самарамбхах кама-санкалпа-варджитах 
джнанагни-дагдха-карманам   там ахух пандитам будхах 

 
йасйа – всеки, чиито; сарве – всякакъв вид; самарамбхах – опити; кама – основаващи 
се на желание за сетивно наслаждение; санкалпа – решителност; варджитах – са 
лишени от; джнана – от съвършено знание; агни – от огня; дагдха – изгорени; 
карманам – чиято работа; там – за него; ахух – заявяват; пандитам – учените; будхах – 
всички, които знаят. 
 
Смята се, че човек е в пълно знание, когато всяко негово усилие е лишено от 
желание за лично сетивно наслаждение. Мъдреците казват, че последиците от 
дейностите на такъв работник са вече изгорени в огъня на съвършеното знание. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Само човек в пълно знание може да разбере дейностите на една личност 
в Кршна съзнание. Тъй като личността в Кршна съзнание няма склонност към 
сетивното наслаждение, трябва да се разбира, че тя вече е изгорила последиците от 
дейностите си чрез съвършеното знание за органически присъщата си позиция на вечен 
слуга на Бога, Върховната Личност. Оня, който е достигнал такова съвършенство в 
знанието, е наистина учен. Развиването на знание за вечното служене на Господа е 
сравнявано с огъня. Такъв огън, веднъж запален, може да изгори всички кармични 
реакции от дейността. 
 
ТЕКСТ 20 
 

тйактва карма-пхаласангам    нитйа-трипто нирашрайах 
карманй абхиправритто 'пи    наива кинчит кароти сах 

 
тйактва – като изоставени; карма-пхала-асангам – привързаност към кармични 
резултати; нитйа – винаги; триптах – е удовлетворен; нирашрайах – без каквато и да 
бъде закрила; кармани – в дейност; абхиправриттах – е напълно зает; апи – въпреки; 
на – не; ева – несъмнено; кинчит – нищо; кароти – върши; сах – той. 
 
Изоставил цялата привързаност към резултатите от дейностите си, винаги 
удовлетворен и независим, той не извършва кармична работа, въпреки че е зает с 
всякакви начинания. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек може да постигне освобождение от робството на дейностите само 
в Кршна съзнание, когато  прави всичко за Кршна. Една Кршна осъзната личност 
действа от чиста любов към Бога, Върховната Личност, и затова резултатите от 
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дейността й не я привличат. Тя не е привързана дори към личното си поддържане, 
защото всичко е оставила на Кршна. Тя не се стреми да притежава вещи, нито защитава 
нещата, които вече има. Тя изпълнява дълга си по възможно най-добрия начин и оставя 
всичко друго на Кршна. Такава непривързана личност винаги е освободена от 
реакциите на добро и лошо, също както ако не би правила нищо. В това се състои 
особеността на акарма, т.е. на дейностите без кармични последици. Следователно всяка 
друга дейност, освен дейността в Кршна съзнание, обвързва извършителя и това е 
същността на викармата, както вече беше обяснено. 
 
ТЕКСТ 21 
 

нирашир йата-читтатма    тйакта-сарва-париграхах 
шарирам кевалам карма    курван напноти килбишам 

 
нираших – без желание за резултата; йата – контролирани; читта-атма – ум и разум; 
тйакта – като изоставя; сарва – всякакво; париграхах – чувство за собственост върху 
притежанията; шарирам – в поддържане на живота си; кевалам – само; карма – работа; 
курван – като извършва; на – никога; апноти – наистина спечелва; килбишам – 
последици от грях. 
 
Човек с такова разбиране действа, като контролира по съвършен начин ума и 
разума си, като се отказва от всякакво чувство за собственост върху това, което 
притежава, и работи само за жизнено необходимото. Когато работи по този начин, 
той не е под влияние на греховните реакции. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Една Кршна осъзната личност не очаква добри или лоши резултати от 
делата си. Тя контролира напълно ума и разума си. Тя знае, че понеже е частица, 
неразделно свързана с Върховния, ролята, която изпълнява като неделима частица от 
цялото, не е лично нейна дейност, а е изпълнявана от Върховния чрез нея. По същия 
начин ръката не се движи самоволно, а с усилието на цялото тяло. Кршна осъзната 
личност винаги се съобразява с желанието на Върховния, защото няма никакво желание 
за собствено сетивно наслаждение. Тя действа точно като машинна част. Както една 
машинна част се нуждае от смазване и почистване, за да бъде в добро състояние, така 
една Кршна осъзната личност се поддържа с действията си само  за да остане годна за 
работа в трансценденталното любовно служене на Господа. Ето защо тя е имунизирана 
срещу всички последици на усилията си. Понякога жестокият собственик на едно 
животно го убива, но въпреки това то не протестира. То няма никаква реална 
независимост. Една Кршна осъзната личност, изцяло ангажирана със себереализация, 
има много малко време, за да си въобразява, че притежава какъвто и да било 
материален обект. За да поддържа заедно душата и тялото си, тя не се нуждае от 
никакви непочтено натрупани пари. Затова тя не се замърсява с такива материални 
грехове и е освободена от всички последици на дейностите си. 
 
ТЕКСТ 22 
 

йадрччха-лабха-сантушто    двандватито виматсарах 
самах сиддхав асиддхау ча    кртвапи на нибадхйате 

 
йадрччха – от само себе си;  лабха – с печалба; сантуштах – удовлетворен; двандва – 
двойственост; атитах – като преодолява; виматсарах – освободен от завист; самах – 
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устойчив; сиддхау – в успех; асиддхау – провал; ча – също; кртва – като върши; апи – 
въпреки; на – никога; нибадхйате – се повлиява. 
 
Онзи, който се удовлетворява с това, което идва само; който е освободен от 
двойствености и не завижда; който е неизменен и в успех, и в провал, никога не се 
оплита, въпреки че действа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Една Кршна осъзната личност не полага големи усилия дори да 
поддържа тялото си. Тя е удовлетворена от придобивките, които идват от само себе си. 
Тя никога не проси, нито взима пари назаем, а работи честно според силите си и е 
доволна от това, което печели с честен труд. Ето защо тя е независима по отношение на 
прехраната си. Тя не позволява никакво друго служене да попречи на собственото й 
служене в Кршна съзнание. За да служи на Господа, тя може да участва във всякакъв 
вид дейности, без да бъде смущавана от двойствеността на материалния свят. 
Двойствеността на материалния свят се изпитва под формата на топло и студено или 
щастие и нещастие. Една Кршна осъзната личност стои над двойствеността, защото не 
се колебае да действа по какъвто и да било начин, за да удовлетвори Кршна. Затова тя 
запазва спокойствие както при успех, така и при провал. Тези белези са налице, когато 
човек е изцяло в трансцендентално знание. 
 
ТЕКСТ 23 
 

гата-сангасйа муктасйа джнанавастхита-четасах 
йаджнайачаратах карма самаграм правилийате 

 
гата-сангасйа – на човек, необвързан от гуните на материалната природа; муктасйа – 
на освободения; джнана-авастхита – установен в трансценденталността; четасах – 
чиято мъдрост; йаджнайа – за Йаджна (Кршна); ачаратах – като действа; карма – 
работа; самаграм – напълно; правилийате – се слива изцяло. 
 
Дейностите на човек, който не е привързан към гуните на материалната природа 
и се е установил напълно в трансценденталното знание, се сливат изцяло с 
трансценденталността. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Когато стане напълно Кршна осъзнат, човек се освобождава от всички 
двойствености и по такъв начин и от гуните на материалната природа. Той може да 
постигне освобождение, защото познава органически присъщото си положение по 
отношение на Кршна и умът му не може да бъде откъснат от Кршна съзнание. 
Следователно каквото и да прави, той го прави за Кршна, който е първоначалният 
Вишну. По тази причина всичко, което прави, всъщност е жертва, защото 
жертвоприношението има за цел да удовлетвори Върховната Личност, Вишну, Кршна. 
Резултатите от такава работа със сигурност се сливат с трансценденталността и човек 
не страда от материални последици. 
 
ТЕКСТ 24 
 

брахмарпанам брахма хавир   брахмагнау брахмана хутам 
брахмаива тена гантавйам   брахма-карма-самадхина 
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брахма – духовна по природа; арпанам – пожертвование; брахма – Върховният; хавих – 
масло; брахма – духовно; агнау – в огъня на потреблението; брахмана – от духовната 
душа; хутам – предложено; брахма – духовно царство; ева – несъмнено; тена – от 
него; гантавйам – да бъде достигнато; брахма – духовна; карма –  в дейности; 
самадхина – напълно погълнат. 
 
Личност, която напълно потопена в Кршна съзнание, със сигурност ще достигне 
духовното царство, защото изцяло се е отдала на духовни дейности, чийто 
завършек е ясно определен, а това, което се предлага, има същата духовна 
природа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук е описано как дейностите в Кршна съзнание накрая могат да 
доведат човека до духовната цел. Има различни дейности в Кршна съзнание и всички 
те ще бъдат описани в следващите стихове. Засега се описват само принципите на 
Кршна съзнание. Една обусловена душа, която е впримчена в материалното 
замърсяване, със сигурност действа в материалната атмосфера, но въпреки това тя 
трябва да излезе от тази среда. Методът, с помощта на който обусловената душа може 
да се измъкне от материалното обкръжение, е Кршна съзнание. Например пациент, 
който страда от заболяване на червата поради това, че е прекалил с яденето на млечни 
продукти, може да се излекува с друг млечен продукт – с извара. Завладяната от 
материализма обусловена душа може да бъде излекувана с помощта на Кршна 
съзнание, както се обяснява тук в Бхагавад-гита. Този метод обикновено е известен 
като йаджна, или дейности (жертвоприношения), които са предназначени за 
удовлетворяване на Вишну (Кршна). Колкото повече дейности в материалния свят се 
ивършват в Кршна съзнание, т.е. единствено за Вишну, толкова повече атмосферата 
става по-духовна чрез все по-пълно вглъбяване. Думата брахма (Брахман) означава 
„духовен”. Господ е духовен, а лъчите, които се излъчват от трансценденталното Му 
тяло се наричат брахмаджйоти – Негово духовно сияние. Всичко, което съществува, се 
намира в това брахмаджйоти, но когато джйоти е покрито с илюзия (майа), т.е. 
сетивно наслаждение, то се нарича материално. Това материално покривало може да 
бъде отстранено веднага с помощта на Кршна съзнание. По такъв начин, предложеното 
в Кршна съзнание,  консуматорът на предложеното или пожервуваното, процесът на 
консумиране, пожертвователят и резултатът – всичко това, взето заедно, представлява 
Брахман, или Абсолютната Истина. Когато Абсолютната Истина е покрита с майа, тя 
се нарича материя. Материята, която действа в съответствие с Абсолютната Истина, 
възстановява духовното си качество. Кршна съзнание е метод, с помощта на който 
потъналото в илюзия съзнание се насочва към Брахман, или Върховния. Когато умът е 
изцяло потопен в Кршна съзнание, се казва, че той е в самадхи (транс). Всичко, 
направено в това трансцендентално съзнание, се нарича йаджна, или жертва за 
Абсолюта. В това състояние на духовно съзнание човек, който принася жертвата, 
самата жертва, консумирането, извършителят, т.е. ръководещият изпълнението, и 
резултатът, или трайната придобивка – всичко се слива в Абсолюта (Върховния 
Брахман). В това се състои методът на Кршна съзнание. 
 
ТЕКСТ 25 
 

даивам евапаре йаджнам йогинах парйупасате 
брахмагнав апаре йаджнам   йаджненаивопаджухвати 
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даивам – в почитане на полубоговете; ева – като тази; апаре – някои други; йаджнам – 
жертвоприношения; йогинах – мистици; парйупасате – да обожават по съвършен 
начин; брахма – на Абсолютната Истина; агнау – в огъня; апаре – други; йаджнам – 
извършват жертвоприношения; йаджнена – чрез жертва; ева – по такъв начин; 
упаджухвати – принасят. 
 
Някои йоги почитат по съвършен начин полубоговете, като извършват различни 
жертвоприношения. Други принасят в огъня жертви на Върховния Брахман. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Както беше описано по-горе, личност, която извършва дейности в 
Кршна съзнание, също бива считана за съвършен йоги, или първокласен мистик. Но 
има други, които извършват подобни жертвоприношения, за да почитат полубогове, 
както и такива, които принасят жертви на Върховния Брахман, безличностния аспект на 
Върховния Господ. И така, от гледна точка на различните категории има различни 
видове жертвоприношения. Различните категории жертвоприношения, извършвани от 
различните изпълнители, създават повърхностното впечатление, че става дума за 
различни жертвоприношения. В действителност жертвоприношение означава да се 
удовлетвори върховния Господ Вишну, който е известен също като Йаджна. Всички 
видове жертвоприношения могат да бъдат разделени на две основни групи: жертване 
на притежанията, придобити в този свят, и жертвоприношения в стремежа към 
трансцендентално знание. Тези, които са в Кршна съзнание, принасят като 
жертвоприношение материалните си притежания, за да удовлетворят Върховния 
Господ, докато други, които желаят да постигнат някакво временно щастие, жертват 
материалните си притежания, за да удовлетворят полубогове като Индра, бога на 
Слънцето и т.н. А имперсоналистите жертват индивидуалността си чрез сливане със 
съществуването на безличностния Брахман. Полубоговете са могъщи живи същества, 
които са назначени от Върховния Господ да поддържат и ръководят всички материални 
дейности по осигуряване на вселената с необходимата топлина, светлина и вода. Тези, 
които се интересуват от материални придобивки, почитат полубоговете чрез различни 
жертвоприношения в съответствие с ведическите ритуали. Те са наричани бахв-
ишваравади, т.е. вярващи в много богове. На другите, които почитат безличностната 
природа на Абсолютната Истина и считат формите на полубоговете за временни, 
жертват индивидуалното себе във върховния огън и така преустановяват 
индивидуалното си съществуване, като се сливат със съществуването на Върховния. 
Тези имперсоналисти жертват времето си във философски спекулации, за да разберат 
трансценденталната природа на Върховния. С други думи, кармичните работници 
жертват материалните си богатства заради материалната наслада, докато 
имперсоналистите жертват материалните обозначения с намерението да се слеят със 
съществуването на Върховния. За имперсоналиста огненият олтар за принасяне на 
жертви е Върховният Брахман, а жертвата е себето, поглъщано от огъня на Брахман. 
Обаче една Кршна осъзната личност като Арджуна жертва всичко за удовлетворяването 
на Кршна и по такъв начин цялото й материално притежание, както и собственото й 
себе, всичко се принася в жертва на Кршна. Такава личност е първокласен йоги, който 
не губи индивидуалното си съществуване. 
 
ТЕКСТ 26 
 

шротрадининдрийанй анйе    самйамагнишу джухвати 
шабдадин вишайан анйа индрийагнишу джухвати 
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шротра-адини – такие как процесс слушания; индрийани – чувства; анйе – другие; 
самйама – ограничений; агнишу – не огонь; джухвати – приносят; шабда-адин – 
звуковая вибрация; вишайан – объекты чувственного удовлетворения; анйе – другие; 
индрийа – органов чувств; агнишу – на огонь; джухвати – они приносят в жертву. 
 
Някои [истинските брахмачари] принасят като жертва в огъня на умствения 
контрол процеса на слушането и сетивата си, а други [семейните, които спазват 
регулиращите плавила] жертват обектите на сетивата в огъня на сетивата. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Членовете на четирите класи на човешкото общество – брахмачари, 
грхастха, ванапрастха и саннйаси, са предопределени да станат съвършени йоги, т.е. 
трансценденталисти. Предназначението на човешкия живот не е да наслаждаваме 
сетивата си като животни. По тази причина четирите стъпала на човешкото общество са 
устроени така, че да станем съвършени в духовно отношение. Брахмачарите, или 
учениците, които се намират под грижата на авторитетен духовен учител, контролират 
ума си чрез въздържание от сетивно наслаждение. Един брахмачари слуша само думи, 
свързани с Кршна съзнание. Слушането е основният принцип за разбиране и затова 
чистият брахмачари е зает изцяло с харер наманукиртанам – възпяване и слушане за 
величието на Господа. Той се ограничава, като избягва да слуша вибрациите на 
материалните звуци и слуша трансценденталната звукова вибрация на Харе Кршна. По 
същия начин семейните, които имат някакво разрешение за сетивно наслаждение, 
извършват тези дейности с големи ограничения. Сексуалният живот, употреба на 
опияняващи и упойващи средства и яденето на месо са основни тенденции в човешкото 
общество, но семейният, който спазва предписаните правила, не се отдава на 
неограничен сексуален живот и други сетивни наслади. Брак, който е основан на 
религиозни принципи, е общоприет за всяко цивилизовано човешко общество, защото 
това е начинът за водене на отранчен сексуален живот. Непривързващият ограничен 
сексуален живот е също форма на йаджна, защото семейните се ограничават и по този 
начин, заради воденето на по-висш, трансцендентален живот, жертват обичайната си 
склонност към сетивно наслаждение. 
 
ТЕКСТ 27 
 

сарваниндрийа-кармани прана-кармани чапаре 
атма-самйама-йогагнау джухвати джнана-дипите 

 
сарвани – на всички; индрийа – сетива; кармани – функциите; прана-кармани – 
функциите на жизнения пдъх; ча – също; апаре – други; атма-самйама – на 
контролирането на ума; йога – методът на свързване; агнау – в огъня на; джухвати – 
принасят; джнанадипите – поради импулса за себереализация. 
 
 
Другите, които се интересуват от постигането на себереализация с помощта на 
умствен контрол, принасят като жертва  в огъня на контролирания ум функциите 
на всички сетива и на жизнения дъх. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Това се отнася за йога системата, която е съставил Патанджали??. В 
Йога-сутра на Патанджали душата е наричана пратйаг-атма  и параг-атма. Докато 
душата остава привързана към сетивната наслада, тя се нарича параг-атма. Когато 
става непривързана към сетивната наслада, тази душа се нарича пратйаг-атма. Душата 
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е подложена на действието на десетте вида въздух, които се движи в тялото, и това 
може да се долови с помощта на системата от дихателни упражнения. Йога системата 
на Патанджали ни информира чрез каква техника човек може да контролира действието 
на въздушните потоци в тялото, така че най-накрая всичките функции на въздуха да 
станат благоприятни за пречистването на душата от материална привързаност. Според 
тази йога система крайната цел е пратйаг-атма. Тази пратйаг-атма е оттегляне от 
дейностите в материалното поле. Сетивата и обектите на сетивата влизат във 
взаимодействие; ушите – с чуването, очите – с виждането, носът – с усещането на 
мирис, езикът – с вкусването, а ръцете – с докосването – и всички те са заети по този 
начин с дейности извън себето. Те са наричани функции на прана-вайу. Апана-вайу се 
движи надолу, вйана-вайу свива и разширява, самана-вайу установява равновесие, 
удана вайу се движи нагоре. Когато човек е просветен, може да ги ангажира в 
постигането на себереализация. 
 
ТЕКСТ 28 
 

дравйа-йаджнас тапо-йаджна  йога-йаджнас татхапаре 
свадхйайа-джнана-йаджнаш ча  йатайах самшита-вратах 

 
дравйа-йаджнах – като жертва притежанията си; тапах-йаджнах – жертва чрез 
въздържание; йога-йаджнах – жертвоприношение, чрез осморния мистицизъм; татха 
– по такъв начин; апаре – други; свадхйайа – жертвоприношение чрез изучаване на 
Ведите; джнана-йаджнах – жертвоприношение, свързано с напредване в 
трансцендентално знание; ча – също; йатайах – просветлени личности; самшита-
вратах – приели стриктни обети. 
 
След като приемат стриктни обети, някои получават просветление, когато 
принасят в жертва имуществото си, а други – като изпълняват строги 
въздържания, като практикуват йогата на осморния мистицизъм или като 
изучават Ведите за напредък в трансценденталното знание. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Жертвоприношенията могат да бъдат класифицирани в различни 
категории. Има личности, които жертват богатствата си под формата на 
благотворителност. В Индия богато търговско съсловие или членове на царските 
семейства откриват различни видове благотворителни институти, като дхарма-шала, 
анна-кшетра, атитхи-шала, анатхалайа и видйа-питха. В другите страни също има 
много болници старчески домове и други подобни благотворителни фондации, 
предназначени за раздаване на храна, даване на образование и безплатно лечение на 
бедните. Всички тези благотворителни дейности се наричат . дравйамайа-йаджна. Има 
други, които за да постигнат по-високо положение в живота или за да достигнат по-
висши планети във вселената, доброволно приемат много видове въздържания като 
чандрайана и чатурмасйа. Тези техники са свързани със строги обети, които 
подчиняват живота на стриктни правила.Например, когато човек приеме отречението 
чатурмасйа, не се бръсне четири месеца през годината (от юли до октомври), не яде 
някои видове храни, не яде два пъти дневно или не излиза от  дома си. Това лишаване 
от удобства за живот се нарича тапомайа-йаджна. Някои хора обаче предпочитат да се 
занимават с различни видове мистична йога, като системата на Патанджали (за сливане 
със съществуването на Абсолюта) или с хагха или аштанга йога (за определени 
съвършенства). Други пък посвещават святите места за поклонение. Всички тези 
техники се наричат йога-йаджна, или жертвоприношения за постигане на определен 
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вид съвършенство в материалния свят. Има други, които изучават ведическата 
литература, и по-специално Упанишадите, Веданта-сутра или санкхйа философията. 
Всички тези жертвоприношения се наричат свадхйайайаджна, ангажиране в жертвата 
на изучаването. Тези йоги с вяра извършват различни видове жертвоприношения и 
търсят по-високо положение в живота. Кршна съзнание обаче е нещо по-различно от 
тях, защото е непосредствено служене на Върховния Господ. Кршна съзнание не може 
да бъде постигнато с никое от гореспоменатите жертвоприношения, а единствено по 
милостта на Господа и Негов авторитетен преданоотдаден. Ето защо Кршна съзнание е 
трансцендентално. 
 
ТЕКСТ 29 
 

апане джухвати пранам пране 'панам татхапаре 
пранапана-гати руддхва пранайама-парайанах 
апаре нийатахарах   пранан пранешу джухвати 

 
апане – във въздуха, който се движи надолу; джухвати – се насочва; пранам – 
въздухът, който се движи навън; пране – във въздуха, който излиза навън; апанам – 
въздухът,, който се движи надолу също както; апаре – други; прана – на въздуха, който 
излиза навън; апана – и въздухът, който отива  надолу; гати – движението; руддхва – 
като спира; прана-айама – транс, който е предизвикан от пълно спиране на дишането; 
парайанах – така склонни; апаре – други; нийата – след като контролират; ахарах – 
яденето; пранан – въздухът, който се движи навън; пранешу – във въздуха, който 
излиза; джухвати – принасят в жертва. 
 
Ония, които проявяват склонност към техниката за ограничаване на дишането, за 
да останат в транс, практикуват жертване на движението на излизащия въздух 
във влизащия  и на влизащия в излизащия. И по този начин накрая остават в 
транс, като прекратяват всякакво дишане. Други, които намаляват яденето, 
пренасят в жертва дъха, който излиза сам по себе си. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Йога системата, с която се контролира дихателният процес, се нарича 
пранайама, а първата й фаза е известна като хатха йога, включваща различни седящи 
пози. Всички тези техники се препоръчват за контрол над сетивата и за напредък в 
духовната реализация. Те представляват контрол над въздушните потоци в тялото, така 
че да се променят посоките на движението им. Апана въздухът отива надолу, а прана 
въздухът се изкачва нагоре. Един пранайама-йоги практикува дишане, при което тези 
потоци се движат в обратна посока, докато се стигне неутрализиране в пурака, т.е. 
състояние на равновесие. Насочването на издишвания въздух във вдишвания се нарича 
речака. Когато човек прекрати напълно движението и на двата въздушни потока, за 
него се казва, че е кумбхака-йоги. Чрез практикуването на кумбхака-йога човек може да 
удължи живота си за да постигне съвършенство по пътя на духовната реализация. Един 
интелигентен йоги се интересува от това да достигне съвършенство в рамките на един 
живот, без да чака следващия. Това е причината, поради която йогите практикуват 
кумбхака-йога и увеличават продължителността на живота си с много, много години. 
Обаче една Кршна осъзната личност е винаги установена в трансцендентално любовно 
служене на Господа и автоматично започва да контролира сетивата си. Нейните сетива 
са винаги заети в Кршна съзнание и нямат възможност да действат по друг начин, 
затова в края на живота си тя достига трансценденталното ниво на Господ Кршна. Ето 
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защо Кршна осъзната личност не се опитва да увеличава продължителността на живота 
си. Тя винаги постига освобождение, както се казва в Бхагавад-гита (14.26): 
 

мам ча йо 'вйабхичарена   бхакти-йогена севате 
са гунан саматитйаитан   брахма-бхуйайа калпате 

 
„Този, който се залови с чисто предано служене на Господа, се издига над гуните на 
материалната природа и веднага се установява на духовна платформа.” Една Кршна 
осъзната личност започва от позицията на трансцендентално ниво и остава постоянно с 
това съзнание. Следователно за нея няма опасност от падане и накрая тя със 
сигурностбива приемана в обител на Господа. Що се отнася до ограничаването на 
яденето, то идва автоматично, когато човек яде само Кршна прасадам – храна, 
предложена най-напред на Господа. Намаляването на количеството приета храна 
улеснява много сетивния контрол, без който не е възможно човек да се измъкне от 
материалното оплитане. 
 
ТЕКСТ 30 
 

сарве 'пй ете йаджна-видо    йаджна-кшапита-калмашах 
йаджна-шиштамрита-бхуджо   йанти брахма санатанам 

 
сарве – всички; апи – въпреки че външно са различни; ете – тези; йаджна-видах – 
запознати с целта на извършването на жертвоприношенията; йаджна-кшапита – като 
са пречистени в резултат на такива действия; калмашах – от греховни последици; 
йаджна-шишта – от резултата на това извършване на йаджна; амрта-бхуджах – 
всички, които са вкусили този нектар; йанти – наистина достигат; брахма – 
върховната; санатанам –  вечна атмосфера. 
 
Ония, които принасят жертви и знаят целта им, се пречистват от греховните 
реакции и след като вкусят нектарния резултат от тези жертвоприношения, 
напредват към вечната духовна атмосфера. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: От предшестващото обяснение на различните видове жертви (жертване 
на притежанията, изучаване на Ведите или на философските доктрини и практикуване 
на йога системата) става ясно, че обща цел на всички е да се контролират сетивата. 
Сетивното наслаждение е основната причина за материалното съществуване. 
Следователно докато човек не се издигне над нивото на сетивното наслаждение, той 
няма възможност да достигне до вечната платформа на пълно знание, пълно 
блаженство и съвършен живот. Тази платформа се намира във вечната атмосфера, или в 
Брахман атмосферата. Всички гореспоменати жертвоприношения помагат на човек да 
се пречисти от греховете, които са последица от материалното съществуване. Чрез 
такъв напредък човек не само наистина става щастлив и богат в този живот, но накрая 
влиза и във вечното царство на Бога, като се слива с безличностния Брахман или като 
общува с Бога, върховната Личност, Кршна. 
 
ТЕКСТ 31 
 

найам локо 'стй айаджнасйа   куто 'нйах куру-саттама 
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на – никога; айам – тази; локах – планета; асти – има; айаджнасйа – за човек, който не 
извиршва жертвоприношения; кутах – къде е; анйах – другият; куру-саттама – о,  най-
добър от династията на Куру 
 
О, най-добър от династията Куру, без да извършва жертвоприношения, човек 
никога не може да живее щастливо на тази планета или в този живот – какво да 
кажем за следващия живот. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В каквато и форма на матералното съществуване да се намира живото 
същество, то остава винаги невежо по отношение на реалното си положение. С други 
думи, съществуването ни в материалния свят се дължи на многобройните последици от 
греховните ни животи. Невежеството е причина за греховен живот, а греховният живот 
пък е причина човек да носи бремето на материалното съществуване. Човешката форма 
на живот е единствената вратичка, през която човек може да се измъкне от това 
оплитане. Следователно Ведите ни дават възможност за спасение, като посочват 
пътищата на религията, икономическото благополучие, регулираното сетивно 
наслаждение и най-накрая средствата за тоталното напускане на това жалко положение. 
Пътят на религията, или различните видове жертвоприношения, препоръчвани по-горе, 
автоматично разрешава икономическите ни проблеми. Чрез извършването на йаджна 
можем да осигурим достатъчно храна, достатъчно мляко и т.н., въпреки че е налице 
проблемът с т.нар. свръхнаселение. Когато тялото е напълно удовлетворено, 
следващият етап е да се удовлетворят сетивата.Затова Ведите препоръчват свещена 
женитба за регулирано сетивно наслаждение. По този начин човек постепенно се 
издига до нивото на освобождение от материалното робство, а най-висшето 
съвършенство на освобождението е общуването с Върховния Господ. Съвършенство се 
постига посредством извършване на йаджна (жертвоприношение), както бе описано 
по-горе. И ако една личност не е склонна да извършва каквато и да било йаджна в 
съответствие с Ведите, как би могла тя да чака щастлив живот в това тяло, да не 
говорим за друго тяло на друга планета. Има различни степени на материален комфорт 
на различните райски планети и във всички случаи огромно щастие очаква личностите, 
които извършват различни йаджна. Но най-висшето щастие, което човек може да 
постигне, е да се издигне до духовните планети посредством техниката на Кршна 
съзнание. Следователно животът в Кршна съзнание е разрешението на всички 
проблеми на материалното съществуване.  
 
ТЕКСТ 32 

 
евам баху-видха йаджна витата брахмано мукхе 
карма-джан виддхи тан сарван евам джнатва вимокшйасе 

 
евам – по тъкав начин; баху-видхах – различни видове; йаджнах – жертви; витатах – 
са разпространени; брахманах – от Ведите; мукхе – през устата; карма-джан – родени 
от работа; виддхи – ти трябва да знаеш; тан – тях; сарван – всички; евам – по такъв 
начин; джнатва – като знаеш; вимокшйасе – ти ще се освободиш. 
 
Тези различни жертвоприношения са потвърдени от Ведите и всички са родени от 
определен вид работа. Когато ги разбереш по този начин, ще постигнеш 
освобождение. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Различните жертвоприношения, както бяха обсъдени по-горе, са 
посочени във Ведите като подходящи за разрлични извършители. Тъй като хората са 
дълбоко потънали в телесното схващане за живота, тези жертвоприношения са така 
замислени, че да могат да бъдат извършвани с тялото, с ума или с разума. Но всички 
жертвоприношения са препоръчани за постигане на освобождение от тялото. Това 
Господ потвърждава тук със собствената Си уста. 
 
ТЕКСТ 33 
 

шрейан дравйа-майад йаджнадж    джнана-йаджнах парантапа 
сарвам кармакхилам партха    джнане парисамапйате 

 
шрейан – по-добре; дравйа-майат – на материални притежания; йаджнат – от 
жертвата; джнана-йаджнах – жертва на знание; парантапа – о, усмирителю на врага; 
сарвам – всички; карма – дейности; акхилам – изцяло; партха – о, сине на Пртха; 
джнане – знание; парисамапйате – завършват. 
 
О, усмиритель на врага, жертвата, принесена в знание, е по-добра от жерването на 
материалните притежания. О, сине на Пртха, всички жертвоприношения на 
дейността кулминират в трансцендентално знание.  
 
 ПОЯСНЕНИЕ: Целта на всички жертвоприношения е да се постигне пълно знание, 
след това освобождаване от материални страдания и най-накрая трансцендентално 
любовно служене на Върховния Господ (Кршна  съзнание). Въпреки това има някои 
тайни във връзка с различните дейности около жертвоприношението и всеки трябва да 
познава тази мистерия. Понякога жертвоприношенията приемат различни форми в 
зависимост от вярата на изпълнителя. Когато нечия вяра достигне нивото на 
трансцендентално знание, извършителят на жертвоприношенията трябва да бъде 
считан за по-напреднал от тези, които просто жертват материалните си притежания без 
такова знание, защото без постигане на знание жертвоприношението остава на 
материално ниво и не дава духовен резултат. Истинското знание кулминира в Кршна 
съзнание, което е най-висшият етап на трансцендентално знание. Ако 
жертвоприношенията не се съпровождат от издигане на знанието, те са само 
материални дейности. Когато стигнат нивото на трансценденталното знание, всички 
тези дейности се установяват на духовна платформа. В зависимост от разликата в 
съзнанието, жертвените дейности са наричани карма-канда (кармични дейности), а 
понякога джнана-канда (знание в стремежа към истината). По-добре е, когато целта е 
знание. 
 
ТЕКСТ 34 
 

тад виддхи пранипатена парипрашнена севайа 
упадекшйанти те джнанам   джнанинас таттва-даршинах 

 
тат – това знание за различни жертвоприношения; виддхи – опитай се да разбереш; 
пранипатена – като се обърнеш към духовен учител; парипрашнена – със смирени 
запитвания; севайа – в отдаване на служене; упадекшйанти – те ще посветят; те – теб; 
джнанам – в знание; джнанинах – себереализиралите се; таттва – истина; даршинах – 
пророци. 
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Опитай се да научиш истината, като се обърнеш към духовен учител. Питай го 
смирено и му служи. Себереализиралите се души могат да ти предадат знание, 
защото са видели истина. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Пътя на духовната реализация е без съмнение труден. Ето защо Господ 
ни съветва да се обърнем към авторитетен духовен учител от веригата на ученическата 
последователност, която води началото си от Самия Господ. Никой не може да бъде 
авторитетен духовен учител, ако не следва принципите на ученическата 
последователност. Господ е първоначалният духовен учител и всяка личност, 
принадлежаща към ученическата последователност, може да предаде на ученика си 
посланието на Господа такова, каквото е. Никой не може да постигне духовна 
реализация чрез измисляне на собствена техника, както е на мода сред глупавите 
позьори. Шримад-Бхагаватам (6.3.19) казва: дхармам ту сакшад бхагават-пранитам 
пътят на религията е формулиран непосредствено от Господа. Следователно умствената 
спекулация и сухите аргументи не помагат и не могат да отведат човека до правилния 
път. Нито пък посредством самостоятелно изучаване на книгите на знанието човек 
може да напредне в духовния живот. Той трябва да се обърне към авторитетен духовен 
учител, за да получи необходимо знание. Такъв духовен учител трябва да приемаме с 
пълно отдаване и да му служим просто като слуги, без фалшив престиж. 
Удовлетворяването на себереализирал се духовен учител е тайната на напредъка в 
духовния живот. Запитванията и покорството са подходящо съчетания за постигане на 
духовно разбиране. Без покорство и служене въпросите, задавани на духовния учител, 
нямат ефект. Човек трябва да е способен да издържи проверката от страна на духовния 
учител и когато учителят види искреното му желание, веднага го благославя с стинско 
духовно разбиране. В този стих се порицават сляпо следване и несъстоятелните 
запитвания. Човек не само трябва да слуша смирено от духовния учител, но също така 
трябва да получи от него ясно разбиране чрез покорство, служене и питане. По природа 
авторитетният духовен учител е много милостив към ученика и затова ако последният е 
покорен и винаги готов да служи, обмяната на знание и запитвания става съвършена. 
 
ТЕКСТ 35 
 

йадж джнатва на пунар мохам евам йасйаси пандава 
йена бхутанй ашешани    дракшйасй атманй атхо майи 

 
йат – които; джнатва – като знае; на – никога; пунах – отново; мохам – в илюзия; евам 
– така; йасйаси – ти ще отидеш; пандава – о, сине на Панду; йена – от които; бхутани – 
живи същества; ашешани – всички; дракшйаси – ще видиш; атмани – във Върховната 
Душа; атха у – илис други думи; майи – в Мен. 
 
Когато получиш истинско знание от себереализиралата се душа, никога няма да 
паднеш отново в илюзия, защото с това знание ще разбереш, че всички живи 
същества са само частица от Върховния или, с други думи, че Ми принадлежат. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Резултат от получаването на знание от себереализирала се душа или от 
личност, която познава нещата такива, каквито са, е да научим, че всички живи 
същества са частици, неразделно свързани с Бога, Върховната Личност, Господ Шри 
Кршна. Чувството за съществуване отделно от Крщшна се нарича майа (ма – не; йа – 
това). Някои мислят че нямаме нищо общо с Кршна, че Той е само велика историческа 
личност и че Абсолютът е безличностният Брахман. В действителност, както се казва в 
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Бхагавад-гита, този безличностен Брахман е сиянието, което се излъчва от Кршна. 
Кршна, като Бог, Върховната Личност, е причината за всичко. В Брахма-самхита ясно 
се казва, че Кршна е Бог, Върховната Личност, причината на всички причини. Дори 
милионите инкарнации не са нищо друго, освен Негови различни експанзии. Живите 
същества също са експанзии на Кршна. Майавади философите погрешно мислят, че 
Кршна изгубва индивидуалното Си съществуване в могобройните Си експанзии. Това е 
материалистически начин на мислене. Имаме опит от материалния свят, че ако едно 
нещо бъде раздробено на части, то загубва своята първоначална идентичност. 
Майавади философите не могат  да разберат, че абсолют означава, че едно плюс едно е 
равно на едно и едно минус едно е също равно на едно. Такова е положенишето в 
абсолютния свят.  
 Поради липса на достатъчно знание за абсолютната наука изпадаме под 
влиянието на илюзията и мислим, че съществуваме отделно от Кршна. Въпреки че сме 
частици, които са отделни от Кршна, ние не се различаваме от Него. Разликата в телата 
на живите същества е майа, т.е. не е реален факт. Всички ние сме предназначени на 
удовлетворяваме Кршна. Единствено повлиян от майа, Арджуна смята, че временната 
му връзка с роднините му е по-важна от вечната му духовна връзка с Кршна. Цялото 
учение на Гита е насочено към разбирането, че живото същество, като вечен слуга на 
Кршна, не може да бъде отделено от Него, и чувството му, че е личност, отделена от 
Кршна, се нарича майа. Живите същества, като отделни неразделно свързани с 
Върховния частици трябва да изпълнят предназначението си. Тъй като от незапомнени 
времена са забравили тази цел, те са поставяни в различни тела – на хора, животни, 
полубаогове и т.н. Тези телесни различия възникват от забравянето на 
трансценденталното служене на Господа. Но когато се ангажира с трансцендентално 
служене посредством Кршна съзнание, човек веднага се освобождава от илюзията. Той 
може да получи такова чисто знание единствено от авторитетен духовен учител и по 
този начин да избегне заблудата, че живото същество е равно на Кршна. Съвършено 
знание е това, че Върховната Душа, Кршна, е върховното убежище на всички живи 
същества и щом напуснат това убежище, те започват да бъдат заблуждавани от 
материалната енергия, като си въобразяват, че имат самостоятелна идентичност. По 
такъв начин поради различните нива на материално отъждествяване те забравят Кршна. 
Когато тези заблудени живи същества се установяват в Кршна съзнание, трябва да се 
приеме, че те са на пътя на освобождението, както се потвърждава в Бхагаватам 
(2.10.6): муктир хитванйатха-рупам сварупена вйавастхитих. Освобождението 
означава човек да се установи в органически присъщото си положение на вечен слуга 
на Кршна (Кршна съзнание). 
 
ТЕКСТ 36 
 

апи чед аси папебхйах    сарвебхйах папа-крит-тамах 
сарвам джнана-плавенаива     вриджинам сантаришйаси 

 
апи – дори; чет – ако; аси – ти си; папебхйах – от грешниците; сарвебхйах – от всички; 
папа-крит-тамах – най-големият грешник; сарвам – всички такива греховни 
последици; джнана-плавена – с лодката на тренсценденталното знание; ева – 
несъмнено; вриджинам – океанът от страдания; сантаришйаси –  ще прекосиш 
напълно. 
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Дори ако си считан за най-грешния от всички грешници, когато се установиш в 
лодката на трансценденталното знание, ще можеш да прекосиш океана на 
страданията. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Правилното разбиране на органически присъщата ни по отношение на 
Кршна позиция е толкова благоприятно, че  може веднага да спаси човек от борбата за 
съществуване, която се води в океана на незнанието. Понякога този материален свят е 
сравняван с океан от незнание, а понякога – с горски пожар. В океана, колкото и 
опитни плувци да сме, борбата за съществуване е много жестока. Но ако някой дойде и 
ни извади от океана, той е нашият най-голям спасител. Съвършеното знание, получено 
от Бога, Върховната Личност, е пътят към освобождението. Лодката на Кршна съзнание 
е обикновена, но в същото време и най-възвишена. 
 
ТЕКСТ 37 
 

йатхаидхамси самиддхо 'гнир    бхасма-сат куруте 'рджуна 
джнанагних сарва-кармани    бхасма-сат куруте татха 

 
йатха – точно както; эдхамси – дърва за горене; самиддхах – пламтящият; агних – огън; 
бхасма-сат – пепел; куруте – се превръща; арджуна – о, Арджуна; джнана-агних – 
огънят на знанието; сарва-кармани – всички последици от материалните дейности; 
бхасма-сат – на пепел; куруте – то превръща; татха – по същия начин. 
 
О, Арджуна, както пламтящият огън превръща дървета в пепел, по същия начин 
огънят на знанието изгаря всички последици от материалните дейности. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Съвършеното знание за себето и Свръхсебето и тяхната връзка е 
сравнението с огъня. Този огън изгаря не само всички последици от неблагочестивите 
дела, но също и всички последици от благочестивите дейности на различни стадии: 
последици, които се появяват в момента; назряващи последици; вече изстрадани 
последици и последици априори, такива, които ще се появят в бъдеще. Но знанието за 
органически присъщото на живото същество първоначално положение изгаря всичко на 
пепел. Когато човек е установен в пълно знание, всички последици от миналото и 
бъдещето се унищожават. Във Ведите (Брхад-аранйака Упанишад 4.4.22) се казва: убхе 
ухаиваиша ете таратй амритах садхв-асадхуни– Човек се освобождава както от 
благочестивите, така и от неблагочестивите последици от работата си.” 
 
ТЕКСТ 38 
 

на хи джнанена садришам    павитрам иха видйате 
тат свайам йога-самсиддхах    каленатмани виндати 

 
на – нищо; хи – със сигурност; джнанена – със знание; садришам – в сравнение; 
павитрам – осветено; иха – в този свят; видйате – существува; тат – това; свайам – 
той самият; йога – с преданост; самсиддхах – всеки, който е зрял; калена – с течение на 
времето; атмани – вътре в себе си; виндати – се наслаждава. 
 
В този свят няма нищо така възвишено и чисто както трансценденталното знание. 
Това знание е зрелият плод на целия мистицизъм. Оня, който стане съвършен в 
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практикуването на преданото служене, се наслаждава на това знание вътре в себе 
си, когато му дойде времето. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Когато говорим за трансцендентално знание, ние говорим от гледна 
точка на духовното разбиране. В този смисъл няма нищо по-възвишено и чисто от 
трансценденталното знание.  Невежеството е причина за робството ни, а знанието – за 
освобождението ни. Това знание е зрелият плод на преданото служене и когато някой е 
установен в трансценденталното знание, не е нужно да търси мир никъде другаде, 
защото се радва на мир вътре в себе си. С други думи, това знание и покой кулминират 
в Кршна съзнание. Това е заключението на Бхагавад-гита. 
 
ТЕКСТ 39 
 

шраддхавал лабхате джнанам    тат-парах самйатендрийах 
джнанам лабдхва парам шантим    ачиренадхигаччхати 

 
шраддха-ван – вярващ човек; лабхате – постига; джнанам – знание; тат-парах – 
твърде много привързан към него; самйата – контролиращ; индрийах – сетивата; 
джнанам – знание; лабдхва – след като е постигнал; парам – трансцендентално; 
шантим – покой; ачирена – много скоро; адхигаччхати – постига. 
 
Вярващ човек, който се е посветил на трансценденталното знание и е подчинил 
сетивата си, е способен да реализира това знание, и след като го реализира, той 
бързо постига най-висш духовен мир. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Такова знание в Кршна съзнание може да бъде постигнто от личност, 
която твърдо вярва в Кршна. Вярващ е наричан този човек, който мисли, че само когато 
действа в Кршна съзнание, може да постигне най-висше съвършенство. Тази вяра се 
постига чрез отдаване на предано служене и чрез повтаряне на Харе Кршна, Харе 
Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, което 
изчиства човешкото сърце от цялото материално замърсяване. Освен това човек трябва 
да контролира и сетивата си. Личност, която вярва в Кршна и контролира сетивата си, 
може незабавно да постигне съвършенство в знанието за Кршна съзнание. 

 
ТЕКСТ 40 
 

аджнаш чашраддадханаш ча    самшайатма винашйати 
найам локо 'сти на паро    на сукхам самшайатманах 

 
аджнах – един глупак, който не познава утвърдените писания; ча – и; ашраддадханах – 
без вярата в разкритите писания; ча – също; самшайа – в съмнения; атма – човек; 
винашйати – отстъпва; на – никога; айам – в тозш; локах - свят; асти – има; на – нито; 
парах – в следващия живот; на – не; сукхам – щастлив; самшайа – изпълнен със 
съмнения; атманах – на човека. 
 
Но невежите и невярващи личности, които се съмяват в разкритите писания, не 
постигат Божествено съзнание. Те пропадат. За съмняваща се душа няма щастие 
нито в този свят, нито в следващия. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Сред многото авторитетни и общопризнати разкрити писания Бхагавад-
гита е най-доброто. Личностите, които са почти като животни, нямат знание за 
общоизвестните разкрити писания или не им вярват. Някои, въпреки че са запознати с 
тях и могат да цитират цели пасажи, в действителност не вярват в тези думи. Макар че 
може би вярват в писания като Бхагавад-гита, те не вярват в Божествената Личност 
Шри Кришна и не Я обожават. Тези хора не могат да се установят в Кршна съзнание и 
падат. От всички личности, споменати по-горе, тези, които нямат вяра и винаги се 
съмняват, въобще не напредват. Хората без вяра в Бога и разкритите Му думи не 
намират добро както в този свят, така и в следващия. За тях няма щастие никъде. 
Следователно човек трябва да следва с вяра принципите на разкритите писания и така 
да се издигне до платформата на знанието. Само това знание ще му помогне да 
достигне трансценденталното ниво на духовното разбиране. С други думи, личностите, 
които се съмняват, нямат достъп до духовното освобождаване. Затова човек трябва да 
следва примера на великите ачарии, които принадлежат към ученическата 
последователност, и по този начин да постигне успех.   
 
ТЕКСТ 41 
 

йога-саннйаста-карманам  джнана-санчхинна-самшайам 
атмавантам на кармани нибадхнанти дхананджайа 

 
йога – занимаясь преданным служением на уровне карма-йоги; саннйаста – тот, кто 
отказывается; карманам – от плодов своего труда; джнана – знанием; санчхинна – 
разрубает; самшайам – узел сомнений; атма-вантам – достигший самоосознания; на – 
никогда; кармани – действия; нибадхнанти – не связывают; дхананджайа – о 
завоеватель богатств. 
 
 
 
Човек, който е зает с предано служене; който се е отказал от плодовете на 
дейностите си и чиито съмнения са разрушени посредством трансценденталното 
знание, е наистина установен в себето. По този начин той не се обвързва с 
последиците на работата си, о, завоевателю на богатства. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Този, който следва инструкциите на Бхагавад-гита така, както са 
дадени от Самия Господ, Божествената Личност, се освобождава от всички съмнения 
по милостта на трансценденталното знание. Като частица, неразделно свързана с 
Господа, в пълно Кршна съзнание, той вече е установен в знание за себето. Без 
съмнение, такава личност не е обвързвана от дейността. 
 
ТЕКСТ 42 
 

тасмад аджнана-самбхутам    хрит-стхам джнанасинатманах 
чхиттваинам самшайам йогам    атиштхоттиштха бхарата 

 
тасмат – затова; аджнана-самбхутам – родени от невежество; хрит-стхам – 
намиращи се в сърцето; джнана – на знанието; асина – с оръжието; атманах – от 
себето; чхиттва – като отрязва; енам – това; самшайам – съмнение; йогам – в йога; 
атиштха – бъди установен; уттиштха – стани, за да се сражаваш; бхарата – о, 
потомъко на Бхарата. 
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Следователно съмненията, възникнали в сърцето ти поради невежество, трябва да 
бъдат отсечени с оръжието на знанието. Въоръжен с йога, о, Бхарата, стани и се 
сражавай. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Йога системата, за която се дават указания в тази глава, се нарича 
санатана-йога, или вечни дейности, извършвани от живото същество. Тази йога 
техника има два вида жертвени дейности. Едните са свързани с жертване на 
материалните притежания, а другите – с получаване на знание за себето, което е чиста 
духовна дейност. Ако жертването на материалните притежания не е предназначено за 
постигане на духовна реализация, то се счита за материално. Но когато човек принася 
такива жертви с духовна цел или в предано служене, те са съвършени. Ако анализираме 
духовните дейности, ще открием, че те също могат да бъдат разделени на две: 
разбиране на собственото себе (или на органически присъщото ни положение) и на 
истината по оношение на Бога, Върховната Личност. Човек, който следва пътя, 
начертан от Бхагавад-гита такава, каквато е, може много лесно да разбере тези две 
важни подразделения в духовното знание. За него не е трудно да получи съвършено 
знание за себето като неразделно свързана с Господа частица. Това разбиране е много 
благоприятно, защото всеки, който го е постигнал, може лесно да разбере 
трансценденталните дейности на Господа. В началото на тази глава 
трансценденталните дейности на Господа бяха разгледани от Самия Върховен Господ. 
Този, който не разбира инструкциите на Гита, няма вяра и трябва да бъде считан за 
човек, който погрешно използва частичната независимост, дадена му от Господа. Ако 
някой въпреки тези обяснения не разбира истинската природа на Господа като вечна, 
блажена и всезнаеща Божествена Личност, със сигурност е глупак номер едно. Човек 
може да се освободи от невежеството си, като постепенно приема принципите на 
Кршна съзнание. Кршна съзнание се пробужда посредством принасяне на ризлични 
видове жертвоприношения на полубоговете, жертвоприношения на Брахман, 
жертвоприношения под формата на безбрачие, на семеен живот, на контролиране на 
сетивата, на практикуване на мистична йога, на покаяние, на отказ от материалните 
притежания, на изучаване на Ведите и под формата на участие в социалната 
институция, наричана варнашрама-дхарма. Всички тези са известни като 
жертвоприношения и имат за основа регулирането на дейността. Във всички тези 
дейности главният мотив е себереализацията. Човек, който си е поставил това като цел, 
е истински ученик на Бхагавад-гита, докато този, който се съмнява в авторитета на 
Кршна, пада. По тази причина човек е съветван да изучава Бхагавад-гита или каквото 
и да било друго посание с помощта на авторитетен духовен учител, като му се отдаде и 
му служи. Авторитетният духовен учител принадлежи към ученическата 
последователност, съществуваща от незапомнени времена, и не се отклонява ни най-
малко от инструкциите на Върховния Господ, както са били предадени преди милиони 
години на бога на Слънцето, от когото достигат земното царство. Ето защо човек 
трябва да следва пътя, очертан в Бхагавад-гита такава, каквато е, и да се пази от 
себелюбиви хора, които се интересуват единствено от собствената си слава и 
отклоняват другите от истинския път. Господ със сигурност е Върховната Личност и 
дейностите Му  са трансцендентални. Всеки, който разбира това, е освободена личност 
още от момента, в който започва да изучава Бхагавад-гита. 
 
 Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху четвърта глава на 
Шримад Бхагавад-гита, озаглавена „Трансценденталното знание”. 
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ПЕТА ГЛАВА 
 
                  КАРМА-ЙОГА –  
   ДЕЙНОСТ В КРШНА СЪЗНАНИЕ 
 
ТЕКСТ 1 
 

арджуна увача 
саннйасам карманам кришна    пунар йогам ча шамсаси 
йач чхрейа етайор экам    тан ме брухи су-нишчитам 

 
арджунах увача – Арджуна каза; саннйасам – отречение; карманам – от всички 
дейности; кришна – о, Кршна; пунах – отново; йогам – предано служене; ча – също; 
шамсаси – Ти хвалиш; йат – кое; шрейах – е по-благоприятно; етайох – от тези две; 
экам – човещ; тат – който; ме – на мен; брухи – моля Те, кажи; су-нишчитам – ясно. 
 
Арджуна казва: „О, Кршна, най-напред Ти поиска да се откажа от работата, а след 
това отново ми препоръча работа в преданост. Сега ще бъдеш ли така добър да ми 
кажеш ясно кое от двете е по-благоприятно?” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В настоящата, пета глава на Бхагавад-гита, Господ обяснява, че 
работата в предано служене е по-добра от сухите умствени спекулации. Преданото 
служене е по-лесно от сухите размишления, защото е трансцендентално по природа и 
освобождава човек от последиците. Във втора глава беше дадено предварително знание 
за душата и беше обяснено оплитането й в материалното тяло. Там беше посочено също 
как да се измътнем от клетката на материята с помощта на буддхи-йога, т.е. преданото 
служене. В трета глава беше обяснено, че личността, която е установена на 
платформата на знанието, няма повече задължения за изпълняване. В четвърта глава 
Господ казва на Арджуна, че всички видове жертвени дейности кулминират в знанието. 
Обаче в края на същата глава Той съветва Арджуна да се съвземе и да се сражава, 
установен в съвършено знание. Но посредством едновременното наблягане върху 
важността на работата в преданост и на бездействието в знание Кршна обърква 
Арджуна и разколебава решителността му. Арджуна разбира, че отречение в знание 
означава прекратяване на всякаква работа, вършена като сетивни дейности. Ако човек 
извършва някаква работа в преданото служене, как се постига прекратяване на 
работата? С други думи, Арджуна мисли, че саннйаса, т.е. отречението в знание, 
означава да си свободен от всички видове дейности, защото работа и отречение му се 
струват несъвместими. Той не разбира, че работата, извършена в пълно знание, няма 
последици и затова е равностойна на бездействието. По тази причина Арджуна пита 
дали трябва въобще да престане да работи или да работи в пълно знание. 
 
ТЕКСТ 2 
 

шри-бхагаван увача 
саннйасах карма-йогаш ча    нихшрейаса-карав убхау 
тайос ту карма-саннйасат    карма-його вишишйате 

 
шри-бхагаван увача – Божествената Личност каза; саннйасах – отречението от работа; 
карма-йогах – работа в преданост; ча – също; нихшрейаса-карау – водят по пътя на 
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освобождението; убхау – и двете; тайох – от двете; ту – но; карма-саннйасат – в 
сравнение с отказване от кармична работа; карма-йогах – работа в преданост; 
вишишйате – е по-добра. 
 
 
Божествената Личност отговаря: „Както прекратяването на дейността, така и 
работата в преданост са добри за постигане на освобождение. Но от двете работата, 
която е извършена в предано служене, е по-добра от прекратяването на дейността. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Кармичните дейности (имащи за цел сетивно наслаждение) са причина 
за материалното робство. Докато човек е зает в дейности, които целят подобряване 
условията на живот, сигурно е, че ще преминава през различни видове тела и ще остава 
вечно в оковите на материалното робство. Шримад-Бхагаватам (5.5.4-6) потвърждава 
това по следния начин: 
 

нунам праматтах куруте викарма 
йад индрийа-притайа априноти 
на садху манйе йата атмано 'йам 
асанн апи клеша-да аса дехах 

 
парабхавас тавад абодха-джато 
йаван на джиджнасата атма-таттвам 
йават крийас тавад идам мано ваи 
карматмакам йена шарира-бандхах 

 
евам манах карма-вашам прайункте 
авидйайатманй упадхийамане 
притир на йаван майи васудеве 
на мучйате деха-йогена тават 

 
  
„Хората са луди по сетивното наслаждение и не знаят, че настоящото им тяло, което е 
пълно със страдания, е резултат от кармични дейности в миналото. Въпреки че тялото е 
временно, то винаги ни създава неприятности по всевъзможни начини. Следователно 
не е правилно да се работи за сетивно наслаждение. Счита се, че човек не е успял в 
живота си, докато не се запита за истинската си самоличност. Докато не разбере кой е 
всъщност, той трябва да работи за кармични резултати, за да удовлетворява сетивата 
си. И докато е завладян от съзнанието за сетивно наслаждение, той трябва да преминава 
от едно тяло в друго. Дори ако умът му е погълнат от кармични дейности и е повлиян 
от невежеството, човек трябва да развива любов към преданото служене, посветено на 
Васудева. Само тогава той ще има благоприятната възможност да се освободи от 
робството на материалното съществуване.” 
 Следователно джнана (или знанието, че човек не е това материално тяло, а 
духовна душа) не е достатъчно за постигане на освобождение. Човек трябва да действа 
от позицията, чу е душа; в противен случай няма да се измъкне от материалното 
робство. Действията в Кршна съзнание обаче не са на кармична платформа. Дейности, 
които се извършват в пълно знание, стабилизират напредъка в истинското знание. Без 
Кршна съзнание отричането от кармичните дейности всъщност не пречиства сърцето на 
обусловената душа. Докато сърцето не е пречистено, човек трябва да работи на 
кармична платформа. Но дейността в Кршна съзнание автоматично му помага да се 
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освободи от резултата на кармичната дейност и така не му се налага да слиза на 
материалното ниво. Следователно дейността в Кршна съзнание във всички случаи е по-
висш от отречението, което винаги носи риска от падане. Отречение без Кршна 
съзнание е непълно, както Шрила Рупа Госвами потвърждава в своята Бхакти-
расамрта-сандху (1.2.258): 
 

прапанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах 
мумукшубхих паритйаго ваирагйам пхалгу катхйате 

   
„Когато една личност силно желае да постигне освобождение и се отказва от неща, 
които са свързани с Бога, Върховната Личност, като ги мисли за материални, нейното 
отречение се нарича несъвършено.” 
 Отречението е пълно, когато се извършва със знанието, че всичко принадлежи 
на Господа и никой не би трябвало да твърди, че притежава нещо. Човек трябва да 
разбере, че в действителност нищо не принадлежи на никого. Тогава за какво отречение 
става дума? Личност, която знае, че всичко принадлежи на Кршна, винаги се намира в 
отречение. Щом като всичко принадлежи на Кршна, всичко трябва да се използва в 
служене на Кршна. Тази съвършена форма на действие в Кршна съзнание е далеч по-
добра от различните изкуствени отречения, които приемат майавади саннйасите. 
 
ТЕКСТ 3 
 

джнейах са нитйа-саннйаси йо на двешти на канкшати 
нирдвандво хи маха-бахо сукхам бандхат прамучйате 

 
джнейах – трябва да се знае; сах – той; нитйа – винаги; саннйаси – човек, който се е 
отрекъл; йах – който; на – никога; двешти – мрази; на – нито; канкшати – пожелава; 
нирдвандвах – освободен от всички двойствености; хи – несъмнено; маха-бахо – о, 
силноръки; сукхам – щастливо; бандхат – от робство; прамучйате – е освободен 
напълно. 
 
 
За човек, който нито мрази, нито желае плодовете от делата си, трябва да се знае, 
че се намира винаги в отречение. Такава личност, освободена от всички 
двойствености, лесно превъзмогва материалните окови и постига пълно 
освобождение, о, силноръки Арджуна. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек, който е напълно Кршна осъзнат, е винаги в отречение, защото не 
желае резултатите от делата си и не изпитва отвращение към тях. Отречен по този 
начин и посветен на трансценденталното любовно служене на Господа, той е напълно 
квалифициран в знанието, защото разбира каква е органически присъща му позиция по 
отношение на Кршна. Той много добре знае, че знание е съвършено, защото е вярно в 
количествено и в качествено отношение. Схващането, че сме еднакви с Кршна, е 
неправилно, защото частта не може да бъде равна на цялото. Знанието, че едно е едно в 
качествено, но различно в количествено отношение, е правилно трансцендентално 
знание, което води човека до удовлетворение, т.е. той не се стреми към нищо и не се 
оплаква. В ума на такъв човек няма двойственост, защото каквото и да прави, той го 
прави за Кршна. Като постига по този начин освобождение от двойственостите, той е 
освободен дори от този материален свят. 
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ТЕКСТ 4 
 

санкхйа-йогау притхаг балах    праваданти на пандитах 
екам апй астхитах самйаг    убхайор виндате пхалам 

 
санкхйа – аналитично изучаване на материалния свят; йогау – работа в предано 
служене; притхак – различна; балах – нискоинтелигентният; праваданти – казва; на – 
никога; пандитах – ученият; екам – в човек; апи – дори; астхитах – като е установен; 
самйак – напълно; убхайох – на  двете; виндате –  се радва; пхалам – резултата. 
 
 
Само невежият говори за преданото служене [карма-йога] като за нещо различно 
от аналитичното изучаване на материалния свят [санкхйа]. Личностите, които 
имат истинско знание, казват, че всеки, който започне сериозно да следва един от 
тези пътища, постига резултатите и на двата. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Целта на аналитичното изучаване на материалния свят е да се открие 
душата на съществуването. Душата на материалния свят е Вишну, т.е. Свръхдушата. 
Преданото служене на Господа предполага служене на Свръхдушата. Единият метод е 
да се намери корена на дървото, а ругият – да се полива корена. Истинският ученик на 
санкхйа философията открива корена на материалния свят – Вишну, и тогава в 
съвършено знание се заема да служи на Господа. Следователно по същество няма 
разлика между двата метода, защото целта е Вишну. Тези, които не знаят крайната цел, 
казват, че санкхйа и карма-йога имат различни цели, но оня, който е осведомен добре, 
знае обединяващата цел в тези различни техники. 
 
ТЕКСТ 5 

йат санкхйаих прапйате стханам    тад йогаир апи гамйате 
екам санкхйам ча йогам ча    йах пашйати са пашйати 

 
йат –какво; санкхйаих – посредством санкхйа философията; прапйате – се достига; 
стханам – място; тат – коеуто; йогаих – посредством предано служене; апи – също; 
гамйате – човек може да постигне; екам – човек; санкхйам – аналитично изучаване; ча 
– и; йогам – дейност в преданост; ча – и; йах – човек, който; пашйати – вижда; сах – 
той; пашйати – наистина вижда. 
 
 
Човек, който знае, че положението, постигнато със средствата на аналитичното 
изучаване, може да се постигне и чрез предано служене, и следователно вижда 
аналитичното знание и преданото служене на едно и също ниво, разбира нещата 
такива, каквито са. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Истинската цел на философското търсене е да се открие крайната цел 
на живота. Щом крайната цел на живота е себереализацията, няма разлика между 
изводите, до които се стига с помощта на тези две техники. Посредством проучванията 
на санкхйа филосфията човек стига до заключението, че живото същество е частица, 
неразделно свързана не с материалния свят, а с върховното духовно цяло. Следователно 
духовната душа няма нищо общо с материалния свят и затова действията й трябва да са 
в някаква връзка с Върховния. Когато действа в Кршна съзнание, тя всъщност се 
намира в органически присъщата си позиция. При метода на снкхйа човек трябва да се 
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освободи от привързаността си към материята, а при метода на бхакти-йога трябва да 
се привърже към работата в Кршна съзнание. Фактически и двата метода са еднакви, 
макар външно да изглежда, че единият включва непривързаност, а другият – 
привързаност. Непривързаността към материята и привързаността към Кршна са едно и 
също нещо. Този, който може да разбере това, вижда нещата такива, каквито са. 
 
ТЕКСТ 6 
 

саннйасас ту маха-бахо    духкхам аптум айогатах 
йога-йукто мунир брахма  на чиренадхигаччхати 

 
саннйасах – отречението от света; ту – но; маха-бахо – о, силноръки; духкхам – 
нещастие; аптум – страда; айогатах – без предано служене; йога-йуктах – човек, зает в 
предано служене; муних – мислител; брахма – Върховният; на чирена – незабавно; 
адхигаччхати – достига. 
 
Отричането на всички дейности, без предано служене на Господа, не може да 
направи човека щастлив. Но мислещата личност, която се ангажира в предано 
служене, може веднага да постигне Върховния. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има два вида саннйаси, или личности на стъпалото на отречение от 
живота. Майавади саннйасите изучават санкхй философията, а вайшнава саннйасите 
изучават философията на Бхагаватам, която дава точен коментар на Веданта-сутра. 
Майавади саннйасите също изучават Веданта-сутра, но използват собствения си 
коментар Шарирака-бхашйа, написан от Шанкарачарйа. Учениците на Бхагавата 
школата са заети в предано служене на Господа съгласно панчаратрики правилата. 
Затова ваишнава саннйасите имат многобройни задължения в трансценденталното 
служене на Господа. Те нямат нищо общо с материалните дейности, но въпреки това 
извършват много неща в преданото служене на Господа. Що се отнася до майавади 
саннйасите, заети със санкхйа,  Веданта и с размишления, те не могат да изпитат 
удоволствието от трансценденталното служене на Господа. Понеже ученията им са 
много скучни, те понякога се отегчават от размишленията върху Брахман и приемат 
подслона на Бхагаватам, без правилно разбиране. Ето защо за тях изучаването на 
Шримад-Бхагаватам е свързано с големи трудности. Сухите размишления и 
безличностните тълкувания с помощта на изкуствени средства са безполезни за 
майавади саннйасите. Вайшнава саннйасите, които са заети с предано служене, са 
щастливи при изпълнение на трансценденталните си задължения и окончателното им 
завръшане в царството на Бога е гарантирано. Понякога майавади саннйасите падат от 
пътя на себереализацията и отново се оплитат в материалните дейности на 
филантропската и алтруистична природа, които са нищо друго, освен материални 
ангажименти. Следователно заключението е, че тези, които извършват дейности в 
Кршна съзнание, са по-добре установени от  саннйасите, които само размишляват 
върху това, какво е Брахман и какво не е Брахман, въпреки че след много раждания те 
също постигат Кршна съзнание. 
 
ТЕКСТ 7 

 
йога-йукто вишуддхатма    виджитатма джитендрийах 
сарва-бхутатма-бхутатм    курванн апи на липйате 
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йога-йуктах – заета в предано служене; вишуддха-атма – една пречистена душа; 
виджита-атма – себеконтролираща се; джита-индрийах – след като е победила 
сетивата; сарва-бхута – към всички живи същества; атма-бхута-атма – 
състрадателна; курван апи – въпреки че е заета с работа; на – никога; липйате – е 
обвързана. 
 
Човек, който работи в преданост; който е чиста душа и контролира ума и сетивата 
си, е скъп на всеки и всеки му е скъп. Въпреки че винаги действа, той никога не се 
обвързва. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Този, който е на пътя на освобождението посредством Кршна съзнание, 
е много скъп на всяко живо същество и всяко живо същество му е много скъпо. Това се 
дължи на неговото Кршна съзнание. Такава личност не може да мисли за нито едно 
живо същество отделно от Кршна, както листата и клоните на едно дърво не са 
отделени от дървото. Той знае много добре, че ако полива корена на дървото, водата ще 
стигне до всички клони и листа, и че ако дава храна на стомаха, енергията автоматично 
ще се разпространи навсякъде из тялото. Тъй като човек, който работи в Кршна 
съзнание, е слуга на всички, той е много скъп на всеки. И понеже всеки е доволен от 
работата му, той е с чисто съзнание. И понеже е с чисто съзнание, умът му е напълно 
контролиран. И понеже умът му е контролиран, сетивата му също са контролирани. И 
тъй като умът му е винаги установен върху Кршна, няма вероятност такъв човек да 
бъде отклонен от Кршна. Нито има вероятност той да ангажира сетивата си с неща, 
които не са свързани със служенето на Господа. Той не обича да слуша за нищо друго, 
освен за неща, които се отнасят до Кршна. Той не обича да се храни с нищо, което не е 
предложено на Кршна, и не желае да ходи никъде, ако  това не е за Кршна. Ето защо 
сетивата му са контролирани. Човек с контролирани сетива не може да навреди на 
никого. Някой може да запита: „Защо тогава Арджуна извършва насилие?” В 
действителност само изглежда, че Арджуна извършва насилие, защото както вече бе 
обяснено във втора глава, всички личности на бойното поле ще продължат да живеят 
индивидуално, тъй като душата не може да бъде убита. И така, в духовно отношение на 
бойното поле Курукшетра не е бил убит никой. Там, по заповед на Кршна, който 
присъства лично, се извършва само смяна на „дрехите”. Ето защо докато се сражава на 
бойното поле Курукшетра, Арджуна в действителност не се сражава. Той просто 
изпълнява заповедите на Кршна в пълно Кршна съзнание. Такава личност никога не е 
обвързана с резултатите от работата си. 
 
ТЕКСТОВЕ 8-9 
 

наива кинчит каромити 
   йукто манйета таттва-вит 
пашйан шринван спришан джигхранн 
   ашнан гаччхан свапан швасан 
 
пралапан висриджан грихнанн 
   унмишан нимишанн апи 
индрийаниндрийартхешу 
   вартанта ити дхарайан 

 
на – никога; ева – несъмнено; кинчит – нищо; кароми – Аз върша; ити – по такъв 
начин; йуктах – зает с божествено съзнание; манйета – мисля; таттва-вит – човек, 
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който знае истината; пашйан – гледа; шринван – слуша; спришан – докосва; джигхран – 
мирише; ашнан – яде; гаччхан – движи се; свапан – сънува; швасан – диша; пралапан – 
говори; висриджан – оставя; грихнан – приема; унмишан – отваря; нимишан – затваря; 
апи – въпреки; индрийани – сетивата; индрийа-артхешу – в сетивно наслаждение; 
вартанте – нека да бъдат така заети; ити – по такъв начин; дхарайан – като счита. 
 
Една личност с божествено съзнание, въпреки че вижда, слуша, докосва, усеща 
мирис, яде, движи се, спи и диша, винаги знае в себе си, че всъщност не прави 
нищо. Затова, когато говори, когато изпразва челвата си, пълни стомаха си, 
отваря или затваря очите си, тя винаги знае, че само материалните й сетива 
влизат в контакт с обектите си, а тя самата е настрани от тях. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Цялото съществуване на една Кршна осъзната личност е чисто и няма 
нищо общо с каквато и да било работа, зависеща от петте преки и косвени причини: 
извършителя, работата, обстановката, усилието и късмета. Това е така, защото тя се 
ангажира в любовно трансцендентално служене на Кршна. Макар и да изглежда, че 
действа в тялото и сетивата си, тя е винаги осъзната за истинското си положение, което 
е духовният ангажимент. В материалното съзнание сетивата са заети в сетивно 
наслаждение, но в Кршна съзнание сетивата са заети в наслаждение на сетивата на 
Кршна. Следователно Кршна осъзната личност е винаги свободна, въпреки че изглежда 
ангажирана в дейности за удовлетворяване на сетивата. Дейностите като гледането и 
слушането са дейности на сетивата, предназначени за получаване на знание, докато 
движението, говоренето, изпразването на червата и т.н. са дейности на сетивата, 
предназначени за работа. Дейностите на сетивата никога не влияят на една Кршна 
осъзната личност. Тя не може да прави нищо друго освен да служи на Господа, защото 
знае, че е Негов вечен слуга. 
 
ТЕКСТ 10 
 

брахманй адхайа кармани    сангам тйактва кароти йах 
липйате на са папена    падма-патрам ивамбхаса 

 
брахмани – На Бога, Върховната Личност; адхайа – като се отказва; кармани – от 
всякаква работа; сангам – привързаност; тйактва – като изоставяь; кароти – 
извършжва; йах – който; липйате – е засегнат; на – никога; сах – той; папена – от грях; 
падмапатрам – лотосов листец; ива – като; амбхаса – от водата. 
 
Този, който изпълнява дълга си без привързаност и посвещава резултатите на 
Върховния Гопод, не е повлияван от греховна дейност, така както листата на 
лотоса не са докосвани от водата. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук думата брахмани означава „в Кршна съзнание”. Материалният свят 
представлява пълно проявление на трите гуни на материалната природа, които се 
наричат прадхана. Ведическите химни сарвам хй етад брахма (Мандукйа Упанишад 2), 
тасмад етад брахма нама-рупам аннам ча джайате (Мундака Упанишад 1.2.10), и в 
Бхагавад-гита (14.3), мама йонир махад брахма посочват, че последиците се проявяват 
по различен начин, те не се различават от причината. В Йшопанишад се казва, че 
всичко е свързано с Върховния Брахма, т.е. Кршна, и затова принадлежи единствено на 
Него. За човек, който знае добре, че всичко принадлежи на Кршна, че Той е владетелят 
на всичко и че по тази причина всичко се използва в служене на Господа, е естествено 
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да няма нищо общо с резултатите от дейността си, били те добродетелни или греховни. 
Дори материалното тяло, което е дар на Господа с цел да се върши определен вид 
дейност, може да се ангажира в Кршна съзнание. Тогава то е над замърсяването с 
греховни последици, както лотосът и във водата остава сух. В Бхагавад-гита (3.30) Бог 
казва: майи сарвани кармани саннйасйа  – „Отдай всички дейности на Мен [Кршна].” 
Заключението е, че личност, която не е Кршна осъзната, действа от позицията на 
материалното тяло и сетивата, а една личност в Кршна съзнание действа, ръководена от 
знанието, че тялото е собственост на Кршна и затова трябва да бъде ангажирано в 
служене на Кршна. 
 
ТЕКСТ 11 
 

кайена манаса буддхйа    кевалаир индрийаир апи 
йогинах карма курванти    сангам тйактватма-шуддхайе 

 
кайена – с тялото; манаса – с ума; буддхйа – с разума; кевалаих – се пречиства; 
индрийаих – със сетивата; апи – дори; йогинах – Кршна осъзнатите личности; карма – 
действията; курванти – те извършват; сангам – привързаност; тйактва – като 
изостави; атма – на себето; шуддхайе – с цел пречистване. 
 
Йогите, които са изоставили всяка привързаност, действат с тялото, ума и разума 
си, и дори със сетивата си, единствено с цел да се пречистят. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Когато човек действа в Кршна съзнание, за да наслаждава сетивата на 
Кршна, всяко действие, било то на тялото, ума, разума, дори на сетивата, е пречистено 
от материалното замърсяване. Дейностите на една Кршна осъзната личност не влекат 
след себе си материални последици. Затова пречистените дейности, които обикновено 
са наричани сад-ачара, лесно могат да се извършват, ако действаме в Кршна съзнание. 
Шри Рупа Госвами в своята Бхакти-расамрта-синдху (1.2.187) описва това по следния 
начин: 

иха йасйа харер дасйе    кармана манаса гира 
никхиласв апй авастхасу    дживан-муктах са учйате 

 
„Личност, която действа в Кршна съзнание (с други думи, в служене на Кршна) с 
тялото, ума, разума и думите си, още в този материален свят постига освобождение, 
въпреки че може да продължава да извършва много т.нар. материални дейности.” 
Такава личност няма лъжливо его, защото не вярва, че е това материално тяло или че е 
негов собственик. Тя знае, че не е това тяло и че то не й принадлежи. Тя самата 
принадлежи на Кршна и тялото й също принадлежи на Кршна. Когато такава личност 
исползва всичко, създадено от ума, разума, думите, живота, богатството и т.н. – с една 
дума всичко, което притежава – в служене на Кршна, тя изведнъж се съединява с Него. 
Тя става неразделно свързана с Кршна и се освобождава от лъжливото его, което я кара 
да вярва, че е това тяло и т.н. Това е съвършеното ниво на Кршна съзнание. 
 
ТЕКСТ 12 
 

йуктах карма-пхалам тйактва    шантим апноти наиштхиким 
айуктах кама-карена    пхале сакто нибадхйате 
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йуктах – човек, който е ангажиран в предано служене; карма-пхалам – резултатите от 
всички дейности; тйактва – като изоставя; шантим – съвършен мир; апноти – 
постига; наиштхиким – непоколебим; айуктах – човек, който не е в Кршна съзнание; 
кама-карена – за да се наслаждава на резултатите от работата; пхале –  с резултата; 
сактах – привързан; нибадхйате – е оплетен. 
 
Душата, която е неотклонно отдадена, постига истински мир, защото посвещава 
резултата от всичките си дейности на Мен, докато личността, която не е в 
единство с Бога и е алчна за плодовете от труда си, е впримчена. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Разликата между човек в Кршна съзнание и човек, стоящ на равнището 
на телесното съзнание, е че първият е привързан към Кршна, а вторият е привързан към 
резултата от дейността си. Личност, която е привързана към Кршна и работи 
единствено за Него, е несъмнено освободена личност и не желае плодовете от труда си. 
В Бхагаватам се обяснява, че причината за желанието на резултата от дейностите са 
действията, извършвани под влияние на концепцията за двойствеността, т.е. без знание 
за Абсолютната Истина. Кришна е Върховната Абсолютна Истина, Божествената 
Личност. В Кршна съзнание няма двойственост. Всичко, което съществува е създадено 
от енергията на Кршна, а Кршна е безкрайното добро. Следователно дейностите в 
Кршна съзнание са на абсолютен план, те са трансцендентални и нямат материален 
резултат. Затова една личност в Кршна съзнание е изпълнена с мир. Но оня, който е 
впримчен в пресмятането на печалбите, които ще му осигурят сетивно наслаждение, не 
може да постигне този мир. Това е тайната на Кршна съзнание – реализацията, че няма 
съществуване извън Кршна е основа за спокойствие и безстрашие. 
 
ТЕКСТ 13 
 

сарва-кармани манаса    саннйасйасте сукхам ваши 
нава-дваре пуре дехи    наива курван на карайан 

 
сарва – всички; кармани – дейности; манаса – в ума; саннйасйа – като изоставя; асте – 
остават; сукхам – в щастие; ваши – човек, който е контролиран; навадваре – на мястото, 
където има девет врати; пуре – в града; дехи – въплътената душа; на – никога; ева – 
несъмнено; курван – като прави нещо; на – не; карайан – става причина да бъде 
направено. 
 
Когато въплътеното живо същество контролира природата си и мислено се отрича 
от всички дейности, то щастливо живее в града с деветте врати [материалното 
тяло], без да работи и без да става причина за извършване на работа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Въплътената душа живее в град с девет врати. Дейностите на тялото, 
или, образно казано, градът на тялото, са автоматично управлявани от собствените гуни 
на природата. Независимо, че душата е подвластна на състоянията на тялото, тя може 
да ги превъзмогне, ако пожелае. Но понеже забравила по-висшата си природа, тя се 
идентифицира с него и страда. Посредством Кршна съзнание тя може да възстанови 
истинската си позиция и по този начин да излезе от въплъщаването си. Следователно 
когато някой се посвети на Кршна съзнание, той стои настрана от всички телесни 
дейности. Чрез такъв контролиран живот се променя начина на мислене и човек живее 
щастливо в града с деветте врати. Тези девет врати са описани по следния начин: 
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нава-дваре пуре дехи    хамсо лелайате бахих 
ваши сарвасйа локасйа    стхаварасйа чарасйа ча 

 
„Бог, Върховната Личност, който живее в тялото на живото същество, е контрольорът 
на всички живи същества из цялата вселена. Всяко тяло има девет врати (две очи, две 
ноздри, две уши, уста, анус и гениталии). Живото същество в обусловеното си 
състояние се идентифицира с тялото си, но когато се индентифицира с Господа вътре в 
себе си, то става свободно, колкото Господа, дори докато е в това тяло.” 
(Шветашватара Упанишад 3.18) 
 Следователно една Кршна осъзната личност се освобождава както от външните, 
така и от вътрешните дейности на материалното тяло. 
 
ТЕКСТ 14 

 
на картритвам на кармани    локасйа сриджати прабхух 
на карма-пхала-самйогам свабхавас ту правартате 

 
на – никога; картритвам – собственост ; на – нито; кармани – дейности; локасйа – на 
хората; сриджати – създава; прабхух – господарят на града на тялото; на – нито; 
карма-пхала – с резултатите на дейностите; самйогам –връзка; свабхавах – гуните на 
материалната природа; ту – но; правартате – действат. 
 
Въплътената душа, господар на града на тялото, не поражда дейностите, не 
принуждава хората да действат, нито създава плодовете на действието. Всичко 
това се извършва от гуните на материалната природа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Живото същество, както ще бъде обяснено в седма глава, е една от 
енергиите, или природите, на Върховния Господ и е различно от материята, която е 
друга, по-низша природа на Господа. Така или иначе, от незапомнени времена по-
висшата природа, т.е. живото същество, е влязла в контакт с материалната природа. 
Временното тяло, или материалното убежище, което живото същество получава, е 
причината за извършването на различни дейности и произтичащите от тях последици. 
Човек живее в такава обусловена атмосфера и страда от последиците на телесните 
дейности, като се идентифицира (в невежество) с тялото. Невежеството, натрупано от 
незапомнени времена,  причината за телесните страдания и нещастия. Веднага щом 
живото същество започне да се разграничава от дейностите на тялото, то се 
освобождава и от последиците им. Докато е в града на тялото, то изглежда като че ли 
негов господар, но в действителност не е нито негов собственик, нито контрольор на 
действията му и последиците от тях. То е просто сред материалния океан и се бори за 
съществуване. Водите на океана го подхвърлят и то не може да ги контролира. Най-
доброто разрешение за него Кршна съзнание. Само това може да го спаси от цялата 
бъркотия. 
 
ТЕКСТ 15 
 

надатте касйачит папам    на чаива сукритам вибхух 
аджнаненавритам джнанам   тена мухйанти джантавах 

 
на – никога; адатте – приема; касйачит – нечий; папам – грях; на – нито; ча – също; 
ева – несъмнено; су-критам – благочестивите дейности; вибхух – Върховният Господ; 
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аджнанена – с невежество; авритам – покрити; джнанам – знание; тена – с което; 
мухйанти – се объркват; джантавах – живите същества. 
 
Върховният Господ не е отговорен за ничии греховни или благочестиви дейности. 
Въплътените същества обаче са объркани поради невежеството, което покрива 
истинското им знание. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Санскритската дума вибху означава, че Върховният Господ е изпълнен с 
неограничено знание, богатство, сила, слава, красота и отречение. Той е винаги 
удовлетворен от само себе си и необезпокояван от греховни или благочестиви 
дейности. Той не създава никаква определена обстановка за живото същество, но 
живото същество, объркано от невежеството, пожелава да бъде поставено при 
определени условия на живот и по този начин слага началото на веригата от дейности и 
последици. Поради по-висшата си природа живите същества са пълни със знание. 
Въпреки това, поради ограничените си възможности те са склонни да попадат под 
влиянието на невежеството. Господ е всемогъщ, но живото същество не е. Господ е 
вибху, всезнаещ, докато живото същество е ану, или с размери на атом. Понеже е жива 
душа, то може да пожелава различни неща чрез свободната си воля. Тези желания се 
изпълняват единствено от всемогъщия Господ. И така, когато живото същество бъде 
объркано от желанията си, Господ му позволява да ги изпълни, но не отговаря за 
действията и последиците в пожеланата конкретна обстановка. Въплътената душа, 
която е в объркано положение, се идентифицира със съответното материално тяло и се 
подчинява на временното страдание и щастие в живота. Господ е постоянен 
придружител на живото същество под формата на Параматма?? (или Свръхдуша) и 
затова  знае всички желания на индивидуалната душа, така както човек може да 
почувства аромата на едно цвете, което е близо до него. Желанието е фина форма на 
обусловеността на живото същество. Господ изпълнява желанията на живото същество 
според заслугите му. Човек предполага, Господ разполага. Следователно индивидът не 
е всемогъщ в изпълняването на желанията си. Господ обаче може да изпълнява всички 
желания и понеже е еднакъв към всички, не се намесва в желанията на живите 
същества, които притежават малка независимост. Обаче когато някой желае Кршна, 
Господ специално се грижи за него и окуражава желанието му, за да може той да Го 
достигне и да бъде вечно щастлив. Ето защо ведическите химни заявяват: еша у хй ева 
садху карма карайати там йам ебхйо локебхйа уннинишате еша у евасадху карма 
карайати йам адхо нинишате – „Господ ангажира живото същество в благочестиви 
дейности, така че то да се издигне. И Господ го ангажира в неблагочестиви дейности, 
така че то да отиде в ада.” (Каушитаки Упанишад 3.8) 
 

 аджно джантур анишо 'йам    атманах сукха-духкхайох 
ишвара-прерито гаччхет    сваргам вашв абхрам ева ча 

 
„Живото същество е изцяло зависимо в своето щастие и нещастие. По волята на 
Върховния то може да отиде в рая или в ада, както облакът е носен от вятъра.” 
 От незапомнени времена въплътената душа желае да избегне Кршна съзнанието, 
като причинява собственото си объркване. Въпреки че е вечна, блажена и знаеща, 
поради незначителността на съществуването си тя забравя органически присъщото си 
положение – служенето на Господа – и попада в клопката на незнанието. Под влияние 
на невежеството живото същество твърди, че Господ е отговорен за обусловеното му 
съществуване. Веданта-сутра (2.1.34) също потвърждава това. Вайшамйа-наиргхрнйе 
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на сапекшатват татха хи даршайати  – „Господ нито мрази, нито обича, макар че 
може да ни изглежда така.” 
 
ТЕКСТ 16 
 

джнанена ту тад аджнанам   йешам нашитам атманах 
тешам адитйа-вадж джнанам    пракашайати тат парам 

 
джнанена – посредством знание; ту – но; тат – това; аджнанам – незнание; йешам – 
чието; нашитам – се разрушава; атманах – на живото същество; тешам – тяхно; 
адитйа-ват – като изгряващо слънце; джнанам – знание; пракашайати – разкрива; 
тат парам – Кршна съзнание. 
 
Когато човек е просветлен със знание, което разрушава невежеството, това знание 
му разкрива всичко, така както слънцето осветява всичко през деня. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Ония, които са забравили Кршна, със сигурност са объркани. Но тези, 
които са в Кршна съзнание, не са ни най-малко объркани. В Бхагавад-гита се казва: 
сарвам джнана-плавена, джнанагних сарва-кармани и на хи джнанена садршам. 
Знанието винаги се цени високо. А какво е знание? Съвършено знание се постига, 
когато някой се отдаде на Кршна, както ни учи деветнадесети стих на седма глава: 
бахунам джанманам анте джнанаван мам прападйате. След като преминал през 
много, много раждания, човек се отдаде на Кршна в пълно знание, т.е. постигне Кршна 
съзнание, на него му се разкрива всичко, както през деня слънцето прави всичко 
видимо. Живото същество се обърква по толкова много начини. Например когато 
безцеремонно се мисли за Бог, то всъщност попада в най-голямата клопка на 
незнанието. Ако живото същество е Бог как би могло да бъде обърквано от незнание? 
Може ли Бог да се обърква от незнание? Ако това беше така, незнанието, Сатаната, 
щеше да е по-велико от Бога. Истинското знание може да се получи от личност, която е 
в съвършено Кршна съзнание. Ето защо човек трябва да намери духовен учител, който 
е авторитетен, и от него да разбере какво е Кршна съзнание, което със сигурност ще 
разпръсне цялото му невежество, така както слънцето разпръсква тъмнината. Дори ако 
една личност напълно съзнава, че не е това тяло, а е трансцендентална спрямо него, тя 
все още може да не е в състояние да разграничава душата от Свръхдушата. Обаче човек 
може да научи всичко много добре, ако се погрижи да приеме убежище при съвършен, 
авторитетен Кршна осъзнат духовен учител. Човек може да разбере Бога и своята 
връзка с Него, когато срешне представител на Бога. Понеже има знание за Бога, един 
Негов представител никога не претендира, че е Бог, въпреки че му се оказва цялата 
почит, която обикновено се оказва на Бог. Човек трябва да изучи в какво се състои 
разликата между Бога и живото същество. Затова Господ Шри Кршна казва във втора 
глава (2.12), че както всяко живо същество, така и Бог е индивидуална личност. Всички 
живи същества са имали своята индивидуалност в миналото, имат я в настоящето и ще 
запазят индивидуалността си и в бъдеще, дори след освобождението си. През нощта в 
тъмното виждаме всичко като една обща маса, но през деня, когато слънцето свети, 
виждаме всичко в истинската му идентичност. Отъждествяването с индивидуалността в 
духовния живот е истинско знание. 
 
ТЕКСТ 17 
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тад-буддхайас тад-атманас    тан-ништхас тат-парайанах 
гаччхантй апунар-авриттим    джнана-нирдхута-калмашах 

 
тат-буддхайах – всички, чийто разум е винаги във Върховния; тат-атманах – всички, 
чийто ум е винаги във Върховния; тат-ништхах – всички, чиято вяра е предназначена 
единствено за Върховния; тат-парайанах – които са приели напълно неговия подслон; 
гаччханти – отиват; апунах-авриттим – към освобождение; джнана – посредством 
знание; нирдхута – пречистени; калмашах – съмнения. 
 
Когато разумът, умът, вярата и подслонът на човек са установени във Върховния, 
той се пречиства изцяло от съмнения с помощта на пълното знание и поема 
направо пътя на освобождението. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ Кршна е Върховната Трансцендентална Истина. Цялата 
Бхагавад-гита е изградена върху твърдението, че Кршна е Бог, Върховната Личност. 
Това е твърдението на цялата ведическа литература. Пара-таттва означава Върховна 
Реалност. Тя може да бъде разбрана от всички, които познават Върховния като 
Брахман, Параматма и Бхагаван. Бхагаван, т.е. Бог, Върховната Личност, е връхната 
точка на Абсолюта. Няма нищо повече от това. Господ казва: маттах паратамам 
нанйат кинчид асти дхананджайа. Безличностният Брахман също е поддържан от 
Кршна: брахмано хи пратиштхахам. Следователно въ всички случаи Кршна е 
Върховната Реалност. Този, чийто ум, разум, вяра и убежище са винаги установени в 
Кршна, с други думи, този, който е изцяло Кршна осъзнат, със сигурност се 
освобождава от всякакви съмнения и е в съвършено знание за всичко, което се отнася 
до трансценденталността. Една Кршна осъзната личност може да разбере, че има 
двойственост (едновременно идентичност и индивидуалност) в Кршна, и въоръжена с 
такова трансцендентално знание, може да прави постоянен напредък по пътя към 
освобождението. 
 
ТЕКСТ 18 
 

видйа-винайа-сампанне    брахмане гави хастини 
шуни чаива шва-паке ча    пандитах сама-даршинах 

 
видйа – със знание; винайа – и доброта; сампанне – напълно въоръжени; брахмане – 
към брахмана; гави – кравата; хастини – към слона; шуни – към кучето; ча – и; ева – 
несъмнено; шва-паке  - кучеядеца; ча – съответно; пандитах – всички, които са мъдри; 
сама-даршинах – които се отнасят по един и същ начин. 
 
Смирените мъдреци благодарение на истинското знание приемат по един и същ 
начин учения и благороден брахмана, кравата, кучето и кучеядеца [отхвърления]. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Една Кршна осъзната личност не прави никаква разлика в биологичните 
видове и кастите. От социална гледна точка може да има разлика между брахмана и 
извънкастовия, както кучето, кравата, слонът са различни от гледна точка на 
биологичните видове, но за учен трансценденталист различията, свързани с тялото, 
нямат значение. Това се дължи на връзката им с Върховния, защото Върховният Господ 
чрез пълната Си част, като Параматма присъства във всяко сърце. Такова разбиране за 
Върховния е истинско знание. Що се отнася до телата, които отговарят на различни 
касти и различни форми на живот, Господ еднакво милостив към всички тях,защото се 
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отнася към всяко живо същество като към приятел и проявява Себе Си като Параматма, 
без значение в какво положение е живото същество. Под формата на Параматма Господ 
се намира както в извънкастовия, така и в брахмана, въпреки че телата на един 
брахмана и един извънкастов не са еднакви. Телата са материални продукти на 
различните гуни на материалната природа, но душата и Свръхдушата вътре в тях са от 
едно и също духовно качество. Това обаче не ги прави еднакви в количествено 
отношение, защото индивидуалната душа присъства само в конкретното тяло, докато 
Параматма присъства във всички тела. Една Кршна осъзната личност има пълно знание 
за това, следователно тя наистина знае и гледа на всичко по един и същ начин. 
Сходството между душата и Свръхдушата е, че и двете са осъзнати, вечни и блажени. А 
разликата между тях е, че индивидуалната душа съзнава единствено в рамките на 
съответното тяло, докато Свръхдушата е осъзната по отношение на всички тела. 
Свръхдушата присъства във всички тела, без разлика. 
 
ТЕКСТ 19 
 

ихаива таир джитах сарго йешам    самйе стхитам манах 
нирдошам хи самам брахма    тасмад брахмани те стхитах 

 
иха – в този живот; ева – несъмнено; таих – от тях; джитах – победени; саргах – 
раждането и смъртта; йешам – чиито; самйе – в равновесие; стхитам – установен; 
манах – ум; нирдошам – безупречни; хи – несъмнено; самам – в равновесие; брахма – 
като Върховния; тасмат – следователно; брахмани – във Върховния; те – те; стхитах 
– са установени. 
 
Ония, чиито умове са установени в еднообразието и спокойствието, вече са 
победили обусловеността на раждането и смъртта. Те са без недостатъци, като 
Брахман, и по този начин са установени в Брахман. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Спокойствието на ума, както се споменава по-горе, е признак на 
себереализацията. Ония, които наистина са достигнали това ниво, трябва да бъдат 
считани за победили материалните условия, по-точно раждането и смъртта. Докато 
човек се идентифицира с тялото си, е приеман за обусловена душа, но щом се издигне 
до нивото на спокойствие посредством реализиране на себето, той се освобождава от 
обусловения живот. С други думи, той повече няма да се ражда в материалния свят, а 
след смъртта си може да влезе в духовното небе. Господ е безупречен, защото не се 
привързва и не мрази. По същия начин, когато едно живо същество не изпитва 
привързаност и омраза, то става безупречно и достойно да влезе в духовното небе. 
Такива личности трябва да бъдат считани за вече освободени, а качествата им са 
описани по-долу. 
 
ТЕКСТ 20 
 

на прахришйет прийам прапйа    нодвиджет прапйа чаприйам 
стхира-буддхир асаммудхо    брахма-вид брахмани стхитах 

 
на – никога; прахришйет – не се радва; прийам – нещо приятно; прапйа – като достига; 
на – не; удвиджет – става възбудена; прапйа – като получава; ча – също; априйам – 
нещо приятно; стхира-буддхих – с устойчив разум; асаммудхах – необъркван; брахма-
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вит – човек, който познава съвършено Върховния; брахмани – в 
трансценденталносттастхитах – установена. 
 
Една личност, която не се радва, когато постигне нещо приятно, нито скърби, 
когато я сполети нещо неприятно; чийто разум е устойчив; която не е объркана и 
познава науката за Бога, вече е установена в трансценденталността. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук са описани качествата на една себереализирала се личност. Първото 
й качество е, че тя не е в илюзия от лъжливото идентифициране на тялото с истинското 
себе. Тя знае много добре, че не е това тяло, а че е частица, откъсната от Бога, 
Върховната Личност. Затова тя не се радва, когато постигне нещо, нито скърби, когато 
изгуби нещо, което се отнася до тялото й. Тази стабилност на ума се нарича стхира-
буддхи, т.е. себеинтелигентност. Такава личност никога не е объркана, защото не 
приема погрешно грубото тяло за душата, не приема тялото за нещо вечно и не 
пренебрегва съществуването на душата. Това знание я издига до положението да 
разбере цялата наука за Абсолютната Истина – Брахман, Параматма и Бхагаван. По 
този начин тя познава съвършено органически присъщата си позиция, без да се опитва 
изкуствено да стане еднаква с Върховния във всяко отношение. Това се нарича Брахман 
реализация, т.е. себереализация. Такова устойчиво съзнание се нарича Кршна съзнание. 
 
ТЕКСТ 21 
 

бахйа-спаршешв асактатма    виндатй атмани йат сукхам 
са брахма-йога-йуктатма    сукхам акшайам ашнуте 

 
бахйа-спаршешу – към външно удовлетворяване на сетивата; асакта-атма – всеки, 
който не е привързан; виндати – се наслаждава; атмани – в себето; йат – това, което; 
сукхам – щастие; сах – той; брахма-йога – с концентрация на Брахман; йукта-атма – 
свързан със себето; сукхам – щастие; акшайам – неограничено; ашнуте – се радва. 
 
Такава освободена личност не е привличана от материалното сетивно 
наслаждение, а е винаги в транс и се наслаждава на вътрешно удоволствие. По 
такъв начин себереализиралата се душа се радва на неограничено щастие, защото 
се концентрира върху Върховния. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Шри Йамуначарйа, един велик преданоотдаден в Кршна съзнание, 
казва: 

йад-авадхи мама четах кришна-падаравинде 
нава-нава-раса-дхаманй удйатам рантум асит 
тад-авадхи бата нари-сангаме смарйамане 
бхавати мукха-викарах суштху ништхиванам ча 

 
 „Понеже съм ангажиран в трансцендентално любовно служене на Кршна, 
постигам винаги ново и ново блаженство в Него, а когато помисля за сексуално 
удоволствие, устните ми се изкривяват от отвращение и аз заплювам мисълта.” Една 
личност в брахма-йога, т.е. в Кршна съзнание, е до такава степен погълната от 
любовното служене на Господа, че загубва напълно вкус към материалното сетивно 
наслаждение. От материалните удоволствия най-висшето е сексът. Целият свят се 
движи под неговата магия и няма материалист, който да работи без този мотив. Но една 
личност в Кршна съзнание може да работи, и то с още по-голяма енергия, без 
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сексуалното наслаждение и тя го избягва. Това е проверка на духовна реализация. 
Духовната реализация и сексуалното наслаждение не могат да вървят заедно. Една 
Кршна осъзната личност не е привличана от каквото и да било сетивно наслаждение, 
защото е освободена душа. 
 
ТЕКСТ 22 
 

йе хи самспарша-джа бхога    духкха-йонайа ева те 
адй-антавантах каунтейа    на тешу рамате будхах 

 
йе – тези; хи – несъмнено; самспарша-джах – в контакт с материалните сетива; бхогах – 
наслади; духкха – нещастия; йонайах – източници на; ева – несъмнено; те – те са; ади – 
начало; анта – край; вантах – подчинен на; каунтейа – о, сине на Кунти; на – никога; 
тешу – в тях; рамате – се наслаждава; будхах – разумната личност. 
 
Една разумна личност стои настрана от страданието, породено от контакта с 
материалните сетива. О, сине на Кунти, тези наслаждения имат начало и край и 
мъдреците не изпитват наслада от тях.  
 
ПОЯСНЕНИЕ: Материалните сетивни удоволствия се дължат на контакта с 
материалните сетива, които до едно са временни, защото самото тяло е временно. 
Освободената душа не се интересува от нищо, което е временно. Понеже познава добре 
радостта от трансценденталните наслаждения, освободената душа не се наслаждава на 
лъжливото наслаждение. В Падма Пурана се казва: 
 

раманте йогино 'нанте    сатйананде чид-атмани 
ити рама-паденасау    парам брахмабхидхийате 

 
   
„Мистиците черпят неограничени трансценденталните наслаждения от Абсолютната 
Истина и затова Върховната Абсолютна Истина, Божествената Личност, е позната също 
и като Рама.” 
 В Шримад-Бхагаватам (5.5.1) също се казва: 
 

найам дехо деха-бхаджам нри-локе 
каштан каман архате вид-бхуджам йе 
тапо дивйам путрака йена саттвам 
шуддхйед йасмад брахма-саукхйам тв анантам 

 
„Мои скъпи синове, няма причина да работите непосилно за сетивни наслаждения, 
докато сте в тази човешка форма на живот; такива наслаждения са за лайноядците 
[свинете]. Нещо повече, в този живот вие трябва да понесете покаяния, които ще ви 
помогнат да пречистите съществуването си и ще ви дадат възможност да се 
наслаждавате на безкрайно трансцендентално блаженство.” 
 Тези, които са истински йоги или учени трансценденталисти, не са привличани 
от сетивните наслаждения – причина за продължаване на материалното съществуване. 
Колкото повече човек се отдава на материални наслаждения, толкова повече той се 
заплита в материалните страдания. 
 
ТЕКСТ 23 
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шакнотихаива йах содхум  прак шарира-вимокшанат 
кама кродходбхавам вегам    са йуктах са сукхи нарах 

 
шакноти – може; иха ева – в настоящото тяло; йах – човек, който; содхум – да търпи; 
прак – преди; шарира – тялото; вимокшанат – да изостави; кама – желание; кродха – и 
гняв; удбхавам – породени от; вегам – импулси; сах – той; йуктах – в транс; сах – той; 
сукхи – о; нарах – човешко същество. 
 
Ако преди да напусне настоящото си тяло човек съумее да устоява на импулсите 
на материалните сетива и да обуздава силата на желанието и гнева, той е добре 
установен и е щастлив в този свят. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Ако някой желае сериозен напредък по пътя на себереализацията, 
трябва да се опита да контролира силите на материалните си сетива. Това са силата, 
която го подтиква да говори, силата на гнева, на ума, на стомаха, на половите органи и 
силата на езика. Оня, който може да контролира силите на тези сетива, както и на ума, 
се нарича госвами, или свами. Госвами живеят строго контролиран живот и потискат 
напълно импулсите на сетивата си. Неудовлетворените материални желания пораждат 
гняв, а той възбужда ума, очите и гръдния кош. Затова човек трябва да се научи да 
контролира материалните желания още преди да напусне материалното си тяло. Този, 
който може да обуздава сетивата си, е считан за себереализирала се душа и е щастлив в 
себереализацията. Дълг на трансценденталиста е упорито да се опитва да контролира 
желанието и гнева. 
 
ТЕКСТ 24 
 

йо 'нтах-сукхо 'нтар-арамас татхантар-джйотир ева йах 
са йоги брахма-нирванам брахма-бхуто 'дхигаччхати 

 
йах – човек, който; антах-сукхах – щастлив отвътре; антах-арамах – активно се 
наслаждава отвътре; татха – както и; антах-джйотих – като се обръща навътре; ева – 
несъмнено; йах – всеки; сах – той; йоги – мистик; брахма-нирванам – освобождение във 
Върховния; брахма-бхутах – като се е себереализирал; адхигаччхати – достига. 
 
Човек, чието щастие е вътре в него; който действа и се наслаждава вътре в себе си 
и чиято цел е навътре, е наистина съвършен мистик. Той е освободен във 
Върховния и накрая достига Върховния. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Ако човек не е способен да вкуси щастието отвътре, как би могъл да се 
откаже от външните ангажименти, предназначени за получаване на повъртхностно 
щастие. По тази причина тя може да седи спокойно където и да е и да се наслаждава на 
дейностите на живота вътре в себе си. Такава освободена личност не желае повече 
повърхностно материално щастие. Това състояние се нарича брахма-бхута и когато 
човек го достигне, връщането му обратно при Бога, обратно в къщи, е гарантирано. 
 
ТЕКСТ 25 
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лабханте брахма-нирванам    ришайах кшина-калмашах 
чхинна-дваидха йататманах    сарва-бхута-хите ратах 

 
лабханте – достигат; брахма-нирванам – освобождение във Върховния; ришайах – 
всички, които са активни отвътре; кшина-калмашах – които са освободени от всякакви 
грехове; чхинна – след като са разкъсали; дваидхах – двойствеността; йата-атманах – 
ангажирани в себереализация; сарва-бхута – заради всички живи същества; хите – в 
благотворна работа; ратах – заети. 
 
Всички, които са отвъд двойственостите, възникващи от съмненията; чиито умове 
са насочени вътре; които винаги са заети с дейности за благополучието на всички 
живи същества и са освободени от всички грехове, достигат освобождението във 
Върховния. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Само за личност, която е напълно Кршна осъзната, може да се каже, че 
работи за добруването на всички живи същества. Когато човек наистина разбере, че 
Кршна е първоизточникът на всичко, и действа в този дух, той действа за всички. 
Страданията на човечеството се дължат на забравянето, че Кршна е върховният 
наслаждаващ се, върховният господар и върховният приятел. Следователно да се 
действа за пробуждане на това съзнание в цялото човешко общество е най-възвишената 
и благоприятна работа. Никой не може да извършва такава първокласна 
благотворителна работа, ако не е постигнал освобождение във Върховния. Една Кршна 
осъзната личност няма съмнения относно върховенството на Кршна. Тя не се съмнява в 
това, защото е напълно освободена от всички грехове. Това е състоянието на 
божествената любов. 
 Личност, която работи единствено за да подобри материалното благоденствие на 
човешкото общество, всъщност не може да помогне на никого. Временното 
облекчаване на външното тяло и ума не е достатъчно. Истинската причина за 
затрудненията на човека в суровата борба за живот е, че той забрави връзката си с 
Върховния Господ. Когато човек е напълно осъзнат за връзката си с Кршна, той 
всъщност е освободена душа, въпреки че може да бъде във временно жилище – 
материалното тяло. 
 
ТЕКСТ 26 
 

кама-кродха-вимуктанам йатинам йата-четасам 
абхито брахма-нирванам вартате видитатманам 

 
кама – от желания; кродха – и гняв; вимуктанам – на всички, които са освободени; 
йатинам – на святите личности; йата-четасам – които напълно контролират ума; 
абхитах – уверени в близкото бъдеще; брахма-нирванам – освобождение във 
Върховния; вартате – е там; видита-атманам – всички, които са себереализирали се. 
 
За всички, които са се освободили от гняв и материални желания; които са се 
себереализирали; които се самоконтролират и постоянно се стремят към 
съвършенство, освобождението във Върховния е гарантирано в най-близко 
бъдеще. 
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ПОЯСНЕНИЕ: От святите личности, които постоянно се стремят към спасение, оня, 
който е в Кршна съзнание, е най-добър то всички. В Бхагаватам (4.22.39.) този факт се 
потвърждава по следния начин: 
 

йат-пада-панкаджа-палаша-виласа-бхактйа 
кармашайам гратхитам удгратхайанти сантах 
тадван на рикта-матайо йатайо 'пи руддха- 
срото-ганас там аранам бхаджа васудевам 

  
„Просто опитай да обожаваш в предано служене Васудева, Бога, Върховната Личност. 
Дори великите мъдреци не могат да контролират силата на сетивата си така успешно, 
както тези, които в трансцендентално блаженство служат в лотосовите крака на 
Господа, като изтръгват дълбоко вкорененото желание за кармични дейности.” 
 Желанието да се наслаждава на кармичните резултати от работата е толкова 
дълбоко вкоренено в обусловената душа, че дори на великите мъдреци им е много 
трудно да контролират такива желания, въпреки че полагат големи усилия. Един 
преданоотдаден на Господа, непрекъснато зает в предано служене в Кршна съзнание, 
съвършен в себереализацията, много бързо достига освобождение във Върховния. 
Поради пълното си знание за себереализацията той остава винаги в транс. Ще цитираме 
един аналогичен пример: 
 

даршана-дхйана-самспаршаир    матсйа-курма-вихангамах 
сванй апатйани пушнанти    татхахам апи падма-джа 

  
„Само чрез гледане, медитация и докосване рибата, костенурката и птиците поддържат 
потомството си. Същото правя и Аз, о, Падмаджа!” 
 Рибата отглежда малките си просто като ги гледа. Костенурката ги отглежда, 
като медитира върху яйцата си. Тя ги снася на сушата и медитира върху тях, докато е 
във водата. По същия начин един преданоотдаден в Кршна съзнание, въпреки че е 
далеч от обителта на Господа, може да се издигне до тази обител просто като мисли за 
Него постоянно – посредством Кршна съзнание. Той не усеща болките на материални 
страдания и това състояние се нарича брахма-нирвана – отсъствие на материални 
страдания поради това, че човек непрекъснато е потопен във Върховния. 
 
ТЕКСТОВЕ 27-28 
 

спаршан критва бахир бахйамш  чакшуш чаивантаре бхрувох 
пранапанау самау критва  насабхйантара-чаринау 
 
йатендрийа-мано-буддхир мунир мокша-парайанах 
вигатеччха-бхайа-кродхо йах сада мукта ева сах 

 
спаршан – сетивни обекти, такива като звукът; критва – като насочва; бахих – навън; 
бахйан – ненужно; чакшух – очича – също; ева – несъмнено; антаре – между; бхрувох – 
веждите; прана-апанау – движущият се нагоре и надолу въздух; самау – 
преустановяване; критва – като задържа; наса-абхйантара – в ноздрите; чаринау – като 
духа; йата – контролирани; индрийа – сетива; манах – ум; буддхих – разум; муних – 
трансценденталистът; мокша – за освобождение; парайанах – когато е така 
предопределен; вигата – след като се е отказал; иччха - желания; бхайа – страх; 
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кродхах – гняв; йах – човек, който; сада – винаги; муктах – освободен; ева – 
несъмнено; сах – той е. 
 
Като се изолира от всички външни сетивни обекти; като задължа погледа  между 
двете си вежди; като спира вдишването и издишването в ноздрите си и по този 
начин контролира ума, сетивата и разума си, трансценденталистът, който се 
стреми към освобождение, става свободен от желание, страх и гняв. Човек, който е 
непрекъснато в такова състояние, със сигурност е освободен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Зает в Кршна съзнание, човек може веднага да разбере духовната си 
същност и след това посредством преданото служене – да разбере Върховния Господ. 
Когато някой твърдо се установи в предано служене, достига трансцендентална 
позиция и необходимите качества, за да чувства присъствието на Господа в дейностите 
си. Това особено положение се нарича освобождение във Върховния. 
 След като обяснява изброените по-горе принципи за освобождение във 
Върховния, Господ дава инструкции на Арджуна, как човек може да достигне тази 
позиция с техниката на мистицизма, или йога, известна като аштанга-йога. Тя е 
разделена на осем етапа, които се наричат йама, ни йама, нийама, асана, пранайама, 
пратйахара, дхарана, дхйана и самадхи. В шеста глава се описва подробно предметът 
на йога, а в края на пета глава за нея се дават само предварителни обяснения. С 
помощта на йога метода пратйахара човек трябва да преустанови контакта с обектите 
на сетивата, като звук, допир, форма, вкус и мирис; след това да задържи погледа си 
между двете си вежди и да го концентрира във върха на носа, с полуотворени очи. 
Няма полза от затварянето на очите, защото е много възможно човек да заспи. Нито 
има полза да остане с напълно отворени очи, защото тогава съществува рискът да бъде 
привлечен от сетивни обекти. Дишането се задържа в ноздрите посредством 
неутрализиране на двата въздушни потока, които се движат съответно нагоре и надолу 
в тялото. Чрез практикуване на този вид йога човек може да постигне контрол над 
сетивата, като се изолира от външните сетивни обекти и по такъв начин се подготвя за 
освобождение във Върховния. 
 Тази йога техника помага на човек да се освободи от всякакъв страх и гняв и по 
този начин да почувства присъствието на Свръхдушата на трансцендентално ниво. С 
други думи, Кршна съзнание е най-лесната техника за средване на йога принципи. Това 
ще бъде по-подробно обяснено в следващата глава. Една Кршна осъзната личност, 
която винаги е заета в предано служене, не рискува да даде свобода на сетивата си за 
някакви други дейности. Това е по-добър начин за контролиране на сетивата, отколкото 
аштанга-йога. 
 
ТЕКСТ 29 
 

бхоктарам йаджна-тапасам    сарва-лока-махешварам 
сухридам сарва-бхутанам  джнатва мам шантим риччхати 

 
бхоктарам – този, който ползва плодовете; йаджна – на жертвоприношенията; 
тапасам – покаянията и въздържанията; сарва-лока – на всички планети на и на 
полубоговете там; махаишварам – Върховният Господ; су-хридам – благодетел; сарва – 
на всички; бхутанам – живите същества; джнатва – като познава по такъв начин; мам 
– Мен (Господ Кршна); шантим – освобождение от силни материални болки; риччхати 
– човек постига. 
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Една личност в пълно съзнание за Мен, която Ме познава като върховен 
наслаждаващ се на плодовете от всички жертви и въздържания, като Върховен 
Господ на всички планети и полубогове и благодетел и доброжелател на всички 
живи същества, намира покой от болките на материалните страдания. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Обусловените души, които се намират в ноктите на илюзорната 
енергия, силно желаят да постигнат спокойствие в материалния свят. Но те не знаят 
формулата на мира, обяснена в тази част на Бхатавад-гита. Най-великата формула за 
постигане на мир е тази: Господ Кршна е наслаждаващият се на плодовете от всички 
човешки дейности. Хората трябва да предлагат всичко в трансценденталното служене 
на Господа, защото Той е господарят на всички планети и на полубоговете, които 
живеят на тях. Никой не е по-велик от Него. Той е велик и от най-великите полубогове, 
като Шива и Брахма. Във Ведите (Шветашватара Упанишад 6.7) Върховният Господ 
е описан като там ишваранам парамам махешварам. Под непреодолимото влияние на 
илюзията живите същества се опитват да господстват над всичко, което им попадне 
пред очите, но всъщност те са под господството на материалната енергия на Господа. 
Господ е господар на материалната природа, а обусловените души се намират под 
властта на строгите й закони. Не е възможно да се постигне мир в света нито 
индивидуално, нито колективно, докато човек не разбере тези очевидни факти. 
Смисълът на Кршна съзнание се състои в следното: Господ Кршна е върховният 
господар, а всички живи същества, включително и великите полубогове, са Негови 
подчинени. Човек може да постигне съвършен мир единствено в пълно Кршна 
съзнание. 
 В настоящата глава се дава практическо обяснение на Кршна съзнание, 
обикновено познато като карма-йога. Умствените спекулации пораждат въпроса, как 
карма-йога може да доведе до освобождение. Отговорът е даден тук. Да се работи в 
Кршна съзнание, означава да се работи в пълно знание за Господа като господар на 
всичко. Няма разлика между такава работа и трансценденталното знание. Кршна 
съзнание е бхакти-йога, а джнана-йога е път, който води към бхакти-йога. Кршна 
съзнание означава да се работи в пълно знание за връзката на човек с Върховния 
Абсолют и съвършенството на това съзнание е пълното знание за Кршна – Бога, 
Върховната Личност. Една чиста душа е вечен слуга на Бога, защото е откъсната 
неделима частица от Него. Тя влиза в контакт с майа (илюзията), което се дължи на 
желанието й да господства в материалната природа. Това става причина за 
многобройните й страдания. Докато остава в контакт с материята, тази чиста душа 
трябва да работи, за да задоволява материалните си потребности. Дори ако човек все 
още се намира под властта на материята, Кршна съзнание го води към духовен живот, 
защото събужда за духовно съществуване с техника, която се прилага в материалния 
свят. Колкото повече напредва човек, толкова повече се освобождава от ноктите на 
материята. Господ не е пристрастен към никого. Всичко зависи от това, как човек на 
практика изпълнява задълженията си в Кршна съзнание, което му помага да контролира 
сетивата си и да превъзмогва влиянието на желанието и гнева. Този, който стои твърдо 
в Кршна съзнание, като контролира гореспоменатите страсти, действително се 
установява на трансценденталното ниво, наричано брахма-нирвана. В Кршна съзнание 
човек автоматично практикува и осморния йога мистицизъм, защото постига  крайната 
му цел. При практикуването на тези осем стъпала - йама, нийама, асана, пранайама, 
пратьяхара, дхарана, дхйана и самадхи човек постепенно напредва. Но те само 
предшестват съвършенството, постигано с помощта на преданото служене, което 
единствено може да осигури мир на човешкото същество. Това е най-висшето 
съвършенство на живота. 
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 Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху пета глава на Шримад 
Бхагавад-гита, озаглавена „Карма-йога – дейност в Кршна съзнание.”  
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ШЕСТА ГЛАВА 
 

Дхйана-йога 
 
ТЕКСТ 1 
 

шри-бхагаван увача 
анашритах карма-пхалам  карйам карма кароти йах 
са саннйаси ча йоги ча    на нирагнир на чакрийах 

 
шри-бхагаван увача – Господ каза; анашритах – се подслони; кармапхалам – и на 
резултата от работата; карйам – задължително; карма – работа; кароти – извършва; йах 
– човек, който; сах – той; саннйаси – на духовното стъпало на отречението; ча – също; 
йоги – мистик; ча – също; на – не; них – без; агних – огън; на – нито; ча – също; акрийах 
– без дълг. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „Този, който не е привързан към плодовете от 
работата си и действа според задълженията си, се е отрекъл от света и е истински 
мистик, а не този, който не пали огън и не изпълнява дълга си. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В тази глава Господ обяснява, че техниката на осморната йога система е 
средство за контрол над ума и сетивата. Но хората много трудно могат да я изпълняват, 
особено в епохата на Кали. Въпреки че в тази глава се препоръчва осморната йога 
система, Господ подчертава, че техниката на карма-йога, или действието в Кршна 
съзнание, е по-добра от нея. В този свят всеки работи, за да поддържа членовете на 
семейството си с вещите им; никой не работи безкористно и без стремеж за лично 
наслаждение в широкия смисъл на думата. Критерият за съвършенство е да действаме в 
Кршна съзнание, а не за да се наслаждаваме на плодовете от труда си. Дълг на всички 
живи същества е да работят в Кршна съзнание, защото по природа те са частици, 
неразделно свързани с Върховния. Частите на тялото работят за наслаждаване на 
цялото тяло. Частите на тялото не действат за собственото си удовлетворение, а за 
удовлетворяване на пълното цяло. По същия начин живото същество, което работи за 
наслаждаване на върховното цяло, а не за лично наслаждение, е съвършен саннйаси и 
йоги. 
 Саннйасите понякога погрешно мислят, че са освободени от всички материални 
задължения, и престават да извършват агнихотра йаджани (огнени жертви), но в 
действителност това е егоизъм, защото целта им е да станат едно с безличностния 
Брахман. Това желание е по-добро от всяко друго материално желание, но не е лишено 
от егоизъм. По същия начин мистичният йоги, който практикува тази йога система с 
полуотворени очи и прекратява всички материални дейности, желае да достави някакво 
удовлетворение на личното си себе. А личност, която действа в Кршна съзнание, 
работи за наслаждаването на цялото, без егоизъм. Кршна осъзната личност не се стреми 
да наслаждава себе си. Критерий за нейния успех е удовлетворяването на Кршна. И 
така тя е съвършен саннйаси, или съвършен йоги. Господ Чайтанйа, най-висшият 
символ на съвършеното отречение, се моли по следния начин: 
 

на дханам на джанам на сундарим 
кавитам ва джагад-иша камайе 
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мама джанмани джанманишваре 
бхаватад бхактир ахаитуки твайи 

 
 „О, Всемогъщи Господи, нямам желание нито да трупам богатство, нито да се 
наслаждавам на красиви жени, нито пък желая някакви последователи. Единствено за 
което копнея в живота си, е безпричинната милост на преданото служене на Теб, 
раждане след раждане.” 
 
ТЕКСТ 2 
 

йам саннйасам ити прахур    йогам там виддхи пандава 
на хй асаннйаста-санкалпо    йоги бхавати кашчана 

 
йам – какво; саннйасам – отречение; ити – така; прахух – те казват; йогам – като се 
свързва с Върховния; там – това; виддхи – ти трябва да знаеш; пандава – о, сине на 
Панду; на – никога; хи – несъмнено; асаннйаста – без да е изоставил; санкалпах – 
желанието да удовлетвори себе си; йоги – мистичният трансценденталист; бхавати – 
става; кашчана – всеки. 
 
О, сине на Прадху, трябва да знаеш, че йога, или свързването на човек с 
Върховния, и това, което се нарича отречение, са едно и също нещо, защото никой 
не може да стане йоги, докато не се откаже от желанието за сетивно наслаждение. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Истинската саннйаса-йога или бхакти-йога означава, че човек трябва 
да познава органически присъщата си позиция на живо същество и да действа в 
съответствие с нея. Живото същество има самостоятелна, независима самоличност. То 
е междинна енергия на Върховния. Когато попадне в клопката на материалната 
енергия, то е обусловено, а когато е Кршна осъзнато, т.е. осъзнато за духовната 
енергия, то е в своето истинско и естествено положение на живот. Следователно когато 
човек е в пълно знание, прекратява всяко материално сетивно наслаждение. Това се 
практикува от йогите, които въздържат сетивата си от материална привързаност. Но 
една личност в Кршна съзнание няма възможност да ангажира сетивата си в нещо, 
което не е предназначено за Кршна. Следователно тя е едновременно саннйаси и йоги. 
Целта на знанието и ограничаването на сетивата, както се препоръчва в джнана и йоги 
техниките, автоматично се постига в Кршна съзнание. Ако човек не е способен да 
изостави дейностите, произтичащи от егоистичната му природа, джнана и йоги са 
безполезни. Истинската цел на едно живо същество е да изостави всяко егоистично 
наслаждение и да се подготви да удовлетвори Върховния. Една Кршна осъзната 
личност няма желание за каквато и да е лично наслада и винаги работи за 
наслаждението на Върховния. Следователно човек, който не е осведомен за Върховния, 
е принуден да наслаждава собствените си сетива, защото никой не може да спре да 
действа. Всички тези цели се постигат напълно чрез практикуване на Кршна съзнание. 
 
ТЕКСТ 3 
 

арурукшор мунер йогам    карма каранам учйате 
йогарудхасйа тасйаива    шамах каранам учйате 

 
арурукшох – който започна да се занимава с йога; мунех – на мъдреца; йогам – 
осморната йога система; карма – работа; каранам – средствата; учйате – е казано да 
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бъзе; йога – осморната йога; арудхасйа – на всеки, който е достигнал; тасйа – 
неговото; ева – несъмнено; шамах – спиране на всички материални дейности; каранам 
– средствата; учйате – се казва, че е. 
 
За този, който е неофит в осморната йога система, се казва, че работата е 
средството, а този, който вече е напреднал в йога, се казва, че средството е 
прекратяването на всички материални дейности. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Методът за свързване на човек с Върховния се нарича йога. Той може 
да бъде сравнен със стълба, която води към най-висша духовна реализация. Стълбата 
започва от най-ниското материално положение на живото същество и се издига до 
съвършената себереализация в чистия духовен живот. В зависимост от напредъка 
различните части на стълбата са познати под различни имена. Но като цяло стълбата се 
нарича йога и може да бъде разделена на три части: джнана-йога, дхйяна-йога и 
бхакти-йога. Началото на стълбата се нарича йогарурукшу ниво, а последното й 
стъпало е известно като йогарудха. 
 Що се отнася до осморната йога система, началните опити на човек да се 
установи в медитация посредством регулиращите принципи на живот и практикуването 
на различни седящи пози (които са в известна степен физически упражнения), са 
считани за кармични материални дейности. Всички тези дейности водят до достигане 
на съвършено умствено равновесие за контролиране на сетивата. Когато някой се е 
усъвършенствал в практикуването на техниката на медитацията, той прекратява всички 
дейности, които безпокоят ума му. 
 Обаче една Кршна осъзната личност още от самото начало е установена на 
платформата на медитацията, защото винаги мисли за Кршна. И понеже е ангажирана 
постоянно в служене на Кршна, тя е прекратила всички материални дейности. 
 
ТЕКСТ 4 
 

йада хи нендрийартхешу на кармасв анушаджджате 
сарва-санкалпа-саннйаси йогарудхас тадочйате 

 
йада – когато; хи – несъмнено; на – не; индрийа-артхешу – в сетивното наслаждение; 
на – никога; кармасу – в кармични дейности; анушаджджате – някой се ангажира по 
необходимост; сарва-санкалпа – от всички материални желания; саннйаси – отреклият 
се; йога-арудхах – издигнати в йога; тада – тогава; учйате – се казва, че е. 
 
Казва се, че една личност е напреднала в йога, когато вече е изоставила всички 
материални желания, не действа за сетивно наслаждение и не се ангажира в 
кармични дейности. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Когато една личност е заета изцяло в трансцендентално любовно 
служене на Господа, тя е удовлетворена вътре в себе си и по този начин не се ангажира 
повече в сетивно наслаждение и кармични дейности. В противен случай човек е 
принуден да се заема с дейностите за сетивно наслаждение, тъй като не може да живее, 
без да върши нищо. Без Кршна съзнание той винаги ще търси егоистични дейности, 
насочени към удовлетворяването на самия него. Но една Кршна осъзната личност 
прави всичко за удовлетворяване на Кршна и по този начин става абсолютно 
непривързана към сетивното наслаждение. Човек, който няма такава реализация, трябва 
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да се опитва механично да избягва материалните желания, докато се издигне до най-
високото стъпало на йога стълбата. 
 
ТЕКСТ 5 
 

уддхаред атманатманам    натманам авасадайет 
атмаива хй атмано бандхур    атмаива рипур атманах 

 
уддхарет – човек трябва да се освободи; атмана – посредством ума; атманам – 
обусловленная душа; на – никога; атманам – обусловената душа; авасадайет – 
въвежда в деградация; атма – ум; ева – несъмнено; хи – поистине; атманах – 
обусловленной души; бандхух – приятел; атма – ум; ева – несъмнено; рипух – враг; 
атманах – на обусловената душа. 
 
Човек трябва да използва ума си, за да постигне освобождение, а не за да 
деградира. Умът е приятел на обусловената душа, но също и неин враг. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Думата атма означава тяло, ум или душа в зависимост от различните 
обстоятелства. В йога система умът и обусловената душа са особено важни. Тъй като 
умът заема централно място в йога техниката, тук думата атма се отнася до ума. Целта 
на йога системата е контрол над ума и освобождение от привързаността към сетивните 
обекти. Тук се подчертава, че умът трябва да бъде трениран, за да освободи 
обусловената душа от блатото на незнанието. В материалното съществуване човек е 
подвластен на ума и сетивата. Всъщност чистата душа е оплетена в мрежата на 
материалния свят, защото умът е объркан от лъжливото его, което желае да господства 
над материалната природа. Следователно умът трябва да се тренира така, че да не бъде 
привличан от блясъка на материалната природа. По този начин обусловената душа 
може да бъде спасена. Човек не трябна да деградира поради влечението си към 
сетивните обекти. Колкото повече е привличан от сетивните обекти, толкова повече се 
заплита в материалното съществуване. Най-добрият начин човек да се освободи, е 
винаги да ангажира ума си в Кршна съзнание. Думата хи е използвана, за да подчертае 
това становище, т.е. човек трябва да се ангажира по пози начин. Казано е още: 
 

мана эва манушйанам    каранам бандха-мокшайох 
бандхайа вишайасанго    муктйаи нирвишайам манах 

 
 „Причината за робството и освобождението на човека е неговият ум. Умът, 
който е погълнат от обектите на сетивата, става причина за робство, а умът, който не е 
привързан към тях, е причина за освобождение.” (Амрта-бинду Упанишад 2) 
Следователно умът, който винаги се ангажира в Кршна с ъзнание, става причина за 
постигане на върховното освобождение. 
 
ТЕКСТ 6 
 

бандхур атматманас тасйа    йенатмаиватмана джитах 
анатманас ту шатрутве    вартетатмаива шатру-ват 

 
бандхух – приятел; атма – умът; атманах – на живото същество; тасйа – на него; йена 
– от когото; атма – умът; ева – несъмнено; атмана – от живото същество; джитах – 
победен; анатманах – за човек, който не е успял да контролира ума; ту – но; 

207 
 



шатрутве – поради връждебност; вартета – остава; атма ева – самият ум; шатру-ват 
– като неприятел. 
 
За човек, който победил ума, умът е най-добрият приятел, но за този, който не е 
успял да победи ума, той остава неговият най-голям враг. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Целта на практикуването на осморната йога е да се контролира умът, за 
да стане приятел в изпълнението мисията на човешкия живот. Без контрол над ума 
практикуването на йога (за показ) е просто губене на време. Този, който не може да 
контролира ума, живее постоянно с най-големия си враг и по такъв начин животът и 
мисията на живота му се провалят. Органически присъщата на живото същество 
позиция е да изпълнява заповедите на Върховния. Докато умът остава непобедим враг, 
човек е принуден да служи на заповедите на похотта, гнева, скъперничеството, 
илюзията и т.н. Но щом умът бъде победен, човек доброволно приема да спазва 
заповедите на Божествената Личност, която пребивава в сърцето на всеки като 
Параматма. Истинската йога техника включва среща с Параматма вътре в сърцето и 
следване на Нейните нареждания. Когато човек приеме Кршна съзнание, съвършеното 
отдаване на заповедите на Господа следва автоматично. 
 
ТЕКСТ 7 
 

джитатманах прашантасйа    параматма самахитах 
шитошна-сукха-духкхешу    татха манапаманайох 

 
джита-атманах – за човек, който е победил ума си; прашантасйа – който е постигнал 
спокойствие посредством такъв контрол над ума; парама-атма – Свръхдушата; 
самахитах – постигнал напълно; шита – в студ; ушна – горещина; сукха – щастие; 
духкхешу – и нещастие; татха – също; мана – в чест; апаманайох – и безчестие. 
 
За този, който е победил ума, Свръхдушата е вече достигната, защото той е 
постигнал спокойствие. За такъв човек няма разлика между щастие и нещастие, 
топло и студено, чест и безчестие. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В действителност всяко живо същество е предназначено да следва 
заповедите на Бога, Върховната Личност, който пребивава в сърцето на всеки като 
Параматма. Когато умът е заблуден от външната илюзолна енергия, човек се заплита в 
материални дейности. Следователно, когато умът е контролиран чрез една йога 
системите, трябва да приемем, че целта е постигната. Човек трябва да живее под 
върховното ръководство. Когато умът е установен върху по-висшата природа, човек 
няма друг избор, освен да следва заповедите на Върховния. Умът трябва да приеме по-
висше ръководство и да го следва. Резултатът от контролирането на ума е, че човек 
автоматично следва заповедите на Параматма, или Свръхдушата. Понеже тази 
трансцендентална позиция се постига веднага от всеки, който е в Кршна съзнание, един 
преданоотдаден на Господа не е повлияван от двойственостите на материалното 
съществуване – щастие и нещастие, топло и студено и т.н. Това състояние всъщност е 
самадхи – потапяне във Върховния. 
 
ТЕКСТ 8 
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джнана-виджнана-триптатма    кута-стхо виджитендрийах 
йукта итй учйате йоги    сама-лоштрашма-канчанах 

 
джнана – чрез предобиване на знание; виджнана – и реализирано знание; трипта – 
удовлетворен; атма – едно живо същество; кута-стхах – духовно установена; 
виджита-индрийах – с контролирани сетива; йуктах – подготвен за себереализация; 
ити – таким образом; учйате – говорится; йоги – мистик; сама – находящийся в по 
такъв начин; лоштра – камъчета; ашма – камък; канчанах – злато. 
 
Една личност установена в себереализацията и е наричана йоги [или мистик], 
когато е напълно удовлеворена благодарение на придобитото знание и 
постигнатата реализация.Такава личност е установена в трансценденталността и 
е себеконтролираща се. Тя гледа на всичко – на пясъка, на камъните и на златото 
– с еднакви очи. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Теоретичното знание без реализация на Върховната Истина е 
безполезно. Това се посочва, както следва: 
 

атах шри-кришна-намади    на бхавед грахйам индрийаих 
севонмукхе хи джихвадау    свайам ева спхуратй адах 

 
„Никой не може да разбере трансценденталната природа на името, формата, качествата 
и забавленията на Шри Кршна посредством материално замърсените си сетива. Само 
когато човек е върховно пропит от трансценденталното служене на Господа, само 
тогава трансценденталното име, форма, качества и забавления на Господа се разкриват 
пред него.” (Бхактирасамрта синдху 1.2.234) 
 Бхагават-гита е науката за Кршна съзнание. Никой не може да стане Кршна 
осъзнат само със светското знание. Човек трябва да има щастието да общува с личност, 
която е в чисто съзнание. Една Кршна осъзната личност е реализирала знание по 
милостта на Кршна, понеже Той е удовлетворен от чистото предано служене. Чрез 
реализиране на знание човек става съвършен. С помощта на трансценденталното 
знание той може да остане непоколебим в убежденията си, докато чрез чистото 
академично знание лесно може да бъде заблуден и смутен от очевидни противоречия. В 
действителност реализирала се душа се себеконтролира, защото се е отдала на Кршна. 
Тя е трансцендентална, понеже няма нищо обща със светското знание. Светското 
образование и умствените спекулации, които за другите  може да е злато, за такава 
личност нямат по-голяма стойност от пясъка и камъните. 
 
ТЕКСТ 9 
 

сухрин-митрарй-удасина-    мадхйастха-двешйа-бандхушу 
садхушв апи ча папешу    сама-буддхир вишишйате 

 
су-хрит – на доброжелателя по природа; митра – благодетели с привързаност; ари – 
врагове; удасина – неутрални между воюващите страни; мадхйа-стха – посредници 
между воюващите страни; двешйа – завистливите; бандхушу – и роднините или 
доброжелателите; садхушу – за благочестивите; апи – както и; ча – и; папешу – за 
грешниците; сама-буддхих – като имат еднаква интелигентност; вишишйате – е много 
напреднал. 
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Една личност се счита за още по-напреднала, ако приема искрените 
доброжелатели, любещите я благодетели, неутралните, парламентьорите, 
завистливите, приятелите и враговете, грешниците и праведните по един и същ 
начин. 
 
 
ТЕКСТ 10 
 

йоги йунджита сататам    атманам рахаси стхитах 
екаки йата-читтатма    нирашир апариграхах 

 
йоги – трансценденталист; йунджита – трябва да се концентрира в Кршна съзнание; 
сататам – постоянно; атманам – той самият (с тяло, ум и себе); рахаси – на 
уединенно място; стхитах – като е установен; екаки – усамотен; йата-читта-атма – 
винаги внимателен в ума си; нираших – без да бъде привличан от нищо друго; 
апариграхах –  освободен от чувство за собственост. 
 
Трансценденталистът винаги трябва да ангажира тялото си, ума си и себето 
единствено във връзка с Върховния. Той трябва да живее сам, на уединено място 
и винаги внимателно да контролира ума. Той трябва да е освободен от желания и 
чувство за собственост. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Кршна може да бъде реализиран на различни нива: като Брахман, 
Параматма и Бога, Върховната Личност. Накратко, Кршна съзнание означава човек деа 
бъде винаги зает в трансцендентално любовно служене на Господа. Що се отнася до 
личностите, които са привличани от безличностния Брахман или от локализираната 
Свръхдуша, те също са частично Кршна осъзнати, защото безличностният Брахман е 
духовно сияние на Кршна, а Свръхдушата е Неговата всепроникваща частична 
експанзия. Следователно имперсоналистът и медитиращият са косвено Кршна 
осъзнати. За най-издигнат трансценденталист се смята този, който е непосредствено 
Кршна осъзнат, защото такъв преданоотдаден знае какво означава Брахман и 
Параматма. Неговото знание за Абсолютната Истина е съвършено, докато 
имперсоналистът и медитиращият йоги са Кршна осъзнати по несъвършен начин. 
 Въпреки това тук на всички се препоръчва да бъдат постоянно ангажирани в 
съответните си занимания, за да достигнат рано или късно най-висшето съвършенство. 
Първото задължение на трансценденталиста е да задържа ума си винаги върху Кршна. 
Човек трябва винаги да мисли за Кршна и да не Го забравя нито за миг. 
Концентрацията на ума върху Върховния се нарича самадхи, или транс. За да може да 
концентрира ума си, човек трябва да бъде винаги усамотен и да избягва смущенията, 
идващи от външни обекти. Той трябва да бъде много внимателен: да приема 
благоприятните и да отхвърля неблагоприятните условия, които влияят на реализацията 
му. Човек трябва да бъде много решителен и да не се стреми към ненужни материални 
вещи, които ще го обвържат с чувството за собственост. 
 Всички тези съвършенства и предпазни мерки са налице, когато човек е зает 
непосредствено с Кршна съзнание, защото непосредствена заетост в Кршна съзнание 
означава себепожертвователност и отсъствие на възможност за материално 
притежание. Характеристиката, която Шрила Рупа Госвами дава на Кршна съзнание, е 
следната: 

анасактасйа вишайан    йатхархам упайунджатах 
нирбандхах кришна-самбандхе    йуктам ваирагйам учйате 
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прапанчикатайа буддхйа    хари-самбандхи-вастунах 
мумукшубхих паритйаго    ваирагйам пхалгу катхйате 

  
„Когато човек не е привързан към нищо и в същото време приема всяко нещо във 
връзка с Кршна, той е правилно установен по отношение на чувството за собственост. 
От друга страна, този, който се отказва от всички неща, без да знае за връзката им с 
Кршна, не е толкова съвършен в отречението си.” (Бхакти-расамрта-синдху 2.225-256) 
 Една Кршна осъзната личност знае добре, че всичко принадлежи на Кршна и 
затова винаги е освободена от чувството за лично притежание. Тя не желае нищо за 
себе си. Тя знае как да приеме нещата, които са благоприятни за Кршна съзнание, и как 
да отхвърли неблагоприятните. Тя винаги остава настрана от материалните неща, 
защото винаги е трансцендентална. Тя е винаги усамотена, тъй като няма нищо общо с 
личности, които не са Кршна осъзнати. Следователно личността в Кршна съзнание е 
съвършен йоги. 
 
ТЕКСТОВЕ 11-12 
 

шучау деше пратиштхапйа    стхирам асанам атманах 
натй-уччхритам нати-ничам    чаиладжина-кушоттарам 
 
татраикаграм манах критва    йата-читтендрийа-крийах 
упавишйасане йунджйад    йогам атма-вишуддхайе 

 
шучау – на свято; деше – земя; пратиштхапйа – като постави; стхирам – стабилно; 
асанам – място; атманах – негово собствено; на – нито; ати – много; уччхритам – 
високо; на – нито; ати – много; ничам – ниско; чаила-аджина – на мек плат и еленова 
кожа; куша – и трева куша; уттарам – като покрива; татра – след това; ека-аграм – с 
нечие внимание; манах – ума; критва – да стане; йатачитта – като контролира ума; 
индрийа – сетива; крийах – и дейности; упавишйа – като седи; асане – на мястото; 
йунджйат – трябва да изпълнява; йогам – йога техника; атма – сърцето; вишуддхайе – 
за да пречисти. 
 
За да практикува йога, човек трябва да отиде в уединено място, да постели на 
земята трева куша, след това да я покрие с еленова кожа и мек плат. Мястото не 
трябва да бъде нито на високо, нито на ниско и трябва да е разположено в свята 
местност. Йоги трябва да седне в устойчива поза и да практикува йога, за да 
пречисти сърцето си, като контролира ума, сетивата и дейностите си  и 
концентрира ума си в една точка. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Под свято място тук се разбират местата за поклонение. В Индия 
йогите, трансценденталистите и преданоотдадени напускат домовете си и отиват да 
живеят на свети места, като Прайага, Матхура, Врндавана, Хршикеша и Хардуор и да 
пректикуват йога в усамотение, на места, където текат реки, като Йамуна и Ганг. Но 
често това е невъзможно, особено за западните хора. Така наричаните дружества по 
йога в големите градове може да са преуспяващи в извличането на материални изгоди, 
но никак не са подходящи за истинско практикуване на йога. Човек, който не се 
контролира и чийто ум е неспокоен, не може да практикува медитация. В Брхан-
нарадийа Пурана се казва, че в Кали-йуга (настоящата йуга, т.е. епоха) най-доброто 
средство за постигане на духовна реализация е повтарянето на святото име на Господа, 
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защото хората не живеят дълго, бавни са в духовната реализация и винаги са пълни с 
тревоги. 
 

харер нама харер нама    харер намаива кевалам 
калау настй эва настй ева    настй ева гатир анйатха 

  
„В тази епоха на конфликти и лицемерие единствено следство за спасение е 
повтарянето на святото име на Господа. Няма друг път. Няма друг път. Няма друг път.” 
 
ТЕКСТОВЕ 13-14 

 
самам кайа-широ-гривам    дхарайанн ачалам стхирах 
сампрекшйа насикаграм свам    дишаш чанавалокайан 
 
прашантатма вигата-бхир    брахмачари-врате стхитах 
манах самйамйа мач-читто    йукта асита мат-парах 

 
самам – изправено; кайа – тяло; ширах – глава; гривам – и врата; дхарайан – като 
държи; ачалам – неподвижно; стхирах – все пак; сампрекшйа – като гледа; насика – на 
носа; аграм – във върха; свам – собствения; дишах – на всички страни; ча – също; 
анавалокайан – като не гледа; прашанта – невъзбуден; атма – ум; вигата-бхих – 
освободен от страх; брахмачари-врате – в обет за въздържание от сексуален живот; 
стхитах – установен; манах – ум; самйамйа – като напълно се покорява; мат – на Мен 
(Кршнеа); читтах – като концентрира ума; йуктах – истинският йоги; асита – трябва 
да постави; мат – Мен; парах – крайна цел. 
 
Човек трябва да държи тялото, врата и главата си в права линия и да гледа 
неотклонно във върха на носа си. По този начин, със спокоен и подчинен ум, 
лишен от страх, напълно освободен от сексуален живот, той трябва да медитира 
върху Мен вътре в сърцето си и да Ме направи крайната цел на живота си. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Целта на живота е да се разбере Кршна, който пребивава в сърцето на 
всяко живо същество като Параматма – четириръката Вишну форма. Йога методът се 
практикува, за да може човек да открие и види тази локализирана форма на Вишну – с 
никаква друга цел. Локализираното вишну-мурти е цялостно проявление на Кршна и се 
намира в сърцето на всеки. Човек, който не си е поставил за цел да реализира вишну-
мурти, безполезно практикува мнима йога медитация и със сигурност си губи времето. 
Кршна е крайната цел на живота, а вишну-мурти, което се намира в сърцето на всяко 
живо същество, е целта на йога практика. За да реализира това вишну-мурти в сърцето 
си, човек трябва да спазва пълно въздържание от сексуален живот. Следователно 
трябва да напусне дома си, да живее сам на уединено място и да остане там,  както се 
споменава по-горе. Човек не може да се наслаждава ежедневно на сексуални 
отношения вкъщи или някъде другаде и да стане йоги,  като посещава т.нар. курсове по 
йога. Той трябва да контролира ума си и да избягва всякакъв вид сетивни наслаждения, 
между които сексът е на първо място. В правилата за въздържание от сексуален живот, 
даден от великия мъдрец Йаджнавалкйа, се казва: 
 

 кармана манаса вача    сарвавастхасу сарвада 
сарватра маитхуна-тйаго    брахмачарйам прачакшате 
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„Обетът на брахмачарйа е предназначен да помогне на човек изцяло да се въздържа от 
сексуално наслаждение на практика, на думи и в ума си – по всяко време, при всички 
обстоятелства и навсякъде.” Никой не може да изпълнява правилно дадена йога 
техника, ако се отдава на секс. Затова един брахмачарйа се обучава още от детството, 
когато все още няма познания за сексуалния живот. Когато децата навършат пет 
години, те биват изпращани в гуру-кула, т.е. в дома на духовния учител, който обучава 
момчетата в стриктно следване на брахмачарйа. Без тази техника никой не може да 
напредне в нито една йога, независимо дали дхйана, джнана или бхакти. Всички, 
които следват правилата и предписанията, дадени за семейния живот, и влизат в 
сексуални отношения само със съпругите си, като и тези отношения са ограничени, 
също се наричани брахмачари. Такъв самоограничаващ се семеен брахмачари може да 
бъде приет в бхакти школата, но не и в джнана и дхйана школите, които не приемат 
семейни брахмачари. Те изискват пълно въздържание, без компромис. В бхакти 
школата, на един семеен брахмачари се разрешава контролиран сексуален живот, 
защото култът на бхакти-йога е толкова могъщ, че човек автоматично загубва 
сексуалното влечение и поради ангажирането си в по-висше служене на Господа. В 
Бхагавад-гита (2.59) се казва: 
 

вишайа винивартанте    нирахарасйа дехинах 
раса-варджам расо 'пй асйа    парам дриштва нивартате 

 
Докато другите са заставяни да се въздържат от сетивното наслаждение, 
преданоотдаденият на Господа се въздържа автоматично, поради наличието на по-висш 
вкус. Никой друг, освен преданоотдаденият, няма никаква информация за този по-висш 
вкус.  
 Вигата-бхих. Човек не може да се освободи от чувството на страх, докато не 
стане напълно Кршна осъзнат. Една обусловена душа се страхува поради извратената 
си памет, защото е забравила вечната си връзка с Кршна. В Бхагаватам (11.2.37) се 
казва: бхайам двитийабхинивешатах сйад ишад апетасйа випарйайо 'смритих.. 
бхайам двитийабхинивешатах сйад ишад апетасйа випарйайо 'смритих. Единствено 
Кршна съзнание може да освободи човек от всякакъв страх. Следователно само една 
Кршна осъзната личност може да практикува по съвършен начин. И тъй като крайната 
цел на йога техниката е да видим Господ вътре в нас, Кршна осъзната личност 
поначало е най-добрият от всички йоги. Принципите на йога системата, споменати тук, 
се различават от тези на популярните т.нар. йога общества. 
 
ТЕКСТ 15 
 

йунджанн евам садатманам    йоги нийата-манасах 
шантим нирвана-парамам    мат-самстхам адхигаччхати 

 
йунджан – като практикува; евам – като се спомена по-горе; сада – постоянно; 
атманам – тяло, ум и душа; йоги трансценденталистът-мистик; нийата-манасах – с 
регулиран ум; шантим – спокойствие; нирвана-парамам – прекратяване на 
материалното съществуване; мат-самстхам – духовното небе (царството на Бога); 
адхигаччхати – наистина достига. 
 
Когато практикува постоянен контрол над тялото, ума и дейностите, 
трансценденталистът-мистик, с регулиран ум, достига Божието царство [или 
обителта на Кршна] чрез прекратяване на материалното съществуване. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Тук добре се обяснява крайната цел на практикуването на йога. Йога 
техниката не е предназначена за придобиване на някакви материални удобства, а за 
прекратяване на цялото материално съществуване. Човек, който иска да подобри 
здравето си или мечтае за материално съвършенство, не е йоги, според Бхагавад-гита. 
Нито пък прекратяването на материалното съществуване означава проникване в 
„пустотата”, която е само мит. В творението на Господа никъде няма пустота. Напротив 
– прекратяването на материалното съществуване дава възможност на човека да влезе в 
духовното небе, в обителта на Господа. Обителта на Господа е описана ясно в 
Бхагавад-гита като място, което няма нужда от слънце, луна или електричество. 
Всички планети в духовното царство са самоосветяващи се като Слънцето в 
материалното небе. Всичко се намира в царството на Бога, но духовното небе и 
планетите в него се наричат парам дхама, т.е. по-висши обители. 
 Един опитен йоги, достигнал съвършенство в разбирането на Господ Кршна, 
както ясно се казва тук от Самия Господ (мат-читтах, мат-парах, мат-стханам), 
може да постигне истински покой и най-накрая да достигне Неговата върховна обител 
Кршналока, известна като Голока Врндавана. В Брахма-самхита (5.37) ясно се казва: 
голока ева нивасатй акхилатма-бхутах – Господ винаги пребивава в обителта Си, 
която се нарича Голока. Последством висшите Си духовни енергии Той е 
всепроникващият Брахман и локализираната Параматма. Никой не може да достигне 
духовното небе (Ваикунтха) или да влезе във вечната обител на Господа (Голока 
Врндавана), без правилно разбиране на Кршна и Неговата пълна експанзия, Вишну. 
Следователно личността, която работи в Кршна съзнание, е съвършенният йоги, защото 
умът й винаги е погълнат от дейности за Кршна (са ваи манах кришна-
падаравиндайох). От Ведите (Шветашватара Упанишад 3.8) също можем да научим:  
там ева видитвати мритйум ети – „Човек може да превъзмогне пътя на раждането и 
смъртта единствено чрез разбиране на Бога, Върховната Личност, Кршна.” С други 
думи, съвършенството на йога системата е в постигането на освобождение от 
материалното съществуване, а не в някакво магично фокусничество или гимнастически 
чудеса, с които да се заблуждават хората. 
 
ТЕКСТ 16 
 

натй-ашнатас ту його 'сти    на чаикантам анашнатах 
на чати-свапна-шиласйа    джаграто наива чарджуна 

 
на – никога; ати – твърде много; ашнатах – за всеки, който яде; ту – но; йогах – като 
се свързва с Върховния; асти – има; на – нито; ча – също; екантам – прекомерно; 
анашнатах – като се въздържа от ядене; на – нито; ча – също; ати – твърде много; 
свапна-шиласйа – за всеки, който спи; джагратах – или  човек, който остава до късно 
през нощта буден; на – нито; ева – винаги; ча – и; арджуна – о, Арджуна. 
 
О, Арджуна, ако човек яде твърде много или твърде малко, спи много или не спи 
достатъчно, не може да стане йоги. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук на йогите се препоръчва да регулират храненето и съня си. Да се 
яде твърде много, означава да се яде повече от необходимото, т.е. повече от това да 
останат тялото и душата заедно. Не е нужно хората да ядат животни, защото има 
достатъчно зърнени храни, зеленчуци, плодове и мляко. Според Бхагавад-гита тези 
обикновени храни са в гуната на доброто. Храната приготвена от убити животни, е за 
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тези, които са в гуната на невежеството. Ония, които ядат животинска плът, пият, 
пушат и ядат храна, която не е предложена първо на Кршна, ще страдат поради 
греховни реакции, защото се хранят със замърсени неща. Бхунджате те тв агхам папа 
йе пачантй атма-каранат. Всеки, който яде за сетивно наслаждение или готви за себе 
си, без да предлага храната на Кршна, яде всъщност само грях. Човек, който яде грях и 
яде повече, отколкото му е отредено, не може да практикува йога съвършено. Най-
добре човек да яде само остатъците от храната, предложена на Кршна. Една Кршна 
осъзната личност не яде нищо, което не е  предварително предложено на Кршна. 
Следователно само Кршна осъзната личност може да постигне съвършенство в 
практикуването на йога. Човек, който изкуствено се въздържа от ядене, като си 
изработва собствен метод за постене, не може да практикува йога. Кршна осъзната 
личност спазва постене, което се препоръчва в писанията. Тя нито пости, нито яде 
повече, отколкото й е нужно, и така е способна да практикува йога. Човек, който яде 
повече, отколкото му е необходимо, ще сънува много, докато спи, и затова ще трябва да 
спи повече от нужното. Човек не трябва да спи повече от шест часа в денонощието. 
Този, който спи повече от шест часа, със сигурност е повлиян от гуната на 
невежеството. Личност, която е в гуната на невежеството, е мързелива и склонна да спи 
много; тя не може да практикува йога. 
 
ТЕКСТ 17 
 

йуктахара-вихарасйа    йукта-чештасйа кармасу 
йукта-свапнавабодхасйа    його бхавати духкха-ха 

 
йукта – регулирано; ахара – ядене; вихарасйа – почивка; йукта – регулирано; 
чештасйа – за човек, който работи за поддържане; кармасу – в изпълнението на дълга; 
йукта – регулиране; свапна-авабодхасйа – спане и бъдно състояние; йогах – 
практикуването на йога; бхавати – става; духкха-ха – намаляване на страданията. 
 
Човек, който е регулиран в навиците си за ядене, спане, работа и почивка, може да 
намали всички материални страдания чрез практикуването на йога системата. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Излишествата по отношение на яденето, спането, защитата и 
съвкуплението, които са нужни на тялото, могат да спрат напредъка на човека в 
практикуването на йога. Що се отнася до яденето, то може да бъде регулирано 
единствено когато човек свикне да яде само прасадам, т.е. посветена храна. Според 
Бхагавад-гита (9.26), на Господ Кршна се предлагат зеленчуци, цветя, плодове, 
зърнени храни, мляко и т.н. По този начин една личност в Кршна съзнание автоматично 
свиква да не приема храна, която не е предназначена за хора, т.е. не е в гуната на 
доброто. Що се отнася до спането, една Кршна осъзната личност е винаги нащрек при 
изпълнение на  задълженията си в Кршна съзнание и затова счита за голяма загуба 
всяка минута, пропиляна в сън. Авйартха-калатвам означава, че Кршна осъзната 
личност не може да търпи дори минута от живота си да не е заета в служене на Кршна и 
не е спял повече от два часа в денонощието, а понякога и по-малко. Тхакура Харидаса 
не е приемал прасадам и не е заспивал дори за миг, преди да е завършил ежедневното 
повтаряне с броеницата си, което наброявало триста хиляди имена. Що се отнася до 
работата, една Кршна осъзната личност не прави нищо, което не е свързано с интереса 
на Кршна, и затова работата й е винаги регулирана и недокосвана от сетивното 
наслаждение. Тъй като човек в Кршна съзнание няма никакво свободно време в 
материалистическия смисъл на думата, не може и да се говори за сетивно наслаждение. 
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И понеже една Кршна осъзната личност е напълно регулирана във всичките си 
дейности – когато говори, спи и е будна, както в останалите телесни дейности, - за нея 
няма материално страдание.  
 
ТЕКСТ 18 
 

йада винийатам читтам    атманй еваватиштхате 
нисприхах сарва-камебхйо    йукта итй учйате тада 

 
йада – когато; винийатам – специално дисциплинира; читтам – умът и дейностите му; 
атмани – в трансценденталността; ева – несъмнено; аватиштхате – се установява; 
нисприхах – освободен от желание; сарва – за всички видове; камебхйах – материално 
сетивно наслаждение; йуктах – добре установен в йога; ити – по такъв начин; учйате – 
е казано, че трябва; тада – тогава. 
 
Когато един йоги чрез практикуване на йога дисциплинира дейностите на ума си 
и се установи в трансценденталността, освободен от всякакви материални 
желания, за него се казва, че е напълно установен в йога. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: За разлика от дейностите на обикновения човек дейностите на един 
йоги са характерни с това, че са напълно отстранени всички материални желания, от 
които сексуалното е най-силното. Един съвършен йоги толкова добре е дисциплинирал 
дейностите на ума си, че повече не е безпокоен от никакво материално желание. Това 
съвършено ниво може автоматично да  се постигне от всички, които са в Кршна 
съзнание, както се посочва в Шримад-Бхагаватам (9.4.18-20): 
 

са ваи манах кришна-падаравиндайор 
вачамси ваикунтха-гунануварнане 
карау харер мандира-марджанадишу 
шрутим чакарачйута-сат-катходайе 

 
мукунда-лингалайа-даршане дришау 
тад-бхритйа-гатра-спарше 'нга-сангамам 
гхранам ча тат-пада-сароджа-саурабхе  
шримат-туласйа расанам тад-арпите 

 
падау харех кшетра-паданусарпане 
широ хришикеша-падабхивандане 
камам ча дасйе на ту кама-камйайа 
йатхоттама-шлока-джанашрайа ратих 

 
 „Цар Амбариша най-напред ангажира ума си в лотосовите крака на Господ 
Кршна; след това използваше думите си, за да описва трансценденталните качества на 
Господа, ръцете си – за да чисти храма на Господа, ушите си – за да слуша за 
дейностите на Господа, очите си – за да гледа трансценденталните форми на Господа, 
тялото си – за да докосва телата на преданоотдадените, обонянието си – за да вдъхва 
аромата на лотосите, предложени на Господа, езика си – за да вкусва листата на туласи, 
предложени в лотосовите крака на Господа, краката си – за да отива до местата за 
поклонение  и в храма на Господа, главата си – за да отдава почитания на Господа и 
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желанията си – за да изпълни мисията на Господа. Всички тези трансцендентални 
дейности са напълно подходящи да един чист преданоотдаден.” 
 Това трансцендентално ниво може да е субективно неизразимо за 
последователите на имперсонализма, но то е много лесно и практично за човек, който е 
в Кршна съзнание, както става ясно от описаните по-горе дейности на Махараджа 
Амбариша. Ако умът не е установен върху лотосовите крака на Господа чрез постоянно 
помнене, тези трансцендентални ангажименти не са практични. По тази причина в 
преданото служене на Господа предписаните дейности се наричат арчана, или 
ангажиране на всички сетива в служене на Господа. Сетивата и умът изискват 
действия. Просто като ги потиска, човек няма да постигне практически резултат. 
Следователно за хората, особено за тези, които не се отрекли от света, 
трансценденталното ангажиране на ума и сетивата, както е описано по-горе, е 
съвършеният метод за трансцендентални постижения, наричани в Бхагавад-гита 
йукта. 
 
ТЕКСТ 19 
 

йатха дипо нивата-стхо   ненгате сопама смрита 
йогино йата-читтасйа    йунджато йогам атманах 

 
йатха – какно; дипах – една лампа; нивата-стхах – на завет; на – не; ингате – трепти; 
са – това; упама – сравнение; смрта – има предвид; йогинах – на един йоги; йата-
читтасйа – чийто ум е контролиран; йунджатах – постоянно зает; йогам – в 
медитациа; атманах – върху трансценденталността. 
 
Както пламъкът на една лампа, поставена на завет, не трепва, така 
трансценденталистът, чийто ум е контролиран, остава винаги утойчив в 
медитацията си върху трансценденталното себе. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Една наистина Кршна осъзната личност, винаги потопена в 
трансценденталността в постоянна, несмущавана медитация върху своя обожаван 
Господ, е спокойна като пламъка на лампа, която е постоянно на завет. 
 
ТЕКСТ 20-23 
 

йатропарамате читтам    нируддхам йога-севайа 
йатра чаиватманатманам     пашйанн атмани тушйати 
 
сукхам атйантикам йат тад    буддхи-грахйам атиндрийам 
ветти йатра на чаивайам    стхиташ чалати таттватах 
 
йам лабдхва чапарам лабхам    манйате надхикам татах 
йасмин стхито на духкхена    гурунапи вичалйате 
там видйад духкха-самйога-    вийогам йога-самджнитам 

 
йатра – в това състояние на нещата, при което; упарамате – престава (защото човек 
чувства трансцендентално щастие); читтам – умствени дейности; нируддхам – като се 
ограничава по отношение на материята; йога-севайа – чрез практикуване на йога; 
йатра – в която; ча – също; ева – несъмнено; атмана – с чистия ум; атманам – себето; 
пашйан – като осъзнава положението на; атмани – в себето; тушйати – човек  е 
удовлетворен; сукхам – щастие; атйантикам –върховният; йат – чийто; тат – това; 
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буддхи – с разум; грахйам – достижимо; атиндрийам – трансцендентален; ветти – 
човек знае; йатра – в който; на – никога; ча – също; ева – несъмнено; айам –той; 
стхитах – установен; чалати – се движи; таттватах – от истината; йам – това, 
което; лабдхва – чрез достигане; ча – също; апарам – всяка друга; лабхам – печалба; 
манйате – се счита; на – никога; адхикам – повече; татах – отколкото това; йасмин – в 
което; стхитах – е установен; на – никога; духкхена – от страдания; гуруна апи – дори 
да е много трудно; вичалйате – е разтърсван; там – това; видйат – ти трябва да знаеш; 
духкха-самйога – за страдания от контакта с материята; вийогам – изкореняване; йога-
самджнитам – наричано транс в йога. 
 
В стадия на съвършенство, наречен транс, или самадхи??, чрез практикуването на 
йога умът е напълно възпрян от материални умствени дейности. Това 
съвършенство се характеризира със способността човек да вижда себето с 
пречистен ум, да се радва и наслаждава на себето. В това положение човек е 
установен в безгранично трансцендентално щастие, реализирано посредством 
трансцендентални сетива. Установен по този начин, той никога не се отклонява от 
истината и веднъж постигнал това, мисли, че няма нищо по-велико за постигане. 
В тази позиция човек не се разколебава дори при много големи трудности. Това е 
истинско освобождение от всички страдания, породени от контакта с материята. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Посредством практикуване на йога човек постепенно се освобождава от 
материалните си схващания. Това е основният принцип на йога. След това човек се 
установява в транс, или самадхи, което означава, че реализира Свръхдушата 
посредством трансценденталния ум и разум, без опасения, които идват от 
идентифицирането на себето със Свръхсебето. Йога техника в известена степен е 
изградена върху принципите на системата на Патанджали. Някои неавторитетни 
коментатори се опитват да идентифицират индивидуалната душа със Свръхдушата, а 
монистите мислят това за освобождение, но те не разбират истинската цел на йога 
системата  на Патанджали. В тази система трансценденталното удоволствие не се 
отхвърля – монистите просто се страхуват да го приемат, за да не изложат на опасност 
теорията за единствеността. Двойствеността знание – знаещ не се приема от монистите, 
но трансценденталното удоволствие, постигнато чрез трансценденталните сетива, се 
приема в този стих. Това също се потвърждава от Патанджали Муни, известния 
тълкувател на йога системата. Великият мъдрец заявява в своите Йога-сутри (3.34): 
пурушартха-шунйанам гунанам пратипрасавах каивалйам сварупа-пратиштха ва 
чити-шактир ити. 
 Тази чити-шакти, или вътрешна енергия, е трансцендентална. Пурушартха 
означава материалната религиозност, икономическото развитие, сетивното 
наслаждение и накрая опитът на човек да стане едно с Върховния. Това „единство с 
Върховния” е наричано от монасите каивалйам. Но според Патанджали каивалйам е 
вътрешна, т.е. трансцендентална сила, с чията помощ живото същество осъзнава 
органически присъщата си позиция. Господ Чаитанйа нарича това състояние на нещата 
чето-дарпана-марджанам, или изчистване на замърсеното огледало на ума. Това 
„изчистване” е в  действителност освобождение, или бхава-маха-давагни-нирвапанам. 
Теорията за нирвана предварително приема този принцип. В Бхагаватам (2.10.6) това 
се нарича сварупена вйавастхитих, а Бхагавад-гита потвърждава същото в този стих. 
 След постигането на нирвана, т.е. прекратяването на материалните дейности, се 
проявяват духовните дейности, или преданото служене на Господа, познато като Кршна 
съзнание. Според думите на Бхагаватам сварупена вйавастхитих това е „истинският 
живот на живото същество”. Майа, или илюзията, е състояние на духовния живот, 
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замърсено от материалната зараза. Освобождението от материалната зараза не означава 
разрушаване на първоначалната, вечна позиция на живото същество. Патанджали също 
приема това с думите каивалйам сварупа-пратиштха ва чити-шактир ити. Това чити-
шактир или трансцендентално наслаждение, е истинският живот. Същото се 
потвърждава във Веданта-сутра (1.1.12) с думите ананда-майо 'бхйасат. Това 
естествено трансцендентално наслаждение е крайната цел на йога и е лесно постижимо 
посредством изпълнението на предано служене, т.е. бхакти-йога. Бхакти-йога ще бъде 
подробно описана в седма глава на Бхагавад-гита. 
 В йога системата, описана в тази глава, има два вида самадхи, които са наречени 
сампраджната-самадхи и асампраджната-самадхи. Когато някой се установи на 
трансцендентална позиция посредством различни философски проучвания, за него се 
казва, че е постигнал сампраджната-самадхи. На нивото сампраджната-самадхи 
човек няма отношение към светското наслаждение, защото е трансцендентален спрямо 
всяко щастие, което се изпитва чрез сетивата. Когато йоги се установи веднъж в тази 
трансцендентална позиция, никога не я напуска. Ако не може да достигне тази позиция, 
той се счита за неуспял в йога. Станалата известна в наши дни псевдо йога техника, 
която допуска различни сетивни наслаждения, е несъстоятелна. Един йоги, който не се 
възържа от сексуален живот и упойващи средства, става за присмех. Дори тези йоги, 
които са привличани от сиддхите (съвършенствата) в процеса на йога, не са правилно 
установени. Ако йогите се привличат от страничните продукти на йога, те не могат да 
достигнат съвършеното ниво, както се казва в този стих. Следователно личностите, 
които се отдават на показни гимнастически трикове или се струмят към сиддхи, трябва 
да знаят, че за тях целта на йога е загубена. 
 Най-добрата йога техника за тази епоха е Кршна съзнание и за нея няма 
препятствия. Една Кршна осъзната личност е толкова щастлива, когато изпълнява 
задълженията си, че не се стреми към никакво друго щастие. Има много пречки, 
особено в тази епоха на лицемерие, за практикуването на хатха-йога, дхйана-йога и 
джнана-йога, но няма такъв проблем при практикуването на карма-йога, т.е. бхакти-
йога. 
 Докато материалното тяло съществува, човек трябва да удовлетворява нуждите 
му от ядене, спане, защита и съвкупляване. Но една личност, която е чиста бхакти-
йога, или Кршна съзнание, не възбужда сетивата си, когато посреща нуждите на тялото. 
Нещо повече, тя приема само необходимото за живот, като извлича възможно най-
голяма изгода от лошата сделка и се наслаждава на трансцендентално щастие в Кршна 
съзнание. Такава личност е равнодушна към инцидентните събития – злополуки, 
болести, оскъдица, даже и смърт на особено близък роднина – но е винаги готова да 
изпълнява задълженията си в Кршна съзнание, или бхакти-йога. Непредвидените 
обстоятелства никога не я отклоняват от дълга й. В Бхагавад-гита (2.14) се казва: 
агамапайино 'нитйас тамс титикшасва бхарата. Тя понася всички случайни събития, 
защото знае, че те идват и си отиват и не влияят върху изпълнението на задълженията 
й. По този начин тя достига най-висшето съвършенство в практикуването на йога. 
 
ТЕКСТ 24 
 

са нишчайена йоктавйо    його 'нирвинна-четаса 
санкалпа-прабхаван камамс    тйактва сарван ашешатах 
манасаивендрийа-грамам    винийамйа самантатах 

 
сах – това; нишчайена – с твърда решителност; йоктавйах – трябва да бъде 
практикувана; йогах – йога система; анирвинна-четаса – без отклонение; санкалпа – 
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умствени спекулации; прабхаван – роден от; каман – материални желания; тйактва – 
като изостави; сарван – всички; ашешатах – напълно; манаса – посредством ума; ева – 
несъмнено; индрийа-грамам – целият комплекс от сетива; винийамйа – като регулира; 
самантатах – от всички страни. 
 
Човек трябва да практикува йога с решителност и вяра и да не се отклонява от 
пътя. Той трябва напълно да изостави всички материални желания, родени от 
умствена спекулация, и така, с помощта на ума, да контролира всичките си 
сетива. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всеки, които практикуват йога, трябва да бъде решителен и да следва 
техниката терпеливо, без да се отклонява. Той трябва да е сигурен в крайния успех, да 
следва пътя с голямо постоянство и да не се обезкуражава, ако успехът се бави. За този, 
който неуклонно следва техниката, успехът е сигурен. Във връзка с бхакти-йога Рупа 
Готсвами е казал: 
 

утсахан нишчайад дхаирйат  тат-тат-карма-правартанат 
санга-тйагат сато вриттех  шадбхир бхактих прасидхйати 

 
 „Човек може да изпълнява техниката на бхакти-йога успешно със сърце, пълно с 
ентусиазъм, с постоянство и решителност, като следва предписаните задължения в 
обществото на преданоотдадени и се ангажира напълно в дейностите на гуната на 
доброто.” (Упадешамрта 3) 
 Що се отнася до решителността, човек трябва да следва примера на врабчето, 
което загубило яйцата си в океана. Едно врабче снася яйцата си на брега на океана, но 
вълните на големия океан отнасят яйцата му. Много натъжено, врабчето моли океана да 
му ги върне. Но океанът не обръща внимание на молбата му. Тогава врабчето решава да 
пресуши океана. То започва да пие вода с малката си човка и всички се присмиват на 
дръзката му решителност. Новината за постъпката на врабчето се разнася и накрая 
стига до Гаруда – гигантската птица, която носи на гърба си Господ Вишну. Гаруда е 
обхванат от състрадание към по-малкия си брат и идва да го види. Той е много доволен 
от решителността на малкото врабче и обещава да му помогне. Гаруда веднага помолва 
океана да върне яйцата, иначе той лично ще се заеме с работата на врабчето. Океанът се 
изплашва и връща яйцата. Така врабчето става щастливо по милостта на Гаруда. 
 По същия начин, практикуването на йога, и особено на бхакти-йога в Кршна 
съзнание, може да изглежда много трудно, но ако някой следва принципите с голяма 
решителност, сигурно е, че Господ ще му помогне, защото Той помага на тези, които 
сами си помагат. 
 
ТЕКСТ 25 
 

шанаих шанаир упарамед  буддхйа дхрити-грихитайа 
атма-самстхам манах критва на кинчид апи чинтайет 

 
шанаих – постепенно; шанаих – стъпка по стъпка; упарамет – човек трябва да се 
въздържа; буддхйа – с помощта на разума; дхрити-грихитайа – воден от убеждението; 
атмасамстхам – установен в трансценденталността; манах – ум; критва – като прави; 
на – не; кинчит – нещо друго; апи – дори; чинтайет – трябва да мислиш за. 
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Постепенно, стъпка по стъпка, подкрепян от пълна увереност, човек трябва да се 
установи в транс посредством разума, а умът трябва да бъде установен единствено 
в себето и не трябва да мисли за нищо друго. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: С помощта на подходяща убеденост и разум човек трябва да прекрати 
постепенно сетивните дейности. Това се нарича пратйахара. Умът, който е 
контролиран с убеждение, медитация и  въздържане от чувства, трябва да бъде 
установен в транс, т.е. самадхи. При това състояние вече няма опасност да бъдем 
въвлечени в контакт с материалната концепция за живота. С други думи, въпреки че 
човек е впримчен от материята поради това, че съществува материалното тяло, той не 
трябва да мисли за сетивно наслаждение. Човек не трябва да мисли за каквото и да е 
удоволствие, освен за удоволствието на Върховното Себе. Това състояние е лесно 
постижимо чрез непосредствено практикуване на Кршна съзнание. 
 
ТЕКСТ 26 
 

йато йато нишчалати    манаш чанчалам астхирам 
татас тато нийамйаитад    атманй ева вашам найет 

 
йатах йатах – където и да; нишчалати – наистина се възбужда; манах – ума; чанчалам 
– трепкащ; астхирам – неустойчив; татах татах – оттам; нийамйа – като регулира; 
етат – това; атмани – в себето; ева – несъмнено; вашам – контрол; найет – трябва да 
покоря. 
 
Където и да броди умът поради неустйчивата си и колеблива природа, човек 
трябва непременно да го отдръпва и да го връща под контрола на себето. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: По природа умът е трепкащ и неустойчив. Но себереализиралият се 
йоги трябва да контролира ума – не умът да контролира него. Този, който контролира 
ума (следователно и сетивата), е наричан госвами, или свами, а този, който е под 
контрола на ума, се нарича го-даса, т.е. слуга на сетивата. Един госвами познава 
границите на сетивното щастие. В трансценденталното сетивно щастие сетивата са 
заети в служене на Хршикеша, т.е. върховния господар на сетивата – Кршна. 
Служенето на Кршна с пречистени сетива се нарича Кршна съзнание. Това е начинът да 
се поставят сетивата под пълен контрол. И нещо повече, това е най-висшето 
съвършенство на всяка йога техника. 
 
ТЕКСТ 27 
 

прашанта-манасам хй енам   йогинам сукхам уттамам 
упаити шанта-раджасам    брахма-бхутам акалмашам 

 
прашанта – умиротворен, установен в лотосовите крака на Кршна; манасам – чийто 
ум; хи – несъмнено; енам – този; йогинам – йоги; сукхам – щастие; уттамам – най-
висше; упаити – постига; шанта-раджасам – неговата страст е успокоена; брахма-
бхутам – освобождение  посредством идентифициране с Абсолюта; акалмашам – 
освободен от последиците на всички минали грехове. 
 
Всеки йоги, чийто ум е фиксиран върху Мен, наистина постига най-висшето 
съвършенство на трансценденталното щастие. Той е отвъд гуната на страстта, 
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като осъзнава качествената си идентичност с Върховния и по този начин се 
освобождава от всички последици на миналите си дела. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Брахма-бхута е състояние на освобождение от материалтното 
замърсяване и установяване на позиция на трансценденталното служене на Господа. 
Мад-бхактим лабхате-парам. (БГ 18.54) Човек не може да остане да съществува в 
качеството на Брахман, Абсолюта, докато умът му не се установи върху лотосовите 
крака на Господа. Са ваи манах кршна-падаравиндайох. Да бъдем винаги заети в 
трансцендентално любовно служене на Господа, т.е. да останем в Кршна съзнание, на 
практика означава да се освободим от гуната на страстта и от цялото материално 
замърсяване. 
 
ТЕКСТ 28 
 

йунджанн евам садатманам йоги вигата-калмашах 
сукхена брахма-самспаршам атйантам сукхам ашнуте 

 
йунджан – зает с практикуване на йога; евам – по такъв начин; сада – винаги; атманам 
– себето; йоги – човек, който общува с Върховното Себе; вигата – освободен от; 
калмашах – цялото материално замърсяване; сукхена – в трансцендентално щастие; 
брахма-самспаршам – в постоянен контакт с Върховния; атйантам – най-висше; 
сукхам – щастие; ашнуте – постига. 
 
По този начин себеконтролиращият се йоги, който постоянно се ангажира с 
практикуването на йога, се освобождава от цялото материално замърсяване и 
достига най-висшето ниво на съвършеното щастие в трансценденталното любовно 
служене на Господа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Себереализация означава човек да разбере органически присъщата си 
позиция по отношение на Върховния. Индивидуалната душа е неделима частица от 
Върховния и нейната позиция е да Му отдава трансцендентално служене. Този 
трансцендентален контакт с Върховния се нарича брахма-самспарша. 
 
ТЕКСТ 29 
 
 

сарва-бхута-стхам атманам    сарва-бхутани чатмани 
икшате йога-йуктатма    сарватра сама-даршанах 

 
сарва-бхута-стхам – установен във всички същества; атманам – Свръхдушата; сарва 
– всички; бхутани – същества; ча – също; атмани – в себето; икшате – наистина 
вижда; йога-йукта-атма – човек, който се съгласува в Кршна съзнание; сарватра – 
навсякъде; сама-даршанах – като вижда еднакво. 
 
Един истински йоги съзира Мен във всички същества и вижда всяко същество в 
Мен. В действителност една себереализирала се личност вижда Мен, един и същ 
Върховен Господ, навсякъде. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Един Кршна осъзнат йоги вижда по съвършен начин, защото вижда 
Кршна, Върховния, установен в сърцето на всеки като Свръхдуша (Параматма). 
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Йшварах сарва-бхутанам хрд-деше рджуна тештхати. Господ в аспекта си 
Параматма се намира както в сърцето на кучето, така и в сърцето на брахмана. 
Съвършеният йоги знае, че Господ е вечно трансцендентален и не е материално 
повлиян от присъствието Си в кучето или в брахмана. В това се състои върховният 
неутралитет на Господа. Индивидуалната душа също присъства в индивидуалното 
сърце, но тя не е представена във всички сърца. Това е разликата между Свръхдушата и 
индивидуалната душа. И този, който пректикува йога, не може да я разбере. Една 
Кршна осъзната личност може да вижда Кршна както в сърцето на вярващия, така и в 
сърцето на невярващия. В смрти това се потвърждава по следния начин: ататаватвач 
ча матритвач ча атма хи парамо харих. Господ, който е източникът на всички 
същества, е като майка и поддръжник. Както майката се отнася към всичките си деца, 
така се отнася към всички същества и върховният баща (или майка). И по тази причина 
Свръхдушата винаги е във всяко живо същество. 
 Външно всяко живо същество е установено в енергията на Господа. Както ще 
бъде обяснено в седма глава, Господ има главно две енергии – духовна (или по-висша) 
и материална (или по-низша). Живото същество, въпреки че е част от по-висшата 
енергия, е обусловено от по-низшата енергия. То е винаги в енергията на Господа. 
Всяко живо същество е установено в Него по един или друг начин. Един йоги вижда 
еднакво, защото разбира, че всички живи същества, въпреки различните им положения, 
които съответстват на резултатите от кармичната им дейност, независимо от 
обстоятелствата остават слуги на Бога. 
 В материалната енергия живото същество служи на материалните сетива, а в 
духовната енергия то служи непосредствено на Върховния Господ. И в единия, и в 
другия случай живото същество е слуга на Бога. Една личност в Кршна съзнание вижда 
по съвършен начин еднаквостта на живите същества. 
 
ТЕКСТ 30 
 

йо мам пашйати сарватра    сарвам ча майи пашйати 
тасйахам на пранашйами  са ча ме на пранашйати 

 
йах – който и да е; мам – Мен; пашйати – вижда; сарватра – навсякъде; сарвам – 
всичко; ча – и; майи – в Мен; пашйати – вижда; тасйа – за него; ахам – Аз; на – не; 
пранашйами – съм изчезнал; сах – той; ча – също; ме – за Мен; на – нито; пранашйати 
– е изгубен. 
 
Човек, който Ме вижда навсякъде и вижда всичко в Мен, никога няма да остане 
без Мен, нито пък Аз някога ще го изоставя. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Една личност в Кршна съзнание със сигурност вижда Господ Кршна 
навсякъде и вижда всичко в Кршна. Може да ни се струва, че тя вижда отделните 
проявления на материалната природа, но всъщност във всеки момент тя е осъзната за 
Кршна и знае, че всичко е проявление на енергията на Кршна. Нищо не може да 
съществува без Кршна и Кршна е Господ на всичко. Това е основният принцип на 
Кршна съзнанието. Кршна съзнание е свързвано с развиване на любов към Кршна – 
позиция, трансцендентална дори по отношение на материалното освобождение. На този 
етап на Кршна съзнание, отвъд себереализацията, преданоотдаденият става едно с 
Кршна, в смисъл, че Кршна става всичко за него и преданоотдаденият се изпълва с 
любов към Кршна. Тогава има интимна връзка между Господа и Неговия 
преданоотдаден. В това състояние живото същество никога не може да бъде 
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унищожено, нито Божествената Личност изчезва някога от погледа на Своя 
преданоотдаден. Сливането с Кршна означава духовно разрушение. Един 
преданоотдаден не поема такъв риск. Затова в Брахма-самхита (5.38) се казва 
следното: 
 

преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена 
сантах садаива хридайешу вилокайанти 
йам шйамасундарам ачинтйа-гуна-сварупам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
 „Обожавам предвечния Господ, Говинда, който винаги е виждан от 
преданоотдадените, чиито очи са намазани с елея на любовта. Той е виждан във 
вечната Си форма на Шйамасундара, установена в сърцето на преданоотдадения.” 
 На този етап Господ Кршна никога не изчезва от погледа на преданоотдадения, 
нито пък преданоотдаденият престава някога да вижда Господа. Това важи и за случая, 
когато един йоги вижда Господа като Параматма вътре в сърцето си. Такъв йоги се 
превръща в чист преданоотдаден и не иска да живее нито миг, без да вижда Господа 
вътре в себе си. 
 
 
ТЕКСТ 31 
 
 

сарва-бхута-стхитам йо мам    бхаджатй екатвам астхитах 
сарватха вартамано 'пи    са йоги майи вартате 

 
сарва-бхута-стхитам – пребивава в сърцето на всеки; йах – човек, който; мам – на 
Мен; бхаджати – служи в преданост екатвам – к единство; астхитах – установен; 
сарватха – във всяко отношение; варта-манах – като е установен; апи – въпреки; сах – 
той; йоги – трансценденталистът; майи – в Мен; вартате – остава. 
 
Един йоги, който обожава чрез служене Свръхдушата, защото знае, че Аз и 
Свръхдушата сме едно, винаги остава в Мен, при всички обстоятелства. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Един йоги, който медитира върху Свръхдушата, вижда вътре в себе си 
пълната част на Кршна като Вишну – с четири ръце, в които държи раковина, диск, 
боздуган и лотос. Всеки йоги трябва да знае, че няма разлика между Вишну и Кршна. 
Кршна във формата Си на Свръхдушата се намира в сърцето на всеки. Още повече, че , 
няма разлика между безбройните Свръхдуши, представени в сърцата на безбройните 
живи същества. Няма разлика и между една Кршна осъзната личност, винаги 
ангажирана в трансцендентално любовно служене на Кршна и един съвършен йоги, 
зает в медитация върху Свръхдушата. Един йоги в Кршна съзнание, въпреки че може да 
е зает с разнообразни дейности в материалното съществуване, остава винаги установен 
в Кршна. Това се потвърждава в Бхакти-расамрта-синдху (1.2.187) на Шрила Рупа 
Госвами: никхиласв апй авастхасу дживан-муктах са учйате.  Преданоотдаденият на 
Господа, който винаги действа в Кршна съзнание, се освобождава автоматично. В 
Нарада-панчаратра това се потвърждава по следния начин: 
 

дик-каладй-анаваччхинне    кришне чето видхайа ча 
тан-майо бхавати кшипрам    дживо брахмани йоджайет 

224 
 



 
„Чрез съсредоточаване на вниманието върху трансценденталната форма на Кршна, 
който е всепроникващ и е отвъд времето и пространството, човек потъва в мисли за 
Него и така достига щастливото състояние на трансцендентално общуване с Него.” 
 Кршна съзнание е най-висшето състояние на транс в практикуването на йога. 
Разбирането, че Кршна присъства като Параматма в сърцето на всеки, прави един йоги 
безупречен. Ведите (Гопала-тапани Упанишад 1.21) потвърждават по следния начин 
невъобразимо могъщество на Господа: еко 'пи сан бахудха йо 'вабхати – „Въпреки че 
Господ е един, Той присъства в безброй сърца, сякаш е многоброен.” Също така в 
смрти-шастра се казва: 
 

ека ева паро вишнух    сарва-вйапи на самшайах 
аишварйад рупам екам ча    сурйа-ват бахудхейате 

 
 „Вишну е един и все пак е всепроникващ. Посредством Своето невъобразимо 
могъщество, въпреки формата Си на един, Той присъства навсякъде, както слънцето се 
появява едновременно на много места.” 
 
ТЕКСТ 32 
 

атмаупамйена сарватра  самам пашйати йо 'рджуна 
сукхам ва йади ва духкхам   са йоги парамо матах 

 
атма – със своето себе; аупамйена – посредством сравняване; сарватра – навсякъде; 
самам – еднакво; пашйати – вижда; йах – той, който; арджуна – о, Арджуна; сукхам – 
щастие; ва – или; йади – ако; ва – или; духкхам – нещастие; сах – такъв; йоги – 
трансценденталист; парамах – съвършен; матах – бива считан. 
 
О, Арджуна! Този, който вижда еднаквост в себе си и във всички живи същества 
както в щастието, така и в нещастието им, е съвършен йоги.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек, който е Кршна осъзнат, е съвършен йоги. Той разбира щастието 
и нещастието на всеки със собствения си опит. Причината за нещастието на живото 
същество е, че то е забравило връзката си с Бога. А причината за щастието му – 
знанието, че Кршна е върховният наслаждаващ се на всички дейности на човешкото 
същество, че той е владетелят на всички земи и планети и най-искреният приятел на 
всички живи същества. Съвършеният йоги знае, че живото същество, което е 
обусловено от гуните на материалната природа, е подвластно на тристранните 
материални страдания, защото е забравило връзката си с Кршна. И понеже в Кршна 
съзнание човек е щастлив, той се опитва да разпространява знанието за Кршна 
навсякъде. Тъй като съвършеният йоги се опитва да осведоми всеки за важността човек 
да стане Кршна осъзнат, той е най-добрият филантроп в света и най-скъпият слуга на 
Господа. На ча тасман манушйешу кашчин ме прийакриттамах (БГ 18.69). С други 
думи, преданоотдаденият на Господа винаги се грижи за благополучието на всички 
живи същества и по този начин на практика той е приятел на всеки. Той е най-добрият 
йоги, защото не желае съвършенството в йога само заради лична изгода. Той желае 
същото и за другите. Той не завижда на братята си – живите същества. В това се състои 
разликата между чистия преданоотдаден на Господа и един йоги, който се интересува 
единствено от личния си напредък. Един йоги, който се оттеглил на уединено място, за 
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да се отдаде на съвършена медитация, не е съвършен като преданоотдадения, който 
прави всичко възможно, за да насочи всеки човек към Кршна съзнание. 
 
ТЕКСТ 33 

 
арджуна увача 
йо 'йам йогас твайа проктах    самйена мадхусудана 
етасйахам на пашйами    чанчалатват стхитим стхирам 

 
арджунах увача – Арджуна каза; йах айам – тази система; йогах – мистицизъм; твайа – 
от Теб; проктах – описана; самйена – в общи линии; мадху-судана – о,  убиец на 
демона Мадху; етасйа – от това; ахам – аз; на – не; пашйами – виждам; чанчалатват – 
поради това, че съм неспокоен; стхитим – положение; стхирам – устойчиво. 
 
Арджуна казва: „О, Мадхусудана, йога системата, която изложи накратко, ми 
изглежда неприложима и трудна, защото умът е неспокоен и неустойчив.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих Арджуна отхвърля мистичната система, описана от Господ 
Кршна, като се започне с думите шучау деше и се стигне до йоги парамах, защото 
чувства, че е неспособен да я следва. В настоящата епоха на Кали е невъзможно човек 
да напусне дома си и да отиде на усамотено място в планините или джунглите, за да 
практикува йога. Сегашната епоха се характеризира с ожесточена борба за 
съществуване в продължение на един много кратък живот.  Хората не са сериозни по 
отношение на себереализацията, постигана по прост практически начин, а какво да 
говорим за трудната йога система,  която регулира начина на живот, позата, в която 
седим, избора на място и непривързаността на ума към материални ангажименти. Като 
практичен човек, Арджуна преценява, че не може да следва тази йога система, въпреки 
че благоприятно надарен в много отношения. Той произхожда от царски род и поради 
добрите си качества е високопоставена личност. Той е велик воин, благословен с дълъг 
живот, и в същото време е най-довереният приятел на Господ Кршна, Бога, Върховната 
Личност. Преди пет хиляди години Арджуна е имал много повече благоприятни 
условия, отколкото ние сега, и въпреки това той отказва да приеме тази йога система. В 
действителност никъде в историята не е отбелязано той някога да е пректикувал тази 
йога. Затова тази система трябва да се счита за неприложима в епохата на Кали. 
Разбира се, тя може да се практикува от неколцина рядко срещащи се личности, но за 
повечето хора това е невъзможно предложение. Ако преди пет хиляди години нещата 
са стояли по този начин, какво да говорим за днес. Всички, които имитират тази йога 
система в различните т.нар. школи и дружества, въпреки че са доволни, със сигурност 
си губят времето. Тези хора са напълно лишени от знание за желаната от тях цел. 
 
ТЕКСТ 34 
 

чанчалам хи манах кришна    праматхи балавад дридхам 
тасйахам ниграхам манйе    вайор ива су-душкарам 

 
чанчалам – трепкащ; хи – несъмнено; манах – ум; кришна – о, Кршна; праматхи – като 
възбужда; бала-ват – силен; дридхам – упорит; тасйа – него; ахам – аз; ниграхам – да 
подчини; манйе – мисля; вайох – вятъра; ива – подобно; судушкарам – трудно. 
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О, Кршна, умът е неспокоен, необуздан, упорит и много силен и аз мисля, че 
покоряването му е по-трудно от контролирането на вятъра.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Умът е толкова силен и упорит, че понякога побеждава разума, въпреки 
че се предполага, че е подчинен на разума. Един земен човек, който трябва да се бори с 
толкова враждебни сили, със сигурност много трудно може да контролира ума. Някой 
може да установи изкуствено равновесие в ума, като се отнася по един и същ начин и 
към приятеля, и към враг, но в края на краищата никой светски човек не може да 
направи това, защото то е по-трудно, отколкото да се контролират поривите на силния 
вятър. Във ведическата литература (Катха Упанишад 1.3.3-4) се казва: 
 

атманам ратхинам виддхи    шарирам ратхам ева ча 
буддхим ту саратхим виддхи    манах праграхам ева ча 
 
индрийани хайан ахур    вишайамс тешу го-чаран 
атмендрийа-мано-йуктам    бхоктетй ахур манишинах 

 
 
„Индивидуалността е пътник в колесницата на материалното тяло, а разумът е този, 
който управлява колесницата. Умът е юздата, а сетивата са конете. По този начин 
себето се наслаждава или страда от общуването си с ума и сетивата. Това е мнението на 
великите мислители.” Предполага се, че разумът управлява ума, но умът е толкова 
силен и упорит, че често той управлява разума, както се случва една остра инфекция да 
надвие лечебните свойства на лекарството. Силният ум може да бъде контролиран 
посредством йога техниката, но тя не е подходяща за светска личност като Арджуна. А 
какво да кажем за днешните хора? Сравнението, което се изпълзва тук, е много 
подходящо – човек не може да спре поривите на вятъра, а още по-трудно е да победи 
необуздания ум. Най-лесният начин да се контролира ума е даден от Господ Чаитанйа: 
с голямо смирение да се повтаря Харе Кршна, великата мантра на освобождението. 
Предписаният метод е: са ваи манах кршна-падаравиндайох – умът на човек трябва да 
бъде напълно завладян от мисли за Кршна. Само тогава няма да останат дейности, 
които да възбуждат ума. 
 
ТЕКСТ 35 
 

шри-бхагаван увача 
асамшайам маха-бахо    мано дурниграхам чалам 
абхйасена ту каунтейа    ваирагйена ча грихйате 

 
шри-бхагаван увача – Божествената Личност каза; асамшайам – без съмнение; маха-
бахо – о, силноръки; манах – умът; дурниграхам – трудно да се обуздае; чалам – като 
трепти; абхйасена – посредством техника; ту – но; каунтейа – о, сине на Кунти; 
ваирагйена – с непривързаност; ча – също; грихйате – може да бъде така контролиран. 
 
Господ Шри Кршна казва:” О, силноръки сине на Кунти, несъмнено, много е 
трудно да се обуздае неспокойният ум, но това е възможно чрез практикуване на 
подходяща техника и чрез непривързаност. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна обяснява колко е трудно да се контролира ума и Божествената 
Личност се съгласява с него. Но в същото време Кршна заявява, че контролирането на 
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ума е възможно чрез техника и непривързаност. Каква е тази техника? В настоящата 
епоха никой не може да спазва стриктните правила и предписания да живее на свято 
място, да концентрира ума си върху Свръхдушата, да обуздава сетивата и ума си, да се 
въздържа напълно от сексуален живот, да се усамоти и т.н. Що се отнася да Кршна 
съзнание, в него човек практикува девет вида предано служене на Господа. Първият и 
най важният от тях е да се слуша за Кршна. Това е много мощен, трансцендентален 
метод за пречистване на ума от всички опасения. Колкото повече човек слуша за 
Кршна, толкова повече достига до просветление и непривързаност по отношение на 
всичко, което отклонява ума от Кршна. Чрез откъсване на ума от дейности, които не са 
поветени на Господа, човек може много лесно да се научи на ваирагйа. Аирагйа 
означава непривързаност към материята и ангажиране на ума в духовни дейности. 
Безличностната духовна непривързаност е много по-трудна от привързването на ума 
към дейностите, посветени на Кршна. Това е практично, защото чрез слушане за Кршна 
човек автоматично се привързва към Върховния дух. Такава привързаност се нарича 
парешанубхава, или духовно наслаждение. То е също като удовлетворяването, което 
гладният изпитва от всяка погълната хапка храна. Колкото повече яде той, толкова по-
голямо наслаждение и прилив на сили чувства. По същия начин, когато изпълнява 
предано служене, човек изпътва трансцендентално удовлетворание и умът му се 
освобождава от привързаността си към материалните обекти. Това прилича на 
оздравяване в резултат на правилно провеждано лечение и подходяща диета. Да се 
слуша за трансценденталните дейности на Господ Кршна, е ефикасно лечение за лудия 
ум, а да се яде храна, която е предложена на Кршна, е подходяща диета за страдащия 
пациент. Това лечение е методът на Кршна съзнание. 
 
ТЕКСТ 36 
 

асамйататмана його    душпрапа ити ме матих 
вашйатмана ту йатата    шакйо 'ваптум упайатах 

 
асамйата – необуздан; атмана – посредством ума; йогах – себереализация; душпрапах 
– трудно да се постигне; ити – по този начин; ме – Моето; матих – мнение; вашйа – 
контролиран; атмана – посредством ума; ту – но; йатата – докато се стреми; шакйах 
– практически; аваптум – да достигне; упайатах – с подходящи средства. 
 
За човек с необуздан ум себереализацията е трудна задача. Но този, който 
контролира ума си и полага усилия по подходящ начин, със сигурност ще успее. 
Такова е Моето мнение.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Бог, Върховната Личност, заявява, че този, който не приеме подходящо 
лечение, за да откъсне ума си от материалните занимания, трудно ще постигне успех в 
себереализацията. Да се опитваме да практикуваме йога, докато същевременно 
ангажираме ума си в материално наслаждение, е все едно да се опитваме да запалим 
огън, като изливаме вода върху него. Без контрол над ума практикуването на йога 
техниката е губене на време. Такъв йога спектакъл може да донесе някаква материална 
наслада, но е безполезен, когато става дума за духовната реализация. Следователно 
човек трябва да контролира ума си, като постоянно го ангажира в трансцендентално 
любовно служене на Господа. Докато човек не се ангажира в Кршна съзнание, не може 
да контролира ума си постоянно. Една Кршна осъзната личност достига резултатите на 
йога техниката, без да полага допълнително усилие, а човек, който практикува йога, не 
може да постигне успех, без да стане Кршна осъзнат. 
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ТЕКСТ 37 
 

арджуна увача 
айатих шраддхайопето    йогач чалита-манасах 
апрапйа йога-самсиддхим    кам гатим кришна гаччхати 

 
арджунах увача – Арджуна каза; айатих – незуспелият трансценденталист; шраддхайа 
– с вятъра; упетах – зает; йогат – от мистична връзка; чалита – отклонил се; манасах – 
който има такъв ум; апрапйа – като не успява да достигне; йога-самсиддхим – най-
висшето съвършенство в мистицизма; кам – което; гатим – предопределение; кришна – 
о ,Кршна; гаччхати – достига. 
 
Арджуна казва: „О, Кршна, каква е съдбата на неуспелия трансценденталист, 
който отначало с вяра е поел пътя на себереализацията, но по-късно го е 
изоставил поради склонност към светски живот и така не е постигнал 
съвършенство в мистицизма? 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Пътят на себереализацията, или мистицизма, е описан в Бхагавад-гита. 
Основният път за постигане на себереализация е знанието, че живото същество не е 
това материално тяло, а нещо различно от него, и щастието му е във вечния живот, 
блаженство и  знание, които са трансцендентални, отвъд тялото и ума. Човек може да 
търси себереализация по пътя на знанието, с практикуване на осморната йога система 
или посредством бхакти-йога. При всеки един от тези методи човек трябва да разбере 
органически присъщата на живото същество позиция, неговата връзка с Бога и 
дейностите, с помощта на които може да възстанови загубената връзка и да постигне 
най-висшата фаза на съвършенството – Кршна съзнание. Когато следва един от трите 
метода, човек със сигурност рано или късно ще достигне върховната цел. Това вече се 
потвърди ог Господа във втора глава: дори малкото усилие по трансценденталния път 
дава голяма надежда за одвобождение. От тези три начина пътят на бхакти-йога е 
особено подходящ за сегашната епоха, защого е най-директният метод за реализация на 
Бога. За да бъде напълно сигурен, Арджуна моли Кршна да потвърди предишното Си 
твърдение. Някой може искрено да приеме пътя на себереализацията, а процесът на 
култвиране на знание и практикуването на осморната йога система са обикновено 
много трудни за тази епоха. Следователно въпреки постоянните си усилия човек може 
да се провали по много причини. Преди всичко той може да не следва достатъчно 
сериозно метода. Да се следва трансценденталния път, означава в известна степен да се 
обяви война на илюзорната енергия. Когато някой се опитва да се измъкне от ноктите 
на илюзорната енергия, чрез различните изкушения тя прави опит да го провали. 
Обусловената душа е вече примамена от гуните на материалната енергия и 
возможността да бъде отново изкушена е много голяма, дори когато човек практикува 
трансцендентални техники. Това се нарича йогач чалита-манасах – отклоняване от 
трансценденталния път. Арджуна е любопитен да разбере последиците от 
отклоняването по пътя на себереализацията. 
 
ТЕКСТ 38 
 

каччин нобхайа-вибхрашташ    чхиннабхрам ива нашйати 
апратиштхо маха-бахо    вимудхо брахманах патхи 
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каччит – дали; на – не; убхайа – оба; вибхраштах – отклонени от; чхинна – разкъсан; 
абхрам – облак; ива – като; нашйати – загива; апратиштхах – без някакво положение; 
маха-бахо – о, силноръки Кршна; вимудхах – объркан; брахманах – 
трансценденталността; патхи – на пътя. 
 
О, силноръки Кршна, не е ли лишен от духовен и материален успех този, който се 
обърка по пътя към трансценденталността? Не загива ли той като разкъсан 
облак, без позиция в нито една сфера? 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има два пътя за напредък. Материалистите не се интересуват от 
трансценденталността. Те са заитересувани повече от материалния напредък и 
икономическото развитие или от издигането до по-висшите планети чрез подходяща 
работа. Когато някой поеме пътя, който води към трансценденталността, той трябва да 
прекрати всички материални дейности и да жертва всички форми на т.нар. „материално 
щастие”. Ако един трансценденталист не успее, тогава за него се затварят и двата пътя. 
С други думи, той не може да се наслаждава нито на материално щастие, нито на 
духовен успех. Той няма положение и може да бъде сравнен с разкъсан облак. 
Понякога на небето от малък облак се отделя някаква част, за да се присъедини към по-
големия облак. Но ако не може да се присъедини, тази част се отнася от вятъра и се 
изгубва някъде в необятното небе. Брахманах патхи е пътят на трансценденталната 
реализация, която се осъществява чрез осъзнаване на себето като духовно по своята 
същност, като частица, неразделно свързана с Върховния Господ, проявен като 
Брахман, Параматма и Бхагаван. Господ Шри Кршна е най-пълното проявление на 
Върховната Абсолютна Истина и затова всеки, който се отдаде на Върховната Личност, 
е успяващ трансценденталист. Постигането на тази цел в живота посредством 
реализацията на Брахман и Параматма става след много-много раждания (бахунам 
джанманам анте). Следователно бхакти-йога, или Кршна съзнание, като най-пряк 
метод, е и най-добрият път за постигане на трансцендентална реализация. 
 
ТЕКСТ 39 
 

етан ме самшайам кришна    чхеттум архасй ашешатах 
твад-анйах самшайасйасйа    чхетта на хй упападйате 

 
етат – това е; ме – мое;то самшайам – съмнение; кришна – о, Кршна; чхеттум – да 
прогониш; архаси – умолявам Те; ашешатах – напълно; тват – освен Теб; анйах – 
друг; самшайасйа – за съмнение; асйа – това; чхетта – отстранява; на – никога; хи – 
несъмнено; упападйате – да бъде намерен. 
 
О, Кршна, това е моето съмнение и аз Те моля да го прогониш напълно, защото 
никой освен Теб не може да разруши това съмнение.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Кршна съвършено познава миналото, настоящето и бъдещето. В 
началото на Бхагавад-гита Господ казва, че всички живи същества са съществували 
като личности в миналото, съществуват като личности в настоящето и ще запазят 
индивидуалната си същност и в бъдещето, дори след освобождението от материалното 
оплитане. Така че Той изяснява въпроса за бъдещето на индивидуалното живо 
същество. Сега Арджуна иска да узнае бъдещето на един неуспял трансценденталист. 
Никой не е равен на Кршна и никой не е над Него и т.нар. велики мъдреци и философи, 
които са под властта на материалната природа, не могат да се сравняват с Него. 
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Следователно мнението на Кршна е окончателният и пълен отговор, който разсейва 
всякакви съмнения, защото Кршна познава съвършено миналото, настоящето и 
бъдещето, а никой не познава Кршна. Само Кршна и Кршна осъзнатите 
преданоотдадени могат да разберат нещата такива, каквито са. 
 
ТЕКСТ 40 
 

шри-бхагаван увача 
партха наивеха намутра    винашас тасйа видйате 
на хи калйана-крит кашчид    дургатим тата гаччхати 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност, каза; партха – о, сине на Пртха; на ева 
– никога не е така; иха – в този материален свят; на – никога; амутра – в следващия 
живот; винашах – причина за унищожаване; тасйа – неговата; видйате – съществува; 
на – никога; хи – несъмнено; калйана-крит – всеки, който е зает с благочестиви 
дейности; кашчит – всеки; дургатим – към деградация; тата – Мой приятелю; 
гаччхати – върви. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „Сине на Пртха, един трансценденталист, който 
е зает с благочестивите дела, не претърпява провал нито в материалния, нито в 
духовния свят. Човек, който върши добро, Мой приятелю, никога не бива 
побеждаван от зло. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В Шримад-Бхагаватам (1.5.17) Шри Нарада Муни дава следното 
напътствие на Вйасадева: 
 

тйактва сва-дхармам чаранамбуджам харер 
бхаджанн апакво 'тха патет тато йади 
йатра ква вабхадрам абхуд амушйа ким 
ко вартха апто 'бхаджатам сва-дхарматах 

  
Ако някой изостави всички материални планове и приеме изцяло подслона на Бога, 
Върховната Личност, никога няма да загуби или да деградира. От друга страна, този, 
който не е преданоотдаден, може да се отдаде напълно на предписаните си задължения 
и въпреки това да не спечели нищо.” В материалните планове има много дейности, 
които или са предписани, или са традиционни. От един трансценденталист се очаква да 
изостали всички материални дейности с цел да постигне духовен напредък в живота 
(Кршна съзнание). Някой би могъл да възрази, че човек постига най-висшето 
съвършенство само ако извърви пътя на Крщна съзнание до края. А ако не успее да 
достигне това съвършено ниво, той губи и в материално, и в духовно отношение. 
Според писания, човек трябва да страда, ако не изпълнява предписаните си 
задължения. Следователно всеки, който не успее да изпълни трансценденталните 
дейности правилно, става подвластен на последиците. Бхагаватам уверява неуспелия 
трансценденталист, че не трябва да се безпокои. Дори ако е подчинен на последиците 
поради това, че не е изпълнил предписаните си задължения съвършено, той пак не губи, 
защото благоприятното Кршна съзнание никога няма да бъде забравено и веднъж 
ангажиран, той ще продължи да го развива, дори ако в следващия си живот се роди в 
по-нископоставено семейство. От друга страна, не е задължително човек, който 
стриктно следва единствено предписаните си задължения, без да е в Кршна съзнание, 
да постигне благоприятни резултати. 
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Казаното трябва да се разбира по следния начин. Човечеството може да бъде разделено 
на две части: на регулирана и нерегулирана. Едната живее, като следва регулиращите 
принципи, а друга води нерегулиран живот. Всички, които са се отдали  единствено на 
животинско сетивно наслаждение, без знание за следващия си живот или духовното си 
спасение, принадлежат към нерегулираната част. Тези, които следват принципите на 
предписаните в писанията задължения, принадлежат към групата на регулираните.  
Всички, които водят нерегулиран живот, независимо от това, дали са цивилизовани или 
нецивилизовани, образовани или неграмотни, силни или слаби, са пълни с животински 
наклонности. Техните дейности никога не са благоприятни, защото докато 
удовлетворяват животинските си наклонности за ядене, спане, защита и съвкупление, 
те остават постоянно в материалното съществуване, което винаги е жалко. От друга 
страна, тези, които са регулирани от напътствията на писанията, и по този начин се 
издигат постепенно до Кршна съзнание, със сигурност напредват в живота. 
Хората, които следват благоприятния път, могат да се разделят на три групи: (1) 
последователите, които се радват на материално благополучие; (2) хората, които се 
опитват окончателно да се освободят от материалното съществуване и (3) хората, които 
са преданоотдадени в Кршна съзнание. Тези, които следват правилата и предписанията, 
за да достигнат материално щастие, от своя страна се делят на две категории: кармични 
работници и такива, които не желаят резултатите за сетивно наслаждение. Всички, 
които се стремят към кармичните резултати, за да се наслаждават сетивно, могат да 
достигнат по-висок стандарт на живот и дори по-висшите планети,  но понеже не са 
постигнали освобождение от материалното съществуване, не следват истинския 
благоприятен път. Единствените благоприятни дейности са дейностите в Кршна 
съзнание и този, който доброволно приеме всякакви телесни неудобства, за да напредне 
по пътя на Кршна съзнание, може да бъде наречен трансценденталист, приел тежки 
въздържания. И понеже целта на осморната йога система е накрая да се реализира 
Кршна съзнание, тази техника също е благоприятна и човек, който отдава всичките си 
сили в тази посока, не трябва да се страхува от деградация. 
 
ТЕКСТ 41 
 

прапйа пунйа-критам локан    ушитва шашватих самах 
шучинам шриматам гехе    йога-бхрашто 'бхиджайате 

 
прапйа – след като достигне; пунйа-критам – на всички, които са извършили 
благочестиви дейности; локан – планети; ушитва – след като живее; шашватих – много 
самах – години; шучинам – на благочестивите; шри-матам – на преуспяващите; гехе – 
в дома; йогабхраштах – човек, който е паднал от пътя на себереализацията; 
абхиджайате – се ражда. 
 
Неуспелият йоги след много, много години, прекарани в наслаждение на 
планетите, където живеят благочестивите живи същества, се ражда в 
добродетелно или в богато аристократично семейство. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има два вида неуспели йоги: едните падат, след като са направили 
малък напредък в йога, а другите падат след дълго практикуване на метода. Първите 
отиват на висшите планети, където се допускат само благочестивите живи същества. 
След продължителен живот там те се връщат обратно на тази планета, за да се родят в 
семейство на благочестиви брахмани ваишнави или в семейство на търговци-
аристократи. 
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 Истинската цел на йога техника е да се постигне най-висшето съвършенство – 
Кршна съзнание, – както е обяснено в последния стих на тази глава. Но на ония, които 
не са достатъчно упорити и се провалят поради материалните изкушения, се позволява, 
по милостта на Господа, да използват напълно материалните си склонности. След това 
те получават възможност да живеят заможно в благочестиви или аристократични 
семейства. Родените в такива семейства могат да се възползват от благоприятните 
условия и да се опитат да се издигнат до пълно Кршна съзнание.  
 
ТЕКСТ 42 
 

атха ва йогинам ева    куле бхавати дхиматам 
этад дхи дурлабхатарам    локе джанма йад идришам 

 
атха ва – или; йогинам – на учените трансценденталисти; ева – със сигурност; куле – в 
семейството; бхавати – се ражда; дхи-матам – на всички, които са надарени с голяма 
мъдрост; етат – това; хи – несъмнено; дурлабха-тарам – много рядко; локе – в този 
свят; джанма – раждане; йат – това, което; идришам – като това. 
 
Или [ако не постигне успех след дълго практикуване на йога] се ражда в 
семейство на трансценденталисти, които несъмнено са велики в знанието. Такова 
раждане е истинска рядкост в този свят. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Раждането в семейство на йоги или трансценденталисти, които са 
велики в знанието, е високо оценено тук, защото детето, родено в такова семейство, 
получава духовен импулс от самото начало на живота си. Това се отнася специално до 
децата, родени в семействата на ачарии и госвами. Членовете на тези семейства, по 
силата на традициите, са много добре обучени и отдадени на Бога и на ачарии, но 
понастоящем те са деградирали поради недостатъчно възпитание и образование.  По 
милостта на Бога обаче все още има семейства, които са възпитали поколения 
трансценденталисти. Несъмнено е голямо щастие да се роди човек в такова семейство. 
Що се отнася до моя духовен учител Ом Вишнупада Шри Шримад Бхактисиддханта 
Сарасвати Госвами Махараджа и до моята смитена личност, и двамата, по милостта на 
Бога, имахме благоприятна възможност да се родим в такива семейства и бяхме 
обучавани в предано служене на Господа още от началото на живота си. По-късно ние 
се срещнахме по силата на трансценденталната система. 
 
ТЕКСТ 43 
 

татра там буддхи-самйогам    лабхате паурва-дехикам 
йатате ча тато бхуйах    самсиддхау куру-нандана 

 
татра – тогава; там – това; буддхи-самйогам – съживяване на  съзнанието; лабхате – 
достига; паурва-дехикам – от предишното тяло; йатате – той се стреми; ча – също; 
татах – след това; бхуйах – отново; самсиддхау – за съвършенство; куру-нандана – о, 
сине на Куру. 
 
Когато получи такова раждане, той пробужда божественото си съзнание от 
предишния живот и отново се опитва да направи прогрес, за да достигне пълен 
успех, о, сине на Куру. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Цар Бхарата, който се ражда в семейството на истински брахмана, е 
пример за добро раждане, подходящо за съживяване на трансценденталното съзнание 
от предишния живот. Той е бил император на света и по времето на неговото царуване 
земята е била известна сред полубоговете като Бхарата-варша. Преди това тя е била 
известна като Илаврта-варша. Императорът още твърде млад се отказа от трона, за да 
достигне духовно съвършенство, но не успява. В следващия си живот той се ражда в 
семейството на добър брахмана и е известен под името Джада Бхарата, защото живеел 
усамотено и не говорел с никого. По-късно цар Рахугана разпознава в него най-
великият трансценденталист. От историята на негов живот можем да разберем, че 
трансценденталните стремежи, или практикуването на йога, никога не са напразни. По 
милостта на Господа всеки трансценденталист отново и отново получава 
благоприятната възможност да постигне пълно съвършенство в Кршна съзнание. 
 
ТЕКСТ 44 
 

пурвабхйасена тенаива    хрийате хй авашо 'пи сах 
джиджнасур апи йогасйа    шабда-брахмативартате 

 
пурва - предишен; абхйасена – посредством практикуване; тена – от това; ева – 
несъмнено; хрийате – се привлича; хи – със сигурност; авашах – автоматично; апи – 
също; сах – той; джиджнасух – любознателен; апи – дори; йогасйа – за йога; шабда-
брахма – ритуалните принципи от писанията; ативартате – се издита над. 
 
По силата на божественото съзнание от предишния си живот той спонтанно е 
привлечен от принципите на йога, дори без да ги търси. Такъв любознателен 
трансценденталист стои винаги над ритуалните принципи на писанията. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Напредналите йоги не се привличат от ритуалите на писанията, но 
автоматично са привлечени от принципите на йога, които могат да ги издигнат до 
пълно Кршна съзнание, най-висшето съвършенство на йога. В Шримад Бхагаватам 
(3.33.7) се дава следното обяснение за такова незачитане на ведическите ритуали от 
страна на напредналите трансценденталисти: 
 

ахо бата шва-пачо 'то гарийан 
йадж-джихвагре вартате нама тубхйам 
тепус тапас те джухувух саснур арйа 
брахманучур нама гринанти йе те 

 
 „О, мой господи! Личностите, които повтарят светите имена на Твоя Светлост, 
са далеч-далеч по-напреднали в духовния живот, въпреки че може да са родени в 
семейства на кучеядци. Тези, които повтарят светите имена, без съмнение са изпълнили 
всички видове въздържания и жертвоприношения, къпали са се на всички святи места и 
са изучили всички писания.” 
 Известен в тази връзка е примерът, даден от Господ Чайтанйа, който приема 
Тхакура Харидаса за един от най-авторитетните Си ученици. Въпреки че Тхакура 
Харидаса е роден в мюсюлманско семейство, Господ Чаитанйа го издига до поста на 
намачарйа, защото Тхакура Харидаса стриктно следвал принципа да повтаря всеки ден 
по триста хиляди святи имена на Господа: Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, 
Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И понеже повтаря святото 
име на Господа постоянно, очевидно е, че в предишния си живот е изпълнил всички 
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ритуали, които са описани във Ведите и са познати като шабда-брахма. Ако човек не 
се е пречистил, не може да приеме принципите на Кршна съзнание, нито пък да повтаря 
святото име на Господа, Харе Кршна. 
 
ТЕКСТ 45 
 

прайатнад йатаманас ту    йоги самшуддха-килбишах 
анека-джанма-самсиддхас    тато йати парам гатим 

 
прайатнат – посредством безкомпромисна практика; йатаманах – като се стреми; ту 
– и; йоги – такъв трансценденталист; самшуддха – отмити; килбишах – всички негови 
грехове; анека – след много, много; джанма – раждания; самсиддхах – след като 
достигне съвършенство; татах – след това; йати – постига; парам – най-висшето; 
гатим – предназначение. 
 
Един йоги постига върховната цел, когато с искрено усилие се ангажира в по-
нататъшен напредък, пречисти се от всички замърсявания и постигне 
съвършенство след много, много раждания за практикуване на йога. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Личност, която е родена в благочестиво, аристократично или свято 
семейство, осъзнава, че това положение е благоприятно за практикуване на йога 
техника. Затова тя с решителност се захваща с неразрешената задача и по този начин 
напълно се пречиства от всички замърсявания, тя постига върховното съвършенство – 
Кршна съзнание. Кршна съзнание е съвършеното ниво на освобождаване от всички 
замърсявания. Това се потвърждава в Бхагавад-гита (7.28): 
 

йешам тв анта-гатам папам    джананам пунйа-карманам 
       те двандва-моха-нирмукта    бхаджанте мам дридха-вратах 

  
„След много-много раждания, през които е изпълнявал благочестиви дейности, когато е 
напълно освободен от всички замърсявания и от всички двойствености на илюзията, 
човек се заема с трансцендентално любовно служене на Господа.” 
 
ТЕКСТ 46 
 

тапасвибхйо 'дхико йоги    джнанибхйо 'пи мато 'дхиках 
кармибхйаш чадхико йоги    тасмад йоги бхаварджуна 

 
тапасвибхйах – от аскетите; адхиках – по-велик; йоги – йоги; джнанибхйах – отколкото 
мъдрия; апи – също; матах – считан; адхиках – по-велик; кармибхйах – от кармичните 
работници; ча – също; адхиках  - по-велик; йоги – един йоги; тасмат – затова; йоги – 
трансценденталист; бхава – само  стани; арджуна – о, Арджуна. 
 
 
Един йоги е по-велик от аскета, по-велик от емпирика, по-велик от кармичния 
работник. Затова, о, Арджуна, при всички обстоятелства бъди йоги. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Когато говорим за йога, имаме пред вид свързването на съзнанието с 
Върховната Истина. Тази техника е назовавана по различни начини от различните 
практикуващи, в зависимост от приетия специфичен метод. Когато в процеса на 
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свързване преобладават кармичните дейности, той е наричан карма-йога, а когато 
преобладава емпиричното  - джнана-йога, а когато преобладава отношението на 
преданост към Върховния Господ – бхакти-йога. Бхакти-йога, т.е. Кршна съзнание, е 
крайното съвършенство на всички видове йога, както ще бъде обяснено в следващия 
стих. Тук Господ е потвърдил превъзходството на йога, но не е споменал, че тя е по-
добрата от бхакти-йога. Бхакти-йога е пълно духовно знание и следователно нищо не 
я превъзхожда. Аскетизмът без знание за себето е несъвършен. Емпиричното знание 
без отдаване на Върховния Господ е също несъвършено. А кармичната дейност без 
Кршна съзнание е губене на време. Следователно най-високо оценената тук йога е 
бхакти-йога и това е заявено още по-ясно в следващия стих. 
 
ТЕКСТ 47 
 

йогинам апи сарвешам    мад-гатенантар-атмана 
шраддхаван бхаджате йо мам    са ме йуктатамо матах 

 
йогинам – на йогите; апи – също; сарвешам – всички видове; мат-гатена – като 
пребивава в Мен и винаги мисли за Мен; антах-атмана – вътре в себе си; шраддха-ван 
– с пълна вяра; бхаджате – отдава трансцендентално любовно служене; йах – човек, 
който; мам – на Мен (Върховния Господ); сах – той; ме – от Мен; йукта-тамах – най-
великият; матах – се приема. 
 
А от всички йоги този, който винаги с голяма вяра пребивава в Мен, погълнат е 
от мисли за Мен и Ми отдава трансцендентално любовно служене, е най-интимно 
свързан с Мен в йога и е най-издигнатият от всички. Това е Моето мнение.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Думата бхаджате е важна тук. Бхаджате произлиза от корена бхадж, 
който се използва, когато става дума за служене. Английската дума „обожание” не 
може да се използва в същия смисъл, както бхадж. Обожание означава да се боготвори 
или да се показва уважение и внимание към достоен човек. Но служенето с любов и 
вяра е предназначено специално за Бога, Върховната Личност. Някой може да не 
обожава един почитан човек или полубог и да бъде наречен неучтив, но този, който 
пренебрегва служенето на Върховния Господ, не може да не бъде порицан напълно. 
Всяко живо същество е частица, неразделно свързана с Бога, Върховната Личност, и 
затова по природа е предназначено да служи на Върховния Господ. Ако се провали в 
служенето, живо  същество пада. В Бхагаватам (11.5.3) това се потвърждава по 
следния начин: 
 

йа ешам пурушам сакшад  
    атма-прабхавам ишварам 
на бхаджантй аваджананти  
    стханад бхраштах патантй адхах 

 
 „Този, който не отдава служене и пренебрегва дълга си към предвечния Господ, 
източника на всички живи същества, със сигурност ще падне от органически 
присъщата си позиция.” 
 В този стих отново се споменава думата бхаджанти. Следователно бхаджанти 
е приложима само по отношение на Върховния Господ, докато думата „обожание” 
може да се използва, когато става дума за полубоговете или някое друго обикновено 
живо същество. Думата бхаджанти, употребена в този стих на Шримад-Бхагаватам, 
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може да бъде намерена и в Бхагавад-гита: аваджананти мам му-дхах – „Само 
глупаците и негодниците се пресмиват на Бога, Върховната Личност, Шри Кршна.” 
Такива глупаци се наемат да пишат коментари върху Бхагавад-гита, без намерение  да 
служат на Господа. Те не могат да направят разлика между думата бхаджанти и 
думата „обожание”. 

Всички видове йога техники кулминират в бхакти-йога. Те не са нищо друго, 
освен начини за достиганне до точката на бхакти в бхакти-йога. Йога в 
действителност означава бхакти-йога. Всички други видове йога са за напредък към 
целта на бхакти-йога. От началото на карма-йога до края на бхакти-йога лежи дългият 
път на себереализацията. Карма-йога, или работата без кармични резултати, е началото 
на този път. Когато карма-йога премине в знание и отречение, нивото се нарича 
джнана-йога. Когато джнана-йога премине в медитация върху Свръхдушата, това се 
нарича бхакти-йога, кулминацията. В действителност бхакти-йога е крайната цел, но 
за да я анализира основно, човек трябва да разбере другите видове йога. Следователно 
един йоги, който напредва, е на верния път към вечния успех. Този, който остава на 
определено ниво и не прави по-нататъшен прогрес, е наричан съответно карма-йоги, 
джнана-йоги, дхйана-йоги, раджа-йоги, хатха-йоги и т.н. Ако някой има достатъчно 
късмет да се издигне до нивото на бхакти-йога, трябва да се разбира, че той е над 
другите видове йога. Следователно Кршна съзнание е най-високото стъпало в йога. 
Точно както когато говорим за Хималаите, имаме пред вид най-високата планина в 
света, чийто най-висок връх, Монт Еверест, е считан за връхната точка. 
 По силата на огромен късмет, по пътя на бхакти-йога човек стига до Кршна 
съзнание, за да се установи правилно според указанията на Ведите. Един съвършен 
йоги концентрира вниманието си върху Кршна, който е наричан Шйамасундара. Цветът 
на Кршна наподобяява цвета на облака, лотосовото Му лице сияе като слънце, дрехата 
Му блести, обшита със скъпоценности, а тялото Му е украсено с гирлянди от цветя. 
Ослепителният бясък, който осветява всички посоки, е Неговото великолепно сияние 
брахмаджйоти. Той инкарнира в различни форми като Рама, Нрсимха, Вараха и 
Кршна, Бог, Върховната Личност, и идва като човешко същество, като син на майка 
Йашода Той е известен като Кршна, Говинда или Васудева. Той е съвършеното дете, 
съпруг, приятел и господар. Той е изпълнен с всички съвършенства и трансцендентални 
качества. Ако някой напълно осъзнава тези качества на Господа, той е най-висшият 
йоги. 
 Този етап на най-високо съвършенство в йога може да се постигне единствено с 
бхакти-йога, както се потвърждава в цялата ведическа литература: 
 

йасйа деве пара бхактир    йатха деве татха гурау 
тасйаите катхита хй артхах    пракашанте махатманах 

 
„Целият смисъл на ведическото знание се разкрива автоматично само на тези велики 
души, които имат безусловна вяра в Господа и в духовния учител.” (Шветашватара 
Упанишад 6.23) 
 Бхактир асйа бхаджанам тад ихамутропадхи-наирасйенамушмин манах-
калпанам, етад ева наишкармйам.  – „Бхакти означава предано служене на господа, 
което е освободено от желание за материална изгода и в този, и в следващия живот. 
Освободен от тази си склонност, човек трябва изцяло да потопи ума в мисли за 
Върховния. В това се състои целта на наишкармйа.” (Гопала-тапани Упанишад 1.15) 
 Това са някои от начините за практикуване на бхакти, т.е. Кршна съзнание – 
най-висшето, съвършено стъпало на йога системата. 
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Така завършват пояснения на Бхактиведанта върху шеста глава на Шримад Бхагавад-
гита озаглавена „Дхйана-йога”. 
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СЕДМА ГЛАВА 
 
              ЗНАНИЕ ЗА АБСОЛЮТА 
 
 
ТЕКСТ 1 
 

шри-бхагаван увача 
майй асакта-манах партха    йогам йунджан мад-ашрайах 
асамшайам самаграм мам    йатха джнасйаси тач чхрину 

 
шри-бхагаван увача – Върховният Бог каза; майи – към Мен; асакта-манах – привързан 
ум; партха – о, сине на Пртха; йогам – себереализация; йунджан – като практикува; 
мат-ашрайах – със знание за Мен (Кршна съзнание); асамшайам – без съмнение; 
самаграм – напълно; мам – Мен; йатха – как; джнасйаси – ти можеш да знаеш; тат – 
това; шрну – опитай се да чуеш. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „Сега чуй, о, сине на Пртха, как чрез 
практикуване на йога в пълно съзнание за Мен, с ум, насомен към Мен, можеш 
изцяло да Ме опознаеш, освободен от съмнение. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В настоящата глава на Бхагавад-гита се дава пълно описание на 
същността на Кршна съзнание. Кршна притежава всички съвършенства и тук е описано 
как ги проявява. В тази глава са описани четирите групи щастливи хора, които се 
привързват към Кршна, и четирите групи нещастни хора, които никога не приемат 
Кршна. 
 В първите шест глави на Бхагавад-гита живото същество се описва като 
нематериална духовна душа, която е способна да се издигне до себереализацията 
посредством различни видове йога. В края на шеста глава се казва ясно, че устойчивата 
канцентрация на ума върху Кршна, с други думи, Кршна съзнание, е най-висшата йога. 
Чрез концентриране на ума върху Кршна човек е в състояние да опознае напълно 
Абсолютната Истина. Това не е възможно по никакъв друг начин. Постигането на 
безличностното брахмаджйоти и реализирането на локализираната Параматма? не 
дават пълно знание за Абсолютната Истина. Пълното и научно знание е Кршна и затова 
всичко се разкрива на личността в Кршна съзнание. В пълно Кршна съзнание човек 
проумява, че Кршна е окончателното знание, отвъд всяко съмнение. Различните видове 
йога са само стъпала по пътя към Кршна съзнание. Този, който се заеме непосредствено 
с Кршна съзнание, автоматично узнава всичко за брахмаджйоти и Параматма??. Чрез 
практикуването на йога метода на Кршна съзнание човек може да опознае напълно 
Абсолютната Истина, живите същества, материалната природа и техните проявления и 
принадлежности. 

Следователно човек трябва да започне да практикува йога по начина, който е 
посочен в последния стих на шеста глава. Да се концентрира умът върху Кршна, 
Върховния, е възможно посредством предписаното предано служене, изпълнявано по 
девет различни начина, измежду които шраванам е първият и най-важният. Ето защо 
Господ казва на Арджуна: тач чхрну – „Чуй от Мен.” Никой не може да бъде по-голям 
авторитет от Кршна и затова посредством слушане от Него човек получава особено 
благоприятната възможност да стане съвършено Кршна осъзната личност. 
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Следователно човек трябва да получава знание направо от Кршна или от чист 
преданоотдаден, а не от непреданоотдаден, надут с академичното си образование. 

 В Шримад-Бхагаватам този метод за разбиране на Кршна, Бога, 
Върховната Личност, Абсолютната Истина, се описва във втора глава на Първа песен 
по следния начин: 

 
шринватам сва-катхах кришнах    пунйа-шравана-киртанах 
хридй антах-стхо хй абхадрани    видхуноти сухрит сатам 
 
нашта-прайешв абхадрешу    нитйам бхагавата-севайа 
бхагаватй уттама-шлоке    бхактир бхавати наиштхики 
 
тада раджас-тамо-бхавах    кама-лобхадайаш ча йе 
чета этаир анавиддхам    стхитам саттве прасидати 
 
эвам прасанна-манасо    бхагавад-бхакти-йогатах 
бхагават-таттва-виджнана    мукта-сангасйа джайате 
 
бхидйате хридайа-грантхиш    чхидйанте сарва-самшайах 
кшийанте часйа кармани    дришта еватманишваре 

 
  

„Да се слуша за Кршна от ведическата литература или непосредствено от Него, като се 
чете Бхагавад-гита, е благочестива дейност. И за този, който слуша за Кршна, Господ 
Кршна, който пребивава в сърцето на всеки, действа като най-добронамерен приятел. 
Той пречиства преданоотдадения, който непрестанно слуша за Него. По този начин 
преданоотдаденият по естествен път развива заспалото си трансцендентално знание. 
Колкото повече слуша за Кршна от Бхагаватам и от преданоотдадените, толкова по-
установен става той в преданото служене на Господа. С развитието на преданото 
служене човек се освобождава от гуните на страстта и невежеството и по такъв начин 
материалната похот и скъперничеството постепенно намаляват. Когато тази мръсотия 
бъде изчистена, кандидатът се установява в позицията на пречистеното добро, 
преданото служене му вдъхва живот и той разбира науката за Бога напълно. Така 
бхакти-йога разсича здравия възел на материалната привързаност и прави човека 
способен да достигне веднага до нивото на асамшайам самаграм, разбирането на 
Върховната Абсолютна Истина, Божествената Личност.” (ШБ 1.2.17 – 21) 
 Следователно само чрез слушане от Кршна или от Негов преданоотдаден в 
Кршна съзнание човек може да разбере науката за Кршна. 
 
ТЕКСТ 2 
 

джнанам те 'хам са-виджнанам    идам вакшйамй ашешатах 
йадж джнатва неха бхуйо 'нйадж    джнатавйам авашишйате 

 
джнанам – феноменално знание; те – на теб; ахам – Аз; са – с; виджнанам – 
божествено знание; идам – това; вакшйами – ще обясня; ашешатах – напълно; йат – 
което; джнатва – като знае; на – не; иха – в този свят; бхуйах – по-нататък; анйат – 
нищо повече; джнатавйам – за изучаване; авашишйате – остава. 
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Сега подробно ще изложа пред теб това феноменално и божествено знание. И 
когато го разбереш, няма да ти остане нищо повече за научаване. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Пълното знание включва знание за феноменалния свят, за духа отвъд 
него и за източника на двете. Това е трансцендентално знание. Господ иска да обясни 
тази познавателна система, защото Арджуна е Негов доверен приятел и 
преданоотдаден. В началото на четвъртата глава Господ обяснява, че пълно знание 
може да се получи единствено от Негов преданоотдаден, който принадлежи към 
ученическата последователност, водеща началото си непосредствено от Него. Тук това 
се потвърждава още веднъж. Човек трябва да бъде достатъчно интелигентен, за да 
разбере първоизточника на цялото знание, който е причината на всички причини и 
единстевният обект на медитация във всички йога техники. Когато разбере причината 
на всички причини, човек знае всичко, което може да бъде узнато; за него не остават 
неизвестни неща. Във Ведите (Мундака Упанишад 1.3) се казва: касмин бхагаво 
виджнате сарвам идам виджнатам бхавати. 
 
ТЕКСТ 3 
 

манушйанам сахасрешу    кашчид йатати сиддхайе 
йататам апи сиддханам    кашчин мам ветти таттватах 

 
манушйанам – от хората; сахасрешу – из между много хиляди; кашчит – някой; 
йатати – се стреми; сиддхайе – към съвършенство; йататам – от всички, които се 
стремят по този начин; апи – наистина; сиддханам – от всички, които са достигнали 
съвършенство; кашчит – някой; мам – Мен; ветти – наистина познава; таттватах – в 
действителност. 
 
Измежду хилядите човешки същества едно може би се стреми към съвършенство, 
а сред постигналите съвършенство трудно ще се намери някой, който наистина да 
Ме познава. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има различни хора и сред многото хиляди може би има някой, който се 
интересува от трансцендентална реализация достатъчно, за да се опита да научи какво е 
себето, тялото и Абсолютната Истина. Обикновено хората са заети с животинските си 
наклонности да ядат, да спят, да се защитават и да се съвкупляват и рядко ще се намери 
някой, който да се интересува от трансцендентално знание. Първите шест глави на 
Бхагавад-гита са предназначени за тези, които се интересуват от трансценденталното 
знание, от разбирането на себето, Свръхсебето, техниката за постигане на реализация 
чрез джнана-йога и дхйана-йога и разграничаването на себето от материята. Обаче 
Кршна може да бъде опознат само от личностите в Кршна съзнание. Останалите 
трансценденталисти могат да постигнат реализация в безличностния Брахман, което е 
по-лесно от разбирането на Кршна. Кршна е Върховната Личност, но в същото време е 
отвъд знанието за Брахман и Параматма. Йогите и джнаните се объркват в опитите си 
да разберат Кршна. Въпреки че най-великият сред имперсоналистите, Шрипада 
Шанкарачарйа, признава в своя коментар към Гита, че Кршна е Бог, Върховната 
Личност, последователите му не приемат Кршна, защото е много трудно да бъде 
разбран Кршна – дори от човек, който е постигнал трансценденталната реализация на 
безличностния Брахман. 
 Кршна е Бог, Върховната Личност, причината на всички причини, предвечният 
Господ Говинда. Ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах / анадир адир 
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говиндах сарва-карана-каранам. Много е трудно за човек, който не е преданоотдаден, 
да опознае Кршна. Въпреки че непреданоотдадените твърдят, че пътят на бхакти, т.е. 
преданото свлужене, е много лесен, те не могат да го следват. Ако пътят на бхакти е 
толкова лесен, както заявяват непреданоотдадените, защо те приемат трудния път? 
Всъщност пътят на бхакти-йога не е лесен. Т.нар. „път на бхакти”, следван от 
неавторитетни личности без знание за бхакти, може да е лесен, но когато бхакти-йога 
се практикува наистина според правилата, всички учени мислители и философи 
отпадат от пътя. Шрила Рупа Госвами пише в своя Бхакти-расамрта-синдху (1.2.101): 
 

шрути-смрити-пуранади-    панчаратра-видхим вина 
аикантики харер бхактир    утпатайаива калпате 

 
„Преданото служене на Господа, което пренебрегва авторитета на ведическите 
писания, като Упанишадите, Пураните и Нарада-панчаратра, е просто ненужен смут 
в обществото.” 
 На имперсоналиста, реализирал Брахман, и йоги, реализирал Параматма, не им е 
възможно да ръзберат Кршна, Бога, Върховната Личност, като син на майка Йашода 
или като колесничар на Арджуна. Дори великите полубогове понякога се объркват по 
отношение на Кршна (мухйанти йат сурайах). Мам ту веда на кашчана: – „Никой не 
Ме познава такъв, какъвто съм” – казва Господ. И ако някой наистина Го познава, са 
махатма су-дурлабхах – „Такава велика душа се среща много рядко.” Следователно 
докато човек не започне да практикува предано служене на Господа, не може да 
опознае Кршна такъв, какъвто е (таттватах), въпреки че може да е голям учен и 
философ. Само чистите преданоотдадени могат да научат нещо за невъобразимите 
траснсцендентални качества на Кршна, за причината на всички причини, за Неговото 
всемогъщество и съвършенство, за Неговото богатство, слава, сила, красота, знание и 
отречение, тъй като Кршна е настроен благоприятно към преданоотдадените Си. Това е 
последният етап на Брахман реализацията и само преданоотдадените могат да разберат 
Кршна такъв, какъвто е. Ето защо се казва: 
 

атах шри-кришна-намади на бхавед грахйам индрийаих 
севонмукхе хи джихвадау свайам ева спхуратй адах 

  
„Никой не може да разбере Кршна такъв, какъвто е, с помощта на притъпените си 
материални сетива. Но Той Сам се разкрива пред преданоотдадените Си, удовлетворен 
от трансценденталното любовно служене, което те Му отдават.” (Бхакти-расамрта-
синдху 1.2.234) 
 
ТЕКСТ 4 
 

бхумир апо 'нало вайух    кхам мано буддхир ева ча 
аханкара итийам ме    бхинна пракритир аштадха 

 
бхумих – земя; апах – вода; аналах – огън; вайух – въздух; кхам – етер; манах – ум; 
буддхих – разум; ева – несъмнено; ча – и; аханкарах – фалшиво его; ити – по такъв 
начин; ийам – всички тези; ме – Мои; бхинна – отделени; пракритих – енергии; 
аштадха – осем  на брой. 
 
Земя, вода, огън, въздух, етер, ум, разум и лъжливо его – всички тези осем 
елемента са Мои отделени материални енергии. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Науката за Бога анализира Неговата присъща позиция и различните Му 
енергии. Материалната природа се нарича пракрти, т.е. енергия на Господа в 
различните Му пуруша инкарнации (експанзии), както се описват в Сатвата-тантра: 
 

вишнос ту трини рупани    пурушакхйанй атхо видух 
екам ту махатах сраштри    двитийам тв анда-самстхитам 
тритийам сарва-бхута-стхам    тани джнатва вимучйате 

 
„За целите на материалното творение пълната експанзия на Господ Кршна приема три 
Вишну форми. Първата, Маха-Вишну, създава цялата материална енергия, известна 
като махат-таттва. Втората, Гарбходакашайи Вишну, влиза във всички вселени, за да 
създаде разнообразието във всяка от тях. Третата, Кширодакашайи  Вишну, се 
разпространява във всички вселени като всепроникващата Свръхдуша и е позната като 
Параматма. Тя присъства дори и в атомите. Всеки, който познава тези три форми на 
Вишну, може да се освободи от материалното оплитане.” 
 Този материален свят е временно проявление на една от енергиите на Господа. 
Всички дейности в материалния свят са управляване от тези три Вишну експанзии на 
Господ Кршна. Тези пуруша се наричат инкарнации. Обикновено когато някой не знае 
науката за Бога (Кршна), допуска, че материалният свят е създаден за наслаждение на 
живите същества и че те са пуруша – причинители, контрольори и наслаждаващи се на 
материалната енергия. Според Бхагавад-гита това атеистично  заключение е лъжливо. 
В стиха, който обсъждаме, се казва, че Кршна е първоначалната причина на 
материалното проявление. Шрима-.Бхагаватам също го потвърждава. Елементите на 
материалното проявление са отделени енергии на Господа. Дори брахмаджйоти, което 
е крайната цел на имперсоналистите, е духовна енергия, проявена в духовното небе. В 
брахмаджйоти не съществува духовното разнообразие на Ваикунтхалока, но един 
импесоналист приема това брахмаджйоти за крайната и вечна цел. Параматма 
проявлението е също временен, всепроникващ аспект на Кширодакашайа Вишну. 
Параматма проявлението не е вечно в духовния свят. Фактически Абсолютната Истина 
е Бог, Върховната Личност, Кршна. Той е личността, която е пълна с всички енергии, и 
притежава различни отделени и вътрешни енергии. 
 В материалната енергия има осем основни проявления, както беше споменато 
по-горе. От тях първите пет – земя, вода, огън, въздух и небе – са наречени груби, или 
колосални елементи, към които спадат и петте обекта на сетивата. Те са проявления на 
материалния звук, допир, форма, вкус и мирис. Материалната наука обхваща 
единствено тези десет елемента. Останалите три елемента, а именно ум, разум и 
лъжливото его, са пренебрегвани от материалистите. Философите, които се занимават с 
умствени дейности, също не са съвършени в знанието, защото не познават 
първоизточника – Кршна. Лъжливото его – „Аз съм” и „Това е мое”, основен принцип 
на материалното съществуване – вкрючва десет сетивни органа за материални 
дейности. Разумът се отнася до цялото материално творение, което се нарича махат-
таттва. И така, от осемте отделени енергии на Господа се проявяват двадесет и 
четири елемента в материалния свят. Те са предмет на атеистичната санкхйа 
философия. Тези елементи първоначално са възникнали от енергиите на Кршна и са 
отделени от Него, но атеистите санкхйа философи, с  беден запад от знание, не 
познават Кршна като причината на всички причини. Предметът, обсъждан в санкхй 
философията, е само проявлението на външната енергия на Кршна, както то се описва в 
Бхагавад-гита. 
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ТЕКСТ 5 
 

апарейам итас тв анйам    пракритим виддхи ме парам 
джива-бхутам маха-бахо    йайедам дхарйате джагат 

 
апара – по-низша; ийам – тази; итах – освен това; ту – но; анйам – друга; пракритим – 
енергия; виддхи – просто се опитай да разбереш; ме – Моята; парам – по-висша; джива-
бхутам – която включва живите същества; маха-бахо – о, силноръки; йайа – от когото; 
идам – тази; дхарйате – се употрубява или експлоатира; джагат – материалния свят . 
 
Освен тези материални енергии, о, силноръки Арджуна, има и друга, по-висша 
Моя енергия. Тя обхваща живите същества, които експлоатират богатствата на 
по-низшата материална природа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук ясно се посочва, че живите същества принадлежат към по-висшата 
природа (или енергия) на Върховния Господ. По-низшата енергия е материя, проявена в 
различните елементи – земя, вода, огън, въздух, етер, ум, разум и лъжливото его. И 
двете форми на материалната природа – грубата (земя и т.н.) и фината (ум и т.н.) – са 
продукти на по-низшата енергия. Живите същества, които използват тези по-низши 
енергии за различни цели, са по-висшата енергия на Върховния Господ. Благодарение 
на тази по-висша енергия целият материален свят функционира. Космичното 
проявление няма силата да действа, ако не бъде задвижено от по-висша енергия, 
живото същество. Енергиите винаги се контролират от енергетика, следователно 
живите същества винаги са под контрола на Господа, т.е. нямат независимо 
съществуване. Те никога не са равни по сила с Него, както мислят неинтелигентните 
хора. Разликата между живите същества и Господа се описва в Шримад-Бхагаватам 
(10.87.30) по следния начин: 
 

апаримита дхрувас тану-бхрито йади сарва-гатас 
тархи на шасйатети нийамо дхрува нетаратха 
аджани ча йан-майам тад авимучйа нийантри бхавет 
самам ануджанатам йад аматам мата-душтатайа 

 
„О, Върховна Вечност! Ако въплътените живи същества бяха вечни и всепроникващи 
като Теб, те нямаше да бъдат под Твоя контрол. Но ако приемем, че живите същества 
са много малки енергии от енергията на Твоя Светлост, те винаги се оказват под Твоя 
върховен контрол. Следователно истинското освобождение предполага живите 
същества да се отдадат на Твоя контрол. Това отдаване ще ги направи щастливи и само 
в тази органически присъща им позиция те ще могат да бъдат контролирани. Хората с 
ограничено знание, които проповядват монистичната теория, че Бог и живите същества 
са равни във всяко отношение, всъщност са водени от невярно и опорочено схващане. 
 Върховният Господ Кршна е единственият контрольор и всички живи същества 
са контролирани от Него. Тези живи същества са по-низшата Му енергия, защото в 
качествено отношение съществуването им е еднакво с това на Върховния, но по 
могъщество те никога не са равни на Господа. Докато използва грубата и фина по-
низша енергия (материята), висшата енергия (живото същества) забравя истинския си 
духовен ум и разум. Забравянето се дължи на влиянието на илюзорната материална 
енергия, то достига нивото, наречено мукти, или освобождение. Лъжливото его, под 
влияние на материалната илюзия, мисли: „Аз съм материя и материалните придобивки 
са мои.” Човек може да реализира истинската си позиция, когато се освободи от всички 
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материални идеи, включително и схващането, че може да стане едно с Бога във всяко 
отношение. Човек може да стигне до заключението, че Гита потвърждава, че живото 
същество е само една от многобройните енергии на Кршна; когато тази енергия се 
освободи от материалното замърсяване, тя става напълно Кршна осъзната, т.е. 
освободена. 
 
ТЕКСТ 6 
 

етад-йонини бхутани    сарванитй упадхарайа 
ахам критснасйа джагатах    прабхавах пралайас татха 

 
етат – тези две природи; йонини – чийто източник на раждане; бхутани – всичко 
създадено; сарвани – всичко; ити – по такъв начин; упадхарайа – знай ; ахам – Аз; 
критснасйа – всеобхващащ в себе си всичко; джагатах – от света; прабхавах – 
източник на проявление; пралайах – разрушаване; татха – както и. 
 
Всички сътворени същества произлизат от тези природи. Знай със сигурност, че 
на всичко в този свят  - материално и духовно – Аз съм източникът и 
унищожението. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всичко, което съществува, е произлязло от материята и духа. Духът е в 
основата на творението, а материята е сътворена от духа. Духът не се създава на 
определен етап от развитието на материята. Нещо повече, този материален свят се 
проявява единствено на основата на духовната енергия. Материалното тяло се развива, 
защото в материята присъства духат. Детето расте и става юноша, а след това мъж, 
защото тази по-висша енергия – духовната душа – присъства в тялото. По същия начин 
цялото космично провление на гигантската вселена се развива поради присъствието  на 
Свръхдушата, Вишну. Духът и материята, които се съчетават, за да проявят тази 
гигантска вселенска форма, са по произход две от енергиите на Господа и затова Той е 
първопричината на всичко. Като откъсната неразделно свързана с Господа частица, 
живото същество може да стане причина за построяването на голям небостъргач, 
голяма фабрика или дори голям град, но не може да стане причина за сътворяването на 
голяма вселена. Причината за сътворяването на една голяма вселена е една голяма 
душа, т.е. Свръхдушата. А Кршна, Върховният, е причина както за голямата, така и за 
малката душа. Следователно Той е първопричината на всички причини. Това се 
потвърждава и в Катха Упанишад (2.2.13). Нитйо нитйанам четанаш четананам. 
 
ТЕКСТ 7 
 

маттах паратарам нанйат    кинчид асти дхананджайа 
майи сарвам идам протам    сутре мани-гана ива 

 
маттах – отвъд Мен; пара-тарам – по-висше; на – не; анйат кинчит – нищо друго; 
асти – има; дхананджайа – о, завоевателю на богатства; майи – в Мен; сарвам – 
всичко, което съществува; идам – което виждаме; протам – е нанизано; сутре – на 
конец; мани-ганах – перли; ива – като. 
 
О, завоевателю на богатства, няма истина, по-висша от Мен. Всичко е в Мен – 
като перли нанизани на конец. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Обикновено се спори дали природата на Върховната Абсолютна Истина 
е личностна или безличностна. Според Бхагавад-гита Абсолютната Истина е 
Божествената Личност, Шри  Кршна и това се потвърждава на всяка крачка. В този 
стих специално се подчертава, че Абсолютната Истина е личност. Това, че 
Божествената Личност е Върховната Абсолютна Истина, се потвърждава също и в 
Брахма-самхита: ишварах парамах кршнах сач-чид-ананда-виграхах, т.е. Върховната 
Абсолютна Истина, Божествената Личност, е Господ Кршна, който е предвечният 
Господ, резервоарът на цялото наслаждение, Говинда  и вечната форма на пълно 
блаженство и знание. Тези авторитетни източници не оставят съмнение, че 
Абсолютната Истина е Върховната Личност, причина на всички причини. 
Имперсоналистите оспорват това схващане, като се позовават на ведическото 
твърдение, дадено в Шветашватара Упанишад (3.10): тато йад уттаратарам тад 
арупам анамайам/ йа етад видур амртас те бхаванти атхетаре духкхам евапийанти. 
„В материалния свят Брахма, първото живо същество във вселената, е приеман за най-
висш сред полубоговете, човешките същества и низшите животни. Но над Брахма е 
Трансценденталността, която няма материална форма и е свободна от всички 
материални замърсявания. Този, който може да Я опознае, също става 
трансцендентален, а тези, които на Я познават, страдат в материалния свят.” 
 Имперсоналистите отдават по-голямо значение на думата арупам. Но това 
арупам не е безличностно. То се използва за обозначаване на трансценденталната 
форма на вечност, блаженство и знание такава, както е описана в цитирания по-горе 
стих Брахма-самхита. Няколко стиха от Шветашватара Упанишад (3.8 – 9) също 
потвърждава това, както следва:  
 

ведахам етам пурушам махантам 
адитйа-варнам тамасах парастат 
там ева видван ати мритйум ети 
нанйах пантха видйате 'йанайа 

 
йасмат парам напарам асти кинчид  
йасман нанийо но джйайо 'сти кинчит 
врикша ива стабдхо диви тиштхатй екас 
тенедам пурнам пурушена сарвам 

 
„Познавам Бога, Върховната Личност, който е трансцендентален по отношение на 
всички материални схващания, породени от невежество. Само човек, който Го познава, 
може да преодолее оковите на раждането и смъртта. Няма друг начин за освобождение, 
освен знанието за Върховната Личност. 
 Няма истина, по-висша от Върховната Личност, която е най-висшата. Тя е по-
малка от най-малкото и по-голяма от най-голямото. Тя стои като безмълвно дърво и 
осветява трансценденталното небе. И както дървото простира корените си, така Тя 
разпространява обширните Си енергии.” 
 От тези стихове човек може да направи извода, че Върховната Абсолютна 
Истина е Бог, Върховната Личност, който е всепроникващ посредством многобройните 
Си материални и духовни енергии. 
 
ТЕКСТ 8 
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расо 'хам апсу каунтейа    прабхасми шаши-сурйайох 
пранавах сарва-ведешу    шабдах кхе паурушам нришу 

 
расах – вкус; ахам – Аз; апсу – на  вода; каунтейа – о, сине на Кунти; прабха – 
светлина; асми – Аз съм; шаши-сурйайох – на Луната и Слънцето; пранавах – трите 
букви а-у-м; сарва – във всички; ведешу – Ведите; шабдах – звукова вибрация; кхе – в 
етера; паурушам – способност; нришу – у хората. 
 
 
О, сине на Кунти, Аз съм вкусът на водата, светлината на Слънцето и Луната, 
сричката ом във ведическите мантри; Аз съм звукът в етера и талантът у човека. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Този стих обяснява как Господ е всепроникващ посредством 
различните Си материални и духовни енергии. Човек може да придобие предвалителна 
представа за Върховния Господ от Неговите различни енергии и по този начин да 
реализира безличностния Му аспект. Както полубогът на Слънцето е личност и е 
възприеман посредством всепроникващата си енергия – слънчевата светлина, – така 
Господ, въпреки че се намира във вечното Си жилище, може да бъде възприет 
посредством разпространените Му и проникващи навсякъде енергии. Вкусът на водата 
е действащ принцип на водата. Никой не обича да пие морска вода, защото чистият 
вкус на водата е примесен със сол. Привличащата сила на водата зависи от чистотата на 
вкуса й, а този чист вкус е една от енергиите на Господа. Имперсоналистът възприема 
присъствието на Господа във водата чрез нейния вкус. Персоналистът също възхвалява 
Господа, че милостливо дарява вкусна вода за утоляване на жаждата на човека. Това е 
начинът за възприемане на Върховния. В действителност няма истинско противоречие 
между персонализма и имперсонализма. Всеки, който познава Бога, знае, че 
безличностното и персоналното схващане присъстват едновременно във всичко и 
противоречие няма. Затова Господ Чайтанйа създава възвишеното Си учение ачинтйа 
бхеда и амбхеда-таттва – едновременност на еднаквостта и различието. 
 Източникът на слънчевата и лунната светлина е брахмаджйоти – 
безличностното сияние на Господа. А пранава, т.е. трансценденталният звук омкара в 
началото на всички ведически химни, е обръщение към Върховния Господ. Тъй като 
имперсоналистите се страхуват да се обръщат към Върховния Господ Кршна с някое от 
многобройните Му имена, те предпочитат  да произнасят трансценденталния звук 
омкара. Но те не съзнават, че омкара е звуково представяне на Кршна. Влиянието на 
Кршна съзнание се разпространява навсякъде и този, който проумее Кршна съзнание, е 
благословен. Всички, които не познават Кршна, са в илюзия. И така, знанието за Кршна 
е освобождение, а незнанието за Него е робство. 
 
ТЕКСТ 9 

 
пунйо гандхах притхивйам ча    теджаш часми вибхавасау 
дживанам сарва-бхутешу    тапаш часми тапасвишу 

 
пунйах – първоначално; гандхах – благоухание; притхивйам – на земята; ча – също; 
теджах – топлина; ча – също; асми – Аз съм; вибхавасау – в огъня; дживанам – 
живота; сарва – във всички; бхутешу – живи същества; тапах – покаяние; ча – също; 
асми –Аз съм; тапасвишу – във всички, които изпълняват покаяния. 
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Аз съм първоначалното ухание на земята и топлината на огъня. Аз съм животът 
във всичко, което живее, Аз съм и покаянието на всички аспекти. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Пунйа означава това, което не се разрушава; пунйа е първоначалното. 
Всичко в материалния свят има определен мирис или благоухание, както цветето, 
земята, водата, огънят, въздухът и т.н. имат мирис и благоухание. Чистото благоухание, 
първоначалното благоухание, което прониква във всичко, е Кршна. По същия начин 
всичко има определен първоначален вкус и този вкус може да се промени чрез 
смесването на химичните елементи. И така, всичко истинско има някакъв мирис, 
благоухание и вкус. Вибхавасу означава „огън”. Без огън фабриките не могат да 
работят, не можем да готвим и т.н., и този огън е Кршна. Топлината на огъня е Кршна. 
Според ведическата медицина лошото храносмилане се дължи на недостатъчно 
топлина в стомаха. Така че дори за храносмилането е необходим огън. В Кршна 
съзнание разбираме, че земята, водата, огънят и въздухът и всички действащи 
принципи, всички химически и материални елементи са създадени от Кршна. 
Продължителността на човешкия живот също зависи от Кршна. Следователно по 
милостта на Кршна човек може да удължи живота си или да го скъси. Така Кршна 
съзнание действа във всяка област. 
 
ТЕКСТ 10 
 

биджам мам сарва-бхутанам     виддхи партха санатанам 
буддхир буддхиматам асми    теджас теджасвинам ахам 

 
биджам – семето; мам – Мен; сарва-бхутанам – на всички живи существа; виддхи – 
опитай се да разбереш; партха – о, сине на Пртха; санатанам – първоначален; буддхих 
– вечен; буддхиматам – разум; асми – Аз съм; теджах – силата; теджасвинам – на 
силния; ахам – Аз съм. 
 
О, сине на Пртха, знай, че Аз съм първоначалното семе на всичко съществуващо, 
разумът на интелигентния и силата на всички могъщи мъже. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Бйаджам означава „семе”. Кршна е семето на всичко. Има различни 
живи същества – движещи се и недвижещи се. Птиците, дивите животни, хората и 
много други живи същества се движат, а дърветата и растенията остават на едно място. 
Всяко същество принадлежи към една от осемте милиона и четиристотин хиляди 
биологични форми на живот. Някои от тях се движат, други не се движат. Във всички 
случаи обаче семето на живота им е Кршна. Както се споменава във ведическата 
литература, от Брахман, или Върховната Абсолютна Истина, произлиза всичко. Кршна 
е Парабрахман, Върховният Дух. Брахман е безличностен, докато Парабрахман е 
личностен. Безличностният Брахман е установен в личностния аспект. Това се 
потвърждава в Бхагавад-гита. Следователно първоначално Кршна е източникът на 
всичко. Той е коренът. Както коренът на дървото поддържа цялото дърво, така Кршна, 
който е първоначалният корен на всичко, поддържа всичко в това материално 
проявление. Това се потвърждава и във ведическата литература (Катха Упанишад 
2.2.13): 

нитйо нитйанам четанаш четананам 
еко бахунам йо видадхати каман 
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Той е първият вечен сред всички вечни. Той е най-висшето живо същество от всички 
живи същества и сам поддържа живота на всички. Човек не може да направи нищо без 
разум, а Кршна казва, че той е източникът на целия разум. Ако човек не е разумен, не 
може да разбере Бога, върховната личност, Кршна. 
 
ТЕКСТ 11 
 

балам балаватам чахам    кама-рага-виварджитам 
дхармавируддхо бхутешу    камо 'сми бхаратаршабха 

 
балам – сила; бала-ватам – на силния; ча – и; ахам – Аз съм; кама – страст; рага – и 
привързаност; виварджитам – лишен от; дхарма-авируддхах – не против религиозните 
принципи; бхутешу – във всички същества; камах – сексуалният живот; асми – Аз съм; 
бхарата-ришабха – о,  господарю на Бхаратите. 
 
Аз съм силата на силния, освободен от страсти и желания. Аз съм сексуалният 
живот, който не противоречи на религиозните принципи, о, господарю на 
Бхаратите [Арджуна]. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Силата на силния трябва да се използва за покровителство на слабите, а 
не за нападение. Също според религиозните принципи (дхарма) сексуалният живот 
трябва да се използва за създаване на деца, а не за нещо друго. Отговорността на 
родителите се състои в това да направят децата си Кршна осъзнати. 
 
ТЕКСТ 12 
 

йе чаива саттвика бхава раджасас тамасаш ча йе 
матта евети тан виддхи на тв ахам тешу те майи 

 
йе – всички, които; ча – и; ева – несъмнено; саттвиках – в доброто; бхавах – состояние 
на съществуване; раджасах – в гуната на страстта; тамасах – в гуната на 
невежеството; ча – също; йе – всички; маттах – от Мен; ева – несъмнено; ити – по 
такъв начин; тан – тези; виддхи – опитай се да разбереш; на – не; ту – но; ахам – Аз; 
тешу – в тях; те – те; майи – в Мен. 
 
Знай, че всички състояния на съществуване – независимо дали в гуната на добро, 
на страст или на невежество – се проявяват чрез Моята енергия. С една дума, Аз 
съм всичко, но в същото време съм независим. Аз не съм подвластен на гуните на 
материалната природа, напротив – те са вътре в Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всички материални дейности в света се извършват под влиянието на 
трите гуни на материалната природа. Въпреки че тези материални гуни са еманации на 
Върховния Господ Кршна, Той не е подчинен на тях. Например човек може да бъде 
наказан съгласно държавните закони, но царят, който е законодателят, не е подчинен на 
тях. Подобно на това всички гуни на материалната природа – добро, страст и 
невежество – са еманации на Върховния Господ Кршна, но Кршна не е подчинен на 
материалната природа. Следователно Той е ниргуна, което означава, че тези гуни, 
въпреки че са създадени от Него, не Му въздействат. Това е едно от особените качества 
на Бхагаван, Бога, Върховната Личност. 
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ТЕКСТ 13 
 

трибхир гуна-майаир бхаваир    ебхих сарвам идам джагат 
мохитам набхиджанати мам ебхйах парам авйайам 

 
трибхих – трите; гуна-майаих – състоящи се от гуни; бхаваих – посредством 
състоянието на съществуването; ебхих – всички тези; сарвам – цялото; идам – тази; 
джагат – вселена; мохитам – заблудена; на абхиджанати – не познава; мам – Мен; 
ебхйах – над тези; парам – Върховният; авйайам – неизчерпаем. 
 
Заблуден от трите гуни [добро, страст и невежество], светът не знае за Мене, който 
съм над гуните и съм неизчерпаемостта. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Целият свят е пленен от трите гуни на материалната природа. Объркани 
от тях, хората не могат да разберат, че Върховният Господ Кршна е трансцендентален 
по отношение на тази материална природа. 
 Всяко живо същество, което е под влиянието на материалната природа, има 
определен вид тяло и съответните на него психически и биологически особености. Има 
четири класи хора, които изпълняват функции в трите гуни на природата. Тези, които 
се намират единствено в гуната на доброто, се наричат брахмани; тези, които се 
намират само в гуната на страстта, се наричат кшатрии; тези, които действат в гуната 
на страстта и невежеството, се наричат ваишии, и тези, които се намират изцяло в 
невежество, са шудри. Останалите, които не могат да бъдат причислени към нито една 
от тези групи, трябва да бъдат считани за животни или за такива, които живеят като 
животни. Обаче тези обозначения не остават в сила завинаги. Аз мога да бъда 
брахмана, кшатрйа, ваишйа или каквото и да е друго, но във всички случаи този живот 
е временен. И въпреки че животът е временен и не знаем какви ще бъдем в следващия 
си живот, под непреодолимото влияние на илюзорната енергия гледаме на себе си от 
гледна точка на телесното схващане за живота и мислим, че сме американци, индийци, 
руснаци или брахмани, индуси, мюсюлмани и т.н. И когато се заплетем в гуните на 
материалната природа, забравяме за Бога, Върховната Личност, който е над всички 
гуни. Затова Господ Кршна казва, че живите същества, заблудени от тези три гуни на 
природата, не разбират, че отвъд материалното обкръжение стои Бог, Върховната 
Личност. 
 Има много видове живи същества – човешки същества, полубогове, животни и 
т.н. – всички те се намират под влиянието на материалната природа и са забравили 
съвършената Божествена Личност. Ония ,които се намират в гуните на страстта и 
невежеството, дори и тези, които са в гуната на доброто, не могат да преодолеят 
схващането за Абсолютната Истина като за безличностния Брахман. Те се объркват от 
личностния аспект на Върховния Господ, притежател на цялата красота, богатство, 
знание, сила, слава и отречение. Щом хората в гуната на доброто не могат да разберат 
това, каква надежда има за ония, които са в гуните на страстта и невежеството? Кршна 
съзнание е трансцендентално спрямо тези три гуни на материалната природа и 
личностите, които са наистина установени в Кршна съзнание, всъщност са освободени. 
 
ТЕКСТ 14 
 

даиви хй еша гуна-майи     мама майа дуратйайа 
мам ева йе прападйанте    майам етам таранти те 
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даиви – трансцендентална; хи – несъмнено; еша – тези; гуна-майи – състоящи се от 
трите гуни на материалната природа; мама – Моята; майа – енергия; дуратйайа – много 
трудно да се преодолее; мам – на Мен; ева – несъмнено; йе – всички, които; 
прападйанте – се отдават; майам етам – тази илюзорна енергия; таранти – 
преодоляват; те – те. 
 
Тази Моя божествена енергия, състояща се от трите гуни на материалната 
природа, се преодолява трудно. Но ония, които са се отдали на Мен, могат лесно да 
преминат отвъд нея. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Бог, Върховната Личност, има безброй много енергии и всички те са 
божествени. Въпреки че живите същества са части от енергиите Му и следователно 
също са божествени, поради контакта си с материалната енергия тяхната първоначална 
по-висша природа е скрита. Така покрит от материалната енергия, човек не може да 
преодолее влиянието й. Както беше казано преди това, материалната и духовната 
природа, които са еманации на Бога, Върховната Личност, са вечни. Живите същества 
принадлежат към вечната по-висша природа на Господа, но поради това, че са 
замърсени от по-низшата природа – материята, – илюзията им също е вечна. Ето защо 
обусловената душа се нарича нитйабаддха, или вечно обусловена. Никой не може да 
проследи как тя е преминала в обусловено състояние в определен момент от историята 
на материалния свят. Затова за нея е толкова трудно да се освободи от ноктите на 
материалната природа, въпреки че тази материална природа е по-низша енергия. Това е 
така, защото материалната енергия се ръководи от върховната воля, която живо 
същество не може да преодолее. По-низшата, материална природа тук се определя като 
божествена поради това, че е свързана с Господа и действа по Негова воля. 
Управлявана от божествената воля, материалната природа, макар и по-низша, действа 
толкова удивително при създаването и разрушаването на космическото проявление. 
Ведите потвърждават това по следния начин: майам ту пракритим видйан майинам ту 
махешварам.  „Въпреки че майа [илюзията] е истинска или временна, зад нея стои 
висшият магьосник, Божествената Личност, който  е Махешвара, върховният 
контрольор.” (Шветашватара Упанишад 4.10) 
 Друго значение на гуна е „въже”; това означава, че обусловената душа е здраво 
вързана с въжетата на илюзията. Един човек с вързани крака и ръце не може да се 
освободи сам – трябва да му помогне някой, който не е вързан. Понеже един вързан не 
може да помогне на друг вързан, спасителят трябва да бъде освободен. Следователно 
само Господ Кршна или Негов авторитетен представител – духовният учител – може да 
спаси обусловената душа. Без помощта на по-високо стояща личност човек не може да 
се освободи от робството на материалната природа. Преданото служене, т.е. Кршна 
съзнание, може да помогне на човек да постигне такова избавление. Кршна, който е 
господарят на илюзорната енергия, може да заповяда на тази непреодолима енергия да 
освободи обусловената душа. Той може да даде такава заповед единствено от 
безпречинна милост към отдалата му се душа и от бащинска привързаност към живото 
същество, което  поначало е  любим син на Господа. Это защо отдаването в лотосовите 
крака на Господа е еденствено средство човек да се освободи от ноктите на 
неумолимана материална природа. 
 Думите мам ева също са важни. Мам означава само на Кршна (Вишну), а не на 
Брахма или Шива. Въпреки, че Брахма и Шива са много издигнати и са почти на нивото 
на Вишну, не е във възможностите на тези инкарнации на раджо-гуна (страст) и тамо-
гуна (невежество) да освободят обусловената душа от ноктите на майа. С други думи, 
както Брахма, така и Шива се намират под влиянието на майа. Само Вишну е Господар 
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на майа и затова само Той може да даде освобождение на обусловената душа. Ведите 
(Шветашватара Упанишад 3.8) потвърждава това с израза там ева видитва – 
„Освобождението е възможно единствено като се разбере Кршна.” Дори Господ Шива 
потвърждава, че освобождение може да се постигне само по милостта на Вишну. 
Господ Шива казва: мукти-прадата сарвешам вишнур ева на самшайах  – „Няма 
съмнение, че Вишну е дарителят на освобождението за всеки.” 
 
ТЕКСТ 15 
 

на мам душкритино мудхах    прападйанте нарадхамах 
майайапахрита-джнана    асурам бхавам ашритах 

 
на – не; мам – на Мен; душкритинах – неверници; мудхах – глупави; прападйанте – се 
отдава; нара-адхамах – най-низшите в човешкия род; майайа – от илюзорната енергия; 
апахрита – откраднато; джнанах – чисто знание; асурам – демонична; бхавам – 
природа; ашритах – като приема. 
 
 
Безбожниците, които са много глупави; които са най-низшите в човешкия род; 
чието знание е обсебено от илюзията и които имат атеистичната природа на 
демоните, не се отдават на Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В Бхагавад-гита се казва, че само като се отдадем в лотосовите крака 
на Бога, Върховната Личност, Кршна, можем да се освободим от строгите закони на 
материалната природа. Във връзка с това възниква въпросът, как е възможно 
начетените философи, учените, бизнесмените, администраторите и всички водачи на 
хората да не се отдават в лотосовите крака на Шри Кршна, всемогъщата Божествена 
Личност. Мукти, т.е. освобождение от законите на материалната природа, е това, което 
по различни начини търсят водачите на човечеството, като измислят грандиозни 
планове и полагат усилия в продължение на много години и раждания. Но ако 
освобождението е възможно чрез отдаване в лотосовите крака на Бога, Върховната 
Личност, тогава защо тези интелигентни и ревностни водачи не приемат този прост 
метод? 
 Бхагавад-гита отговаря на въпроса много откровенно. Всички наистина 
образовани водачи на обществото, като Брахма, Шива, Капила, Кумарите, Ману, Вайса, 
Девала, Асита, Джанака, Прахлада, Бали и по-късно Мадхвачарйа, Рамануджачарйа, 
Шти Чайтанйа и много други истински философи и политици, просветители, 
администратори, учени и т.н., – се отдават в лотосовите крака на Върховната Личност, 
всемогъщия авторитет. Не приемат плана или пътя на Върховния Господ ония, които 
само се правят на философи, учени, просветители, администратори и т.н., заради 
материални облаги. Те нямат представа за Бога; те просто изработват собствени светски 
планове и така усложняват проблемите на материалното съществуване с празни опити 
да ги разрешат. Понеже материалната енергия (природата) е много могъща, тя осуетява 
неавторитетните планове на атеистите и замислите на „плановите комисии”. 
 За атеистите, съставители на планове, тук е употребена думата душкритинах, 
т.е. „безбожници”. Крти означава човек, който е извършил нещо похвално. Атеистите, 
които съставят планове, понякога са много интелигентни и заслужават похвала, защото 
всеки голям план, добър или лош, изисква интелигентност, за да бъде изпълнен. Но 
понеже атеистът използва ума си неправилно, като се противопоставя на плана на 
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Върховния Господ, той е наречен душкрти, което означава, че неговият разум и усилия 
са погрешно насочени. 
 В Гита съвсем ясно се посочва, че материалната енергия работи изцяло под 
ръководството на Върховния Господ. Тя не притежава независима власт и действа така, 
както сянката се движи в съответствие с движенията на обекта. И все пак материалната 
енергия е много силна и поради безбожната си природа атеистите нито могат да 
разберат как тя работи, нито могат да узнаят плана на Върховния Господ. Под влияние 
на илюзията и гуните на страстта и невежеството всичките им планове са осуетяват. 
Такъв е случаят с Хиранйакашипу и Равана, чиито планове са били разбити на прах, 
въпреки че и двамата са били материално образовани учени, философи, управници и 
просветители. Душкрти, или безбожниците, са четири групи, както накратко е дадено 
по-долу. 
 (1) Мудхи са тези, които са изключително глупави и работят непосилно като 
товарни животни. Те искат да се наслаждават сами на плодовете от труда си и затова 
отказват да ги поделят с Върховния. Типичен пример за товарно животно е магарето. 
Това смирено животно е принуждавано да работи много упорито за господаря си. 
Магарето всъщност не знае за кого работи така усилено ден и нощ. На него не му стига 
да напълни стомаха си със сноп трева, да поспи малко в постоянен страх, че ще бъде 
бито от господаря, и да удовлетвори сексуалното си желание с риск да бъде 
многократно ритано от партньора си. Понякога магарето твори поезия и философия, но 
тези ревящи звуци само смущават другите. Такова е положението на глупавия 
кармичен работник, който не знае за кого би трябвало да работи. Той не знае, че 
кармата (дейността) е предназначена за йаджна (жертва). 
 Най-често тези, които работят усилено ден и нощ, за да се освободят от бремето 
на създадените от самите тях задължения, казват, че нямат време да слушат за 
безсмъртието на живото същество. За тези мудхи материалните придобивки, които са 
унищожими, представляват смисъла на живота, независимо от факта, че мудхите се 
наслаждават само на много малка част от плодовете на труда си. Понякога те прекарват 
безсънни дни и нощи, за да печелят, и въпреки че може да имат язва или лошо 
храносмилане, са доволни от полугладното си съществуване; те са просто погълнати 
ден и нощ от непосилен труд в полза на илюзорни господари. Неосведомени за 
истинския си господар, глупавите работници губат ценното си време да служат на 
Мамон. За нещастие те никога не се отдават на върховния господар на всички 
господари, нито отделят време да слушат за Него от подходящ източник. Свинята, 
която се храни с човешки изпражнения, не иска да приеме бонбони, приготвени от 
захар и гхи*. По същия начин, глупавият работник неуморно ще продължава да слуша 
приятни за сетивата вести от този блещукащ материален свят и ще има съвсем малко 
време да слуша за вечната жизнена сила, която движи материалния свят.  
 (2) Другата група душкрти (безбожници)  се нарича нарадхама, т.е. най-низшите 
от човешки род. Нара означава „човешко същество”, а адхама – „най-низшето”. От 
8 400 000 различни видове същества 400 000 са човешки. Значителна част от тях са по-
низши човешки форми, които живеят нецивилизовано. За цивилизовани човешки 
същества се считат тези, които имат регулиращи принципи за социален, политически и 
религиозен живот. Ония, които са постигнали развитие в социално и политическо 
отношение, но нямат религиозни принципи, трябва да бъдат приемани за нарадхама. 
Нито пък религия без Бог е религия, защото религиозните принципи се следват с цел да 
се опознае Върховната Истина и връзката с Нея. В Бхагавад-гита Божествената 
личност ясно заявява, че няма авторитет, който да стои над Нея, и че Тя е Върховната 
Истина. Цивилизованата форма на човешки живот е предназначена за съживяване на 
изгубеното съзнание за вечната връзка на живото същество с Върховната Истина, 
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всемогъщата Божествена Личност Шри Кршна. Всеки, който пропуска тази 
възможност, се причислява към нарадхама. От разкритите писания научаваме, че 
когато бебето е в майчината утроба (изключително неудобно положение), то моли Бога 
за спасение и обещава да обожава само Него, когато излезе навън. Естественият 
инстинкт на всяко живо същество е да се моли на Бога, когато му е трудно, защото 
живото същество е вечно свързано с Бога. Но след освобождаването си, повлияно от 
майа, или илюзорната енергия, детето забравя трудностите при раждането и спасителя 
си. 
 Дълг на настойниците на децата е да съживяват божественото съзнание, спящо у 
тях. Десетте техники на пречистващи церемонии, предписани в Ману-смрти, 
ръководството по религиозни принципи, са предназначени за съживяване на 
божественото съзнание в системата на варнашрама. До днес в целия свят нито един от 
тях не е спазван стриктно, затова 99,9 процента от населението са нарадхама. 
 Когато цялото население стане нарадхама, естествено е т.нар. „образование” да 
загуби стойността си под въздействието на всемогъщата енергия на материалната 
природа. Според нормите на Бхагавад-гита, за образован човек се счита този, който 
гледа еднакво на учения брахмана, на кучето, на кравата, на слона и на кучеядеца. 
Истинските преданоотдадени възприемат нещата по този начин. Шри Нитйананда?? 
Прабху, който е инкарнация на Бога в образа на божествен учител, спасява типичните 
_________________ 
*гхи – разтопено пречистено масло 
 
представители на нарадхама, братята Джагаи И Мадхаи, и показва как един истински 
преданоотдаден дарява с милостта си най-низшите от човешкия род. Така че 
нарадхама, който е порицан от Божествената Личност, може отново да съживи 
духовното си съзнание единствено по милостта на някой преданоотдаден. 
 При разпространяването на бхагавата-дхарма, т.е. дейностите за 
преданоотдадени, Шри Чайтанйа Махапрабху препоръчва на хората да слушат смирено 
посланието на Божествената Личност. Същината на това послание е Бхагавад-гита. 
Най-низшите сред човешките същества могат да постигнат освобождение единствено 
чрез този метод на смирено слушане, но за нещастие те отказват дори да чуят тези 
послания, какво да говорим за това да се подчинят на волята на Върховния Господ. 
Нарадхама, или по-низшите от човешкия род, пренебрегват напълно основното 
задължение на човешкото същество. 
 (3) Следващата група душктри се нарича майайапахрта-джнанах, или 
личности, чиито обширни познания са изгубили всякаква стойност под влиянието на 
илюзорната енергия. В повечето случаи те са много образовани – велики философи, 
поети, литератори, учени и т.н., но илюзорната енергия ги заблуждава и затова те не се 
покоряват на Върховния Господ. 
 Понастоящем има много майайапахрта-джнанах, дори и сред учените, които се 
занимават с Бхагавад-гита. В нея на ясен и прост език се казва, че Шри Кршна е Бог, 
Върховната Личност. Никой не е равен на Него, нито по-велик от Него. Той е посочен 
като баща на Брахма, който е първоначалният баща на всички човешки същества. 
Всъщност там се казва, че Шри Кршна е баща не само на Брахма, но и на всички форми 
на живот. Той е източникът на безличностния Брахман и на Параматма; Свръхдушата 
във всяко живо същество е Негова пълна част. Всичко води началото си от Него и 
затова всеки е съветван да се отдаде в лотосовите Му крака. Въпреки всички тези 
недвусмислени твърдения майайапахрта-джнанах осмиват личността на Върховния 
Господ и Го приемат просто за човешко същество. Те не знаят, че благословената 
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човешка форма на живот е сътворена по образец на вечната и трансцендентална форма 
на Върховния Господ. 
 Всички неавторитетни тълкувания на Гита, направени от майайапахрта- 
джнанах, извън границите на парампара системата, са само препятствия по пътя на 
духовното разбиране. Заблудените тълкуватели не се отдават в лотосовите крака на 
Шри Кршна, нито пък учат другите да следват този принцип. 
 (4) Последната група душкрти се нарича асурам бхавам ашритах – личности, 
които следват демонични принципи. Тези хора са явни атеисти. Някои от тях спорят, че 
Върховният Господ никога не може да дойде в материалния свят, но не са в състояние 
да посочат никакви реални причини. Има и такива представители на тази категория, 
които поставят Бога в положение, подчинено на безличностния Му аспект, въпреки че в 
Гита е заявено обратното. От завист към Бога, Върховната Личност, атеистът ще 
представя много инкарнации, изфабрикувани в работилницата на ума му. Такива 
личности, чийто основен принцип в живота е да говорят с пренебрежение за 
Божествената Личност, не могат да се отдадат в лотосовите крака на Шри Кршна. 
 Шри Йамуначарйа Албандару от Южна Индия казва: „О, мой Господи! Въпреки 
Твоите необикновени качества, черти и дейности, въпреки че съществуването Ти като 
личност се потвърждава от всички разкрити писания в гуната на доброто и въпреки че 
си признат от всички известни авторитети, притежаващи всички божествени качества и 
прочути с дълбочината на познанието си в трансценденталната наука, Ти оставаш 
непознаваем за личностите, които са въвлечени в атеистичните принципи. 
 Следователно (1) изключително глупавите личности, (2) най-низшите от 
човешкото общество, (3) заблудените спекулатори и (4) откритите атеисти, както беше 
споменато по-горе, никога не се отдават в лотосовите крака на Божествената Личност, 
въпреки съветите на авторитетите и писанията. 
 
ТЕКСТ 16 
 

чатур-видха бхаджанте мам    джанах сукритино 'рджуна 
арто джиджнасур артхартхи    джнани ча бхаратаршабха 

 
чатух-видхах – четири вида; бхаджанте – отдават служене; мам – на Мен; джанах – 
личности; су-критинах – всички, които са благочестиви; арджуна – О, Арджуна; артах 
– притесненият; джиджнасух – любознателният; артха-артхи – човек, който желае 
материална изгода; джнани – човек, който познава нещата такива, каквито са; ча – 
също; бхарата-ришабха – о,  велики измежду потомците на Бхарата. 
 
О, най-добър от всички Бхарати, четири групи благочестиви хора започват да 
отдават предано служене на Мен – нещастните, желаещи богатство, 
любознателните и личностите, които търсят знание за Абсолюта. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: За разлика от безбожниците, личностите, които са описани тук,  
приемат регулиращите принципи на писанията и са наричани сукртинах, т.е. такива, 
които спазват установените методи и правилата на писанията, моралните и социалните 
закони и са малко или повече предани на Върховния Госпад. Тези хора могат да бъдат 
разделени на четири групи: личности, които понякога са нещастни, личности, които се 
нуждаят от пари, личности, които понякога проявяват любопитство и личности, които 
понякога търсят знание за Абсолютната Истина. Тези личности достигат Върховния 
Господ при различни условия, за да Му служат с преданост. Те не са чисти 
преданоотдадени, защото в замяна на преданото служене искат да се изпълни някакво 
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тяхно желание. Чистото предано служене е лишено от стремежи и от желания за 
материална изгода. В Бхакти-расамрта-синдху (1.1.11) се дава определение на чистата 
преданост: 
 

анйабхилашита-шунйам    джнана-кармадй-анавритам 
анукулйена кришнану-    шиланам бхактир уттама 

  
„Човек трябва да отдава трансцендентално любовно служене на Върховния Господ 
Кршна благосклонно и без желание за материална изгода или печалба от кармични 
дейности или философски спекулации. Това се нарича чисто предано служене.” 
 Когато тези четири групи личности идват при Върховния Господ, за да му 
служат предано, и напълно се пречистват в резултат на общуването си с чист 
преданоотдаден, те също стават чисти преданоотдадени. Що се отнася до 
безбожниците, за тях преданото служене е много трудно, защото те водят егоистичен и 
нерегулиран живот, без духовни цели. Но ако някои от тях по случайност влязат в 
контакт с чист преданоотдаден, също стават чисти преданоотдадени. 
 Личности, които винаги са заети с кармични дейности, идват при Господа, 
когато го сполети някакво материално нещастие. И когато в страданието си общуват с 
чисти преданоотдадени, те стават преданоотдадени на Господа. Тези, които са 
разочаловани, понякога също общуват с чисти преданоотдадени и развиват желание да 
узнаят кой е Богът. По същия начин, когато сухите философи се разочароват във всяка 
една област на знанието, понякога поискват да научат за Бога и започват да Му служат 
с преданост. Така те успяват да се издигнат над знанието за безличностния Брахман и 
локализираната Параматма?? и по милостта на Върховния Господ или на Негов чист 
преданоотдаден стигат до схващането, че Бог е личност.И така, когато нещастните, 
любопитните, търсещите знание и тези, които се нуждаят от пари, се освободят от 
всички материални желания и напълно разберат, че материалното възнаграждение няма 
нищо общо с духовното усъвършенстване, те стават чисти преданоотдадени. Докато не 
достигнат това ниво на пълно пречистване, преданоотдадените, които изпълняват 
трансцендентално служене на Господа, все още са замърсени от кармичните дейности, 
от търсенето на светско знание и т.н. Необходимо е човек да се издигне над всичко 
това, за да достигне нивото на чистото предано служене. 
 
ТЕКСТ 17 
 

тешам джнани нитйа-йукта    ека-бхактир вишишйате 
прийо хи джнанино 'тйартхам    ахам са ча мама прийах 

 
тешам – от тях; джнани – чеовек в пълно знание; нитйайуктах – винаги зает; ека – 
само; бхактих – в преданно служене; вишишйате – е особено; прийах – много скъп; хи 
– несъмнено; джнанинах – на една личност; атйартхам – много; ахам – Аз съм; сах – 
той; ча – също; мама – на Мен; прийах – скъп. 
 
От тях този, който има пълно знание и винаги е зает в чисто предано служене, е 
най-добрият. Понеже Аз съм му много скъп и той Ми е много скъп. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Освободеният от всяко замърсяване на материалните желания, 
нещастният, любознателният, безпаричният и търсещият върховно знание могат да 
станат чисти преданоотдадени. Но от всички тях този, който има знание и се е 
освободил от всякакви материални желания, става наистина чист преданоотдаден на 

256 
 



Господа. Господ казва, че от тези четири групи хора най-добър е преданоотдаденият, 
който има пълно знание и в същото време е зает в предано служене. В стремежа си към 
знание човек разбира, че себето е различно от материалното тяло, и когато напредне 
още повече, получава знание за безличностния Брахман и Параматма. Когато човек се 
пречисти напълно, той осъзнава, че органически присъщото му положение е да бъде 
слуга на Бога. И така посредством общуването с преданоотдадени любознателният, 
нещастният, търсещият материално благополучие и човекът, който има знание, се 
пречистват. Но на подготвителния етап този, който има пълно знание за Върховния 
Господ и в същото време Му служи с преданост, е много скъп на Господа. Човек, който 
е установен в чистото знание за трансценденталността на Бога, Върховната Личност, е 
до такава степен покровителстван в преданото си служене, че материалното 
замърсяване не може да го докосне. 
 
ТЕКСТ 18 
 

ударах сарва еваите     джнани тв атмаива ме матам 
астхитах са хи йуктатма    мам евануттамам гатим 

 
ударах – възвишени; сарве – всички; ева – несъмнено; ете – тези; джнани – човек, 
който е в знание; ту – но; атма ева – точно като Мен Самия; ме –  Мое; матам – 
мнение; астхитах – установено; сах – той; хи – несъмнено; йукта-атма – зает в 
предано служене; мам – в Мен; ева – несъмнено; ануттамам – най-висшето; гатим – 
предназначение. 
 
Всички тези преданоотдадени са несъмнено възвишени души, но личността, която 
е установена в знание за Мен, Аз приемам, че е точно като Мен Самия. Заета в 
трансцендентално служене на Мен, тя със сигурност ще достигне Мен – най-
висшата и съвършена цел. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Това не означава, че преданоотдадените, които имат по-малко знание, 
не са скъпи на Господа. Господ казва, че всички те са възвишени души, защото всеки, 
който идва при Него с някаква цел, се нарича махатма, т.е. велика душа. 
Преданоотдадените, които искат да извлекат някаква полза от преданото служене, се 
приемат от Господа, защото в този случай има размяна на обич. От обич те молят 
Господа за някаква материална изгода и когато я получат, са така удовлетворени, че 
прогресират в преданото служене. Но преданоотдаден, който има пълно знание, е 
много скъп на Господа, защото единствената му цел е да служи на Върховния Господ с 
любов и преданост. Този преданоотдаден не може да живее дори и миг, без да е в 
контакт с Върховния Господ или без да Му служи. Върховният Господ също много 
обича Своя преданоотдаден и не може да се раздели с него. 
 В Шримад-Бхагаватам (9.4.68) Господ казва: 
 

садхаво хридайам махйам    садхунам хридайам тв ахам 
мад-анйат те на джананти    нахам тебхйо манаг апи 

  
„Преданоотдадените са винаги в Моето сърце и Аз съм винаги в сърцата им. Те не 
познават нищо друго, освен Мен, и Аз също не мога да ги забравя. Връзката между Мен 
и чистите преданоотдадени е много интимна. Чистите преданоотдадени, които имат 
пълно знание, никога не прекъсват духовното общуване и затова са Ми много, много 
скъпи.” 
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ТЕКСТ 19 
 

бахунам джанманам анте    джнанаван мам прападйате 
васудевах сарвам ити    са махатма су-дурлабхах 

 
бахунам – много; джанманам – повтарящо се раждане и смърт; анте – след; джнана-
ван – човек, който е в пълно знание; мам – на Мен; прападйате – се отдава; васудевах – 
Божествената Личност; сарвам – всичко; ити – така; сах – това; маха-атма – велика 
душа; су-дурлабхах – много рядко може да се срещне. 
 
След многократно раждане и смърт този, който наистина знае, се отдава на Мен, 
защото е разбрал, че Аз съм причината на всички причини и на всичко, което 
съществува. Такава велика душа се среща много рядко. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Като извършва предано служене или трансцендентални ритуали в 
продължение на много, много раждания, живото същество може наистина да постигне 
чистото трансцендентално знание, че Бог, Върховната Личност, е крайна цел на всяка 
духовна реализация. В началото на духовната реализация, докато се опитва да изостави 
материалните си привързаности, човек има известна склонност към имперсонализъм, 
но когато напредне, той може да разбере, че в духовния живот има дейности и 
съвкупността от тези дейности се нарича предано служене. Осъзтнал това, той се 
привързва към Бога, Върховната Личност, Кршна, и Му се отдава. Тогава човек може 
да разбере, че всичко зависи от милостта на Господ Шри Кршна, че Той е причината на 
всички причини и че това материално проявление зависи от Него. Човек осъзнава, че 
материалният свят е извратено отражение на духовното разнообразие и че всичко е 
свързано с Васудева, т.е. Кршна. Това всеобхватно разбиране за Васудева води до 
пълното отдаване на Върховния Господ Шри Кршна като най-висша цел. Такива 
велики отдадени души се срещат много рядко. 
 Този стих е много добре обяснен в трета глава (стихове 14 и 15) на 
Шветашватара Упанишад: 
 

сахасра-ширша пурушах    сахасракшах сахасра-пат 
са бхумим вишвато вритва-    тйатиштхад дашангулам 
 
пуруша эведам сарвам    йад бхутам йач ча бхавйам 
утамритатвасйешано    йад анненатирохати 

 
В Чхандогйа Упанишад (5.1.15) се казва: на ваи вачо на чакшумши на шротрани на 
манамситй ачакшате прана ити евачакшате прано хй еваитани сарвани бхаванти  – 
„В тялото на живото същество нито способността му да говори, нито способността му 
да вижда, нито способността му да чува, нито способността му да мисли е 
първоначалният фактор. Животът е този, който стои в центъра на всички дейности.” По 
същия начин Господ Васудева, т.е. Божествената Личност, Господ Шри Кришна, е 
първоначалната същност във всичко. Тялото притежава способността да говори, да 
гледа, да чува, да мисли и т.н. Но тези способности нямат стойност, ако не са свързани 
с Върховния Господ. И понеже Васудева е всепроникващ, преданоотдадените Му се 
отдават в пълно знание (вж. Бхагавад-гита 7.17 и 11.40). 
 
ТЕКСТ 20 
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камаис таис таир хрита-джнанах    прападйанте 'нйа-деватах 
там там нийамам астхайа    пракритйа нийатах свайа 

 
камаих – от желания; таих таих – различни; хрита – лишени от; джнанах – знание; 
прападйанте – се отдават; анйа – на друг; деватах – полубогове; там там – съответно; 
нийамам – предписания; астхайа – като следва; пракритйа – от природа; нийатах – 
контролирани; свайа – от тяхната собствена. 
 
Личностите, чийно разум е завладян от материални желания, се отдават на 
полубоговете и следват определени правила и предписания за почитане, според 
собствената си природа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Личности, които са освободени от всички материални замърсявания, се 
отдават на Върховния Господ и започват да Му служат с преданост.Докато не се 
пречистят напълно от материалното замърсяване, по природа те не са преданоотдадени. 
Дори тези, които имат материални желания, но се обръщат към Върховния Господ, не 
са толкова много привлечени от външната природа и щом достигат правилната цел, 
скоро се освобождават от цялата материална похот. В Шримад-Бхагаватам се 
препоръчва, независимо от това, дали човек е чист преданоотдаден и е освободен от 
всякакви материални желания, или е пълен с материални желания, или пък иска да се 
освободи от материалното замърсяване, при всяко положение да се отдаде на Васудева 
и да Го обожава. Както се казва в Бхагаватам (2.3.10), 
 

акамах сарва-камо ва    мокша-кама удара-дхих 
тиврена бхакти-йогена    йаджета пурушам парам 

  
Нискоинтелигентните хора, които са изгубили духовното си разбиране, намират 
убежище при полубоговете, за да се изпълнят незабавно материалните им желания. 
Обикновено такива хора не отиват при Бога, Върховната Личност, защото се намират в 
по-низшите гуни на природата (невежество и страст) и поради това почитат различните 
полубогове. Когато следват правилата и предписанията за обожание, те са 
удовлетворени. Почитателите на полубоговете са движени от дребни желания и не 
знаят как да достигнат върховната цел, но един преданоотдаден на Върховния Господ 
не може да бъде заблуден. Тъй като ведическата литература препоръчва как да се 
почитат различните полубогове, за да се постигнат различни цели (например на болния 
се препоръчва да почита Слънцето), всички, които не са преданоотдадени на Господа, 
мислят, че за постигането на конкретни цели полубоговете са по-подходящи от 
Върховния  Господ. Но един чист преданоотдаден знае, че Върховният Господ Кршна е 
господар на всички. В Чаитанйа-чаритамрта (Ади 5.142) се казва: екале ишвара 
кршна, ара саба бхритйа – само Бог, Върховната Личност, Кршна, е господар, всички 
други са слуги. Ето защо един чист преданоотдаден некога не отива при полубоговете, 
за да удовлетвори материалните си нужди. Той зависи от Върховния Господ и се 
удовлетворява с това, което Господ му дава. 
 
ТЕКСТ 21 
 

йо йо йам йам танум бхактах    шраддхайарчитум иччхати 
тасйа тасйачалам шраддхам    там ева видадхамй ахам 
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йах йах – който и да е; йам йам – каквото и да е; танум – форма на полубог; бхактах – 
преданоотдаден; шраддхайа – с вяра; арчитум – да почита; иччхати – пожелае; тасйа 
тасйа – на него; ачалам – непоклатима; шраддхам – вяра; там – това; ева – несъмнено; 
видадхами – давам; ахам – Аз. 
 
Аз съм в сърцето на всеки като Свръхдуша. И когато някой пожелае да почита 
даден полубог, Аз правя вярата му непоклатима, за да се посвети той на това 
божество. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Бог е дал независимост на всеки, затова ако някой иска да се 
наслаждава на нещо материално и много искрено моли материалните полубогове за 
такива възможности, Върховният Господ, като Свръхдуша в сърцето на всеки, разбира 
всичко и дава тези благоприятни условия. Като върховен баща на всички живи 
същества, той не посяга на независимостта им. Напротив – дава им пълна възможност 
да удовлетворяват материалните си желания. Някой може за попита защо всемогъщят 
Бог дава възможност на живите същества да се наслаждават на този материален свят, 
след като по този начин ги оставя да падат в клопката на илюзорната енергия. 
Отговорът е, че ако Върховният Господ като Свръхдуша не даде тези възможности, 
тогава няма да има независимост. Ето защо, Той дава на всички пълна независимост и 
всеки може да пожелае, каквото поиска. Но в Бхагавад-гита (18.66) намираме Неговата 
основна препоръка: човек трябва да изостави всички други дейности и напълно да Му 
се отдаде. Това ще направи човека щастлив. 
 Както живото същество, така и полубоговете са подчинени на волята на Бога, 
Върховната Личност. Следователно живото същество не може да почита даден полубог 
по собствено желание, нито полубогът може да го дари с някаква благословия без 
върховната воля. Както се казва, дори стръкчето трева не се движи без волята на Бога, 
Върховната Личност. Обикновено личностите, които са нещастни в материалния свят, 
отиват при полубоговете, както се препоръчва във ведическата литература.Човек, който 
иска нещо определено, може да почита съответния полубог. Например на болния се 
препоръчва да почита бога на Слънцето. На всеки, който иска да има добро 
образование, се препоръчва да почита богинята на знанието Сарасвати, а който иска да 
има красива жена, трябва да почита богинята Ума, съпруга на Господ Шива. И така, 
шастрите (ведическите писания) предоставят различни начини за почитане на 
различни полубогове. И понеже всяко живо същество иска да се наслаждава при точно 
определени материални условия, Господ вселява у него силно желание за постигане на 
такава благословия от съответния полубог. Така човек получава благословията. 
Върховният Господ е също така този, който определя начина на преданото отношение 
на живото същество към даден полубог. Самите полубогове не могат да привлекат 
живото същество, но понеже Кршна е Върховният Господ, или Свръхдушата, която 
пребивава в сърцата на всички живи същества, Той ги подтиква да почитат даден 
полубог. В действителност полубоговете са различни части от вселенското тяло на 
Върховния Господ. Следователно те не са независими. Във ведическата литература се 
казва: „Бог, Върховната Личност, под формата на Свръхдуша присъства също в сърцата 
на полубоговете. Следователно Той е този, който урежда изпълнението на желанието 
на живото същество чрез посредничеството на съответния полубог. Но както 
полубогът, така и живото същество зависят от върховната воля. Те не са независими.”  
 
ТЕКСТ 22 
 

260 
 



са тайа шраддхайа йуктас     тасйарадханам ихате 
лабхате ча татах каман    майаива вихитан хи тан 

 
сах – той; тайа – с това; шраддхайа – вдъхновение; йуктах – надарен; тасйа – на  този 
полубог; арадханам – за почитането; йхате – той се стреми; лабхате – получава; ча – 
и; татах – от това; каман – неговите желания; майа – от Мен; ева – единствено; 
вихитан – уреждат; хи – несъмнено; тан – тези. 
 
Надарен с такава вяра, той се стреми да почита даден полубог и да осъществи 
желанията си. Но всъщност единствено Аз дарявам с блага. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Полубоговете не могат да благославят почитателите си без позволение 
на Върховния Господ. Живото същество може да забрави, че всичко е собственост на 
Върховния Господ, но полубоговете не забравят. И така, почитането на полубоговете и 
постигането на желаните резултати се дължи не на полубоговете, а на ангажимента на 
Бога, Върховната Личност. Нискоинтелигентните живи същества не знаят това и 
глупаво отиват към полубоговете, за да получат някакви блага. А чистият 
преданоотдаден, ако се нуждае от нещо, моли единствено Върховния Господ. 
Молитвите за материални неща обаче не са присъщи на чистия преданоотдаден. 
Живото същество обикновено отива при полубоговете, защото е обезумяло от желание 
да удовлетвори похотта си. Това се случва, когато то пожелае нещо нередно и Господ 
лично не изпълни желанието му. В Чайтанйа-чаритамрта се казва, че желанията на 
човек, който обожава Върховния Господ и в същото време търси материална наслада, 
са несъвместими. Преданото служене на Върховния Господ и почитането на 
полубоговете не са на една и съща платформа, защото почитането на един полубог е 
материална дейност, а преданото служене на Върховния Господ е изцяло духовна 
дейност. 
 За живото същество, което желае да се върне при Бога, материалните желание са 
препятствия. Затова преданоотдаденият на Господ не е даряван с материалните облаги. 
Те са желани от нискоинтелигентните живи същества, които по тази причина 
предпочетат да обожават полубоговете в материалния свят, вместо да се заемат с 
предано служене на Върховния Господ. 
 
ТЕКСТ 23 
 

антават ту пхалам тешам    тад бхаватй алпа-медхасам 
деван дева-йаджо йанти    мад-бхакта йанти мам апи 

 
анта-ват – краткотрайни; ту – но; пхалам – плод; тешам – техният; тат – това; 
бхавати – става; алпа-медхасам – с тези, които имат малко разум; деван – на 
полубоговете; дева-йаджах – почитателите на полубоговете; йанти – отиват; мат – 
Моите; бхактах – преданоотдадени; йанти – идват; мам – при Мен; апи – също. 
 
Хората с малко разум почитат полубоговете, но плодовете от това почитоне са 
незначителни и временни. Личностите, които почитат полубоговете, отиват на 
планетите на полубоговете, а Моите преданоотдадени достигат накрая Моята 
върховна планета. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Някои коментатори на Бхагавад-гита казват, че човек, който почита 
даден полубог, може да отиде при Върховния Господ, но тук ясно се заявява, че по 
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читателите на полубоговете отиват на планетарните системи, на които се намират 
съответните полубогове, т.е. почитателите на Слънцето достигат Слънцето, а 
почитателите на полубога на Луната достигат Луната. По същия начин, ако някой 
желае да почита полубог като Индра, може да достигне планетата на този бог. Не е 
вярно, че когато почитаме някой от полубоговете, можем да достигнем Бога, 
Върховната Личност. Това твърдение отхвърлено тук, защото ясно се казва, че 
почитателите на полубоговете отиват на различните планети в материалния свят, а 
преданоотдадените на Върховния Господ отиват директно на върховната планета на 
Божествената Личност. 
 Тук би могъл да възникне въпросът, че щом полубоговете са различни части 
части от тялото на Върховния Господ, същата цел би могла да бъде постигната и от 
всеки, който ги почита. Почитателите на полубоговете обаче са нискоинтелигентни, 
защото не зная на коя част от тялото трябва да се дава храната. Някои от тях са много 
глупави и твърдят, че има много части, на които се дава храна по много начини. Това 
не звучи твърде оптимистично. Може ли някой да нахрани тялото, като постави храната 
в очите или в ушите? Тези хора не знаят, че полубоговете са различни части от 
вселенското тяло на Върховния Господ и в невежеството си вярват, че всеки полубог е 
отделен Бог и съперник на Върховния Господ. 
 Части на Върховния Господ са не само полубоговете, но и обикновените живи 
същества. В Шримад-бхагаватам се казва, че брахманите са главата на Върховния Бог, 
кшатриите са ръцете Му, ваишиите са Неговият кръст, а шудрите са краката Му – и 
всички те изпълняват различни функции. Независимо от положението, ако човек знае, 
че както полубоговете, така и той са частици, неразделно свързани с Върховния Господ, 
знанието му е съвършено. Но ако не разбере това, той достига различни планети, на 
които пребивават полубоговете. Това не е местоназначението, до което стигат 
преданоотдадените. 
 Резултатите, които постигат чрез благословиите на полубоговете, са 
краткотрайни, защото в този материален свят планетите, полубоговете и техните 
почитатели подлежат на унищожение. В този стих ясно се казва, че всички резултати, 
които се постигат с почитането на полубоговете, са временни и затова полубоговете са 
почитани само от нискоинтелигентните хора. Тъй като чистият преданоотдаден, зает в 
Кршна съзнание с предано служене на Върховния Господ, достига вечно блажено 
съществуване, изпълнено със знание, неговите постижения се различават от тези на 
обикновените почитатели на полубоговете. Върховният Господ е безграничен, 
покровителството Му е безгранично, милостта Му е безгранична. Следователно 
милостта, с която Върховният Господ дарява чистите Си преданоотдадени, е също 
безгранична. 
 
ТЕКСТ 24 
 

авйактам вйактим апаннам    манйанте мам абуддхайах 
парам бхавам аджананто    мамавйайам ануттамам 

 
авйактам – непроявен; вйактим – личност; апаннам – постига; манйанте – мислят; 
мам – Мен; абуддхайах – малко интелигентните хора; парам – върховно; бхавам – 
съществуване; аджанантах – без знание; мама – Моята; авйайам – нетленна; 
ануттамам – най-прекрасната. 
 
Неинтелигентните хора, които не Ме познават напълно, мислят, че Аз – Бог, 
Върховната Личност, Кршна, преди това съм бил безличностен и сега съм приел 
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тази личностна форма. Поради недостатъчното си знание те не познават по-
висшата Ми природа, която е нетленна и върховна. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всички, които почитат полубоговете, бяха описани като 
нискоинтелигентни. Господ Кршна разговаря с Арджуна в личностната Си форма, но 
въпреки това поради невежество имперсоналистите твърдят, че в крайна сметка 
Върховният Господ няма форма. Йамуначарйа, велик преданоотдаден на Господа, 
принадлежащ към ученическата последователност на Рамануджачарйа, е написал два 
много подходящи стиха в тази връзка. Той казва: 
 

твам шила-рупа-чаритаих парама-пракриштаих 
саттвена саттвикатайа прабалаиш ча шастраих 
пракхйата-даива-парамартха-видам матаиш ча 
наивасура-пракритайах прабхаванти боддхум 

 
„Мой скъпи Господи, преданоотдадени като Вйасадева и Нарада Те познават като 
Божествената Личност. Посредством изучаване на ведическата литература човек може 
да узнае Твоите качества, Твоята форма и Твоите дейности и по такъв начин да разбере, 
че Ти си Бог, Върховната Личност. Но тези, които се намират в гуните на страстта и 
невежеството, демоните, непреданоотдадените, не могат да Те разберат. Те са 
неспособни да Те разберат. Независимо от умението, с което такива преданоотдадени 
обсъждат Веданта, Упанишадите и други произведения на ведическата литература, за 
тях е невъзможно да разберат Божествената Личност.” (Стотра-ратна 12). 
 В Брахма-самхита се казва, че Божествената Личност не може да бъде разбрана 
просто чрез изучаване на Веданта литературата. Единствено по милостта на 
Върховния Господ можем да опознаем личността на Върховния. Ето защо в този стих 
ясно се посочва, че не само почитателите на полубоговете са нискоинтелигентни. 
Всички непреданоотдадени, които използват времето си за изучаване на Веданта и за 
размишления върху ведическата литература, без ни най-малка следа от истинско Кршна 
съзнание, са също нискоинтелигентни и не могат да разберат личностната природа на 
Бога. Хората, които са под впечатлението, че Абсолютната Истина е беазличностна, са 
описани като абуддхайах, което означава „човек, който не познава крайния аспект на 
Абсолютната Истина”. В Шримад-Бхагаватам се казва, че реализирането на 
Върховния започва от безличностния Брахман, след това се издига към локализираната 
Свръхдуша и най-висшата степен на познаване на Абсолютната Истина е Божествената 
Личност. Съвременните имперсоналисти са още по-малко интелигентни, защото дори 
не следват великия си предшественик Шанкарачарйа, който определено казва, че 
Кршна е Бог, Върховната Личност. Ето защо имперсоналистите, без да познават 
Върховната Личност, мислят, че Кршна е само син на Деваки и Васудева, принц или 
могъщо живо същество. Това разбиране се осъжда и в Бхагавад-гита (9.11).  
Аваджананти мам мудха манушим танум ашритам – „Само глупаците Ме смятат за 
обикновена личност.” 
 Факт е, че никой не може да разбере Кршна, без да Му служи с преданост и без 
да е развил Кршна съзнание. Бхагаватам (10.14.29) потвърждава това: 
 

атхапи те дева падамбуджа-двайа- 
прасада-лешанугрихита ева хи 
джанати таттвам бхагаван махимно 
на чанйа еко 'пи чирам вичинван 
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„Мой Господи, ако някой бъде облагодетелстван дори с мъничка следа от милостта на 
Твоите лотосовите крака, може да разбере величието на Твоята личност. Но тези, които 
размишляват, за да разберат Бога, върховната Личност, не могат да Те разберат, дори 
ако изучават Ведите в продължение на дълги години.” Човек не може да разбере Бога, 
Върховната личност, Кршна, или Неговата форма, качества или име просто чрез 
умствена спекулация или дискусии върху ведическата литература. Той трябва да Го 
разбере посредством предано служене. Само когато някой се ангажира напълно в 
Кршна съзнание и започне да повтаря маха-мантрата – Харе Кршна, Харе Кршна, 
Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, –  само тогава 
може да разбере Бога, Върховната Личност. Непреданоотдадените имперсоналисти 
мислят, че тялото на Кршна е съставено от елементите на материалната природа и 
Неговите дейности, Неговата форма и всичко останало е майа. Тези имперсоналисти са 
известни като майавади. Те не понават крайната истина. 
 В двадесети стих ясно се казва: камаис таис таир хрита-джнанах прападйанте 
'нйа-деватах – „Тези, които са заслепени от похотливи желания, се отдават на различни 
полубогове.” Приема се, че освен Бога, Върховната Личност, има и полубогове, всеки 
от които има своя планета. Господ също си има планета. Както се казва в двадесет и 
трети стих, деван дева-йаджо йанти мад-бхакта йанти мам апи – почитателите на 
полубоговете отиват на съответните планети на полубоговете, а преданоотдадените на 
Господ Кршна отиват на планетата Кршналока. Въпреки, че това е казано ясно, 
глупавите имперсоналисти все още поддържат, че Господ е безформен и Неговите 
форми са измама. От изучаването на Гита не се разбира полубоговете и техните 
жилища да са безличностни. Ясно е, че нито полубоговете, нито Кршна – Бог, 
Върховната Личност – са безличностни. Всички те са личности. Господ Кршна е 
Върховната Личност и има Своя собствена планета, както и всеки полубог има своя 
планета. 
 Следователно монистичното твърдение, че крайната истина е безформена и 
формата, в която се проявява, е наложена, не е вярно. Тук ясно се казва, че тя не е 
наложена. От Бхагавад-гита можем да разберем, че формите на полубоговете и 
формата на Върховния господ съществуват едновременно и Господ Кршна е сач-чид 
ананда – вечно, блажено знание. Ведите също потвърждават, че Върховната Абсолютна 
Истина е ананда-майо’бхйасат, т.е. по природа е изпълнена с блажено удоволствие и е 
резервоар на безкрайно много добри качества. Господ казва и в Бхагавад-гита, че 
макар и да е аджа (нероден), Той все пак се появява. Това са фактите, които трябва да 
научим от Бхагавад-гита. Не можем да разберем как Бог, Върховната Личност, би 
могъл да бъде безличностен. Наложената от имперсоналистичния монизъм теория не е 
вярна, според твърденията на Бхагавад-гита. Оттук става ясно, че Върховната 
Абсолютна Истина, Господ Кршна, има форма и е личност. 
 
ТЕКСТ 25 
 

нахам пракашах сарвасйа    йога-майа-самавритах 
мудхо 'йам набхиджанати    локо мам аджам авйайам 

 
на – нито; ахам – Аз; пракашах – се показвам; сарвасйа – на всеки; йога-майа – с 
вътрешната си сила; самавритах – покрит; мудхах – глупавите; айам – тези; на – не; 
абхиджанати – могат да разберат; локах – личности; мам – Мен; аджам – нероден; 
авйайам – неизчерпаем. 
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Никога не се проявявам пред глупаците и неинтелигентните. За тях оставам 
покрит от Моята вътрешна енергия и затова те не знаят, че Аз съм нероден и 
непогрешим. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Някой  може да възрази: щом Кршна е бил на тази земя и всеки е можел 
да го види, защо и сега не се появява пред всички? Но всъщност и тогава Той не е бил 
проявен пред всеки. Когато Кршна е бил на земята, малцина са разбрали, че Той е Бог, 
Върховната Личност. На събранието на династията Куру, когато Шишупала се изказал 
против това, Кршна да бъде избран чрез гласуване за председател на събранието, 
Бхишма подкрепил Кршна и известил, че Той е Върховният Бог. Само Пандавите и още 
неколцина преданоотдадени знаели, че Той е Върховният и никой друг. Той не се 
разкривал пред непреданоотдадените и обикновените хора. Затова в Бхагавад-гита 
Кршна казва, че с изключение на чистите преданоотдадени, всички други Го считат за 
човек като тях. Той се показал единствено пред преданоотдадените Си като източник 
на всички удоволствия. За другите, за неинтелигентните, непреданоотдадените, Той е 
останал покрит от вътрешната Си енергия. 
 В молитвите на Кунти в Шримад-Бхагаватам (1.8.19) се казва, че Господ е 
покрит със завесата от йога-майа и затова хората не могат да Го разберат. За тази завеса 
йога-майа намираме потвърждение в Йшопанишад (мантра 15), в която 
преданоотдаденият се моли: 
 

хиранмайена патрена    сатйасйапихитам мукхам 
тат твам пушанн апаврину    сатйа-дхармайа дриштайе 

 
„О, Мой Господи, Ти поддържаш цялата вселена и служенето на Теб с преданост е най-
висшият религиозен принцип. Затова Те моля да подкрепиш и мен. Твоята 
трансцендентална форма е покрита от йога-майа. Брамхаджйоти е покривалото на 
вътрешната енергия. Моля Те, бъди милостив и отмести това блестящо сияние, което 
ми пречи да видя Твоята сач-чид-ананда-виграха, Твоята вечна форма на блаженство и 
знание.” Бог, Върховната Личност, в трансценденталната Си форма на блаженство и 
знание е покрит с вечната енергия на братхмаджйоти и поради това 
нискоинтелигентните имперсоналисти не могат да видят Върховния. 
 В Шримад-Бхагаватам (10.14.7) намираме следната молитва, отправена от 
Брахма: „О, Боже, Върховна Личност, о, Свръхдуша, о, господарю на всички тайни, кой 
може да пресметне Твоето могъщество и забавленията Ти в този свят? Ти постепенно 
разширяваш вътрешната Си енергия и затова никой не може да Те разбере. 
Компетентните учени могат да изследват атомния състав на материалния свят и дори 
състава на планетите, но те не са в състояние да измерят Твоята енергия и мощ, 
въпреки че стоиш пред тях.” Бог, Върховната Личност, Господ Кршна, е не само 
нероден, но е и авйайа, неизчерпаем. Неговата вечна форма е пълна с блаженство и 
знание, а енергиите Му са неизчерпаеми. 
 
ТЕКСТ 26 
 

ведахам саматитани    вартаманани чарджуна 
бхавишйани ча бхутани    мам ту веда на кашчана 

 
веда – зная; ахам – Аз; саматитани – напълно минало; вартаманани –настояще; ча – 
и; арджуна – о, Арджуна; бхавишйани –бъдеще; ча – също; бхутани –всички живи 
същества; мам – Мен; ту – но; веда – знае; на – не; кашчана – никой. 
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О, Арджуна, като Бог, Върховната Личност, Аз зная всичко, което се е случило в 
миналото, всичко, което се случва в настоящето и всичко, което ще се случи в 
бъдещето. Освен това Аз познавам всички живи същества, но Мен никой не Ме 
познава. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук е изяснен въпросът за личното и безличното. Ако Кршна, формата 
на Бога, Върховната Личност, беше майа, материална, както мислят имперсоналистите, 
тогава като живо същество Той би трябвало да сменя тялото Си и да забравя всичко за 
миналия Си живот. Никой, който е в материално тяло не може да си припомни миналия 
си живот, не може да предскаже быдещия си живот, нито развръзката на настоящия си 
живот. Следователно той не знае какво се е случило в миналото, какво се случва в 
настоящето и какво – в бъдещето. Докато човек не се освободи от материалното 
замърсяване, не може да знае миналото, настоящето и бъдещето. 

Господ Кршна ясно казва, че за разлика от обикновеното човешко същество Той 
знае всичко, което се е случило в миналото, което се случва в настоящето и което ще се 
случи в бъдещето. В четвърта глава разбрахме, че Господ Кршна си спомня как преди 
милиони години е инструктирал Вивасван, бога на Слънцето. Кршна познава всички 
живи същества, защото се намира в сърцата им като Свръхдуша. Но въпреки 
присъствието Му във всяко живо същество като Свръхдуша и присъствието Му като 
Бог, Върховната Личност, нискоинтелигентните, дори ако реализират безличностния 
Брахман, не мога да разберат Шри Кршна като Върховната Личност. Безспорно, 
трансценденталното тяло на Шри Кршна не е тленно. Той е като слънцето, а майа – 
като облак. В материалния свят виждаме, че има слънце, облаци, различни звезди и 
планети. Временно облаците могат да скрият всичко, което е на небето, но това 
покривало е привидно, само за ограниченото ни зрение. В действителност слънцето, 
луната и звездите не са покрити. По същия начин и майа не може да покрие Върховния 
Господ. С помощта на вътрешната Си енергия Той остава скрит за 
нискоинтелигентните. Както се казва в трети стих на тази глава, измежду милионите и 
милиони хора малцина се опитват да постигнат съвършенство в човешка форма на 
живот, а от хиляди и хиляди такива съвършени хора единици могат да разберат какво е 
Господ Кршна. Дори някой да е постигнал съвършенство чрез реализация на 
безличностния Брахман или локализираната Параматма, той не може да разбере Бога, 
Върховната Личност, Шри Кршна, ако не е в Кршна съзнание. 

 
ТЕКСТ 27 
 

иччха-двеша-самуттхена двандва-мохена бхарата 
сарва-бхутани саммохам сарге йанти парантапа 

 
иччха – желание; двеша – и омраза; самуттхена – възникнали от; двандва – от 
двойственост; мохена – от илюзия; бхарата – о, потомъко на Бхарата; сарва – всички; 
бхутани – живи същества; саммохам – в заблуда; сарге – когато се ражда; йанти – 
отиват; парантапа – о,  победителю на враговете. 

 
О, потомъко на Бхарата, о, победителю на враговете, всички живи същества се 
раждат в илюзия, объркани от двойственостите, които възникват от желание и 
омраза. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Истинската, органически присъщата на живото същество позиция е то 
да бъде подчинено на Върховния Господ, който е чисто знание. Когато някой е 
заблуден и откъснат от това чисто знание, той е контролиран от илюзорната енергия и 
не може да разбере Бога, Върховната Личност. Илюзорната енергия се проявява в 
двойствеността желание – омраза. Именно поради желанието и омразата невежият иска 
да стане едно с Върховния Господ и завижда на Кршна като Бог, Върховната Личност. 
Чистите преданоотдадени, които не са заблудени или замърсени от желание и омраза, 
могат да разберат, че Господ Шри Кршна се появява посредством вътрешните Си 
енергии, докато заблудените от двойствеността и незнанието мислят, че Бог, 
Върховната Личност, е създаден от материални енергии. В това се състои нещастието 
им. Характерно за тези заблудени личности е, че те остават под влиянието на 
двойствености като безчестие и чест, нещастие и щастие, жена и мъж, добро и зло, 
удоволствие и страдание и т.н. и мислят по следния начин: „Това е моята съпруга, аз 
съм господарят в тази къща, аз съм съпругът на тази жена.” Това са двойственостите на 
илюзията. Ония, които са заблудени по такъв начин от тях, са много глупави и не могат 
да разберат Бога, Върховната Личност. 
 
ТЕКСТ 28 
 

йешам тв анта-гатам папам    джананам пунйа-карманам 
те двандва-моха-нирмукта    бхаджанте мам дридха-вратах 

 
йешам – чиито; ту – но; анта-гатам – напълно унищожени; папам – грях; джананам – 
на личностите; пунйа – благочестиво; карманам – чиито предишни дейности; те – те; 
двандва – от двойственост; моха – заблуда; нирмуктах – освободени от; бхаджанте – 
заети в предано служене; мам – на Мен; дридха-вратах – с решителност. 
 
Личности, които са действали благочестиво както в предишните си животи, така 
и в този живот, и чиито греховни дейности са напълно унищожени, са освободени 
от двойственостите на илюзията и с голяма решителност се заемат да служат на 
Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих са споменати всички, които са подходящи да се издигнат до 
трансценденталната позиция. Що се отнася до другите, които са грешници, атеисти, 
глупаци и измамници, за тях е много трудно да превъзмогнат двойствеността желание – 
омраза. Само хората, чийто живот е преминал в практикуване на регулиращи 
религиозни принципи; които са действали благочестиво и са превъзмогнали греховните 
последици от миналите си дела, могат да приемат преданото служене и постепенно да 
се издигнат до чистото знание за Бога, Върховната Личност. Тогава те могат да 
медитират в транс върху Бога, Върховната Личност. Това е методът, с помощта на 
който човек се установява на духовна платформа. Това въздигане е възможно в Кршна 
съзнание, в обществото на чисти преданоотдадени, защото общуването с велики 
преданоотдадени освобождава всеки от илюзията. 
 В Шримад-Бхагаватам (5.5.2) се казва, че ако някой наистина иска да се 
освободи, трябва да служи на преданоотдадените (махат-севам дварам ахур вимуктех); 
а човек, който общува с материалисти, застава на пътя, водещ към най-мрачната област 
на съществуването (тамо-дварам йошитам санги-сангам). Преданоотдадените на 
Господа пътуват по тази земя единствено за да избавят обусловените души от 
илюзията. Имперсоналистите не знаят, че забравянето на органически присъщата им 
позиция на подчинени на Върховния Господ е най-голямото нарушение на Божия 
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закон. Докато човек не възстанови органически присъщата си позиция, не е възможно 
да разбере Върховната Личност или да се заеме изцяло и решително с 
трансцендентално любовно служене на Нея. 
 
ТЕКСТ 29 
 

джара-марана-мокшайа    мам ашритйа йатанти йе 
те брахма тад видух критснам    адхйатмам карма чакхилам 

 
джара – от старост; марана – и смърт; мокшайа – с цел освобождение; мам – Мен; 
ашритйа – като приема убежище при; йатанти – усилие; йе – всички тези; те – такива 
личности; брахма – Брахман; тат – наистина това; видух – те знаят; критснам – 
всичко; адхйатмам –  трансцендентални; карма – дейности; ча – също; акхилам – 
изцяло. 
 
Интелигентните, които полагат усилия да се одвободят от старост и смърт, 
приемат убежище при Мен чрез предано служене. В действителност те са 
постигнали нивото на Брахман, защото съвършено познават всичко, свързано с 
трансценденталните дейности. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Раждането, смъртта, старостта и болестите засягат материалното тяло, 
но не и духовното. Няма раждане, смърт, старост и болест за духовното тяло. Този, 
който получава духовно тяло, който става един от придружителите на Бога, Върховната 
Личност и се заема вечно да Му служи с преданост, е наистина освободен. Ахам 
брахмасми – Аз съм дух. Казва се, че човек трябва да разбере, че е Брахман, духовна 
душа. Това Брахман схващане за живота се постига също посредством предано 
служене, както е описано в този стих. Чистите преданоотдадени са трансцендентално 
установени на Брахман платформата и знаят всичко за трансценденталните дейности. 
 Четири категории все още непречистили се преданоотдадени, които се заемат с 
предано служене на Господа, постигат съответните си цели, и когато по милостта на 
Върховния Господ станат напълно Кршна осъзнати, наистина се наслаждават на 
духовно общуване с Върховния Господ. Но ония, които почитат полубоговете, никога 
не отиват при Върховния Господ на Неговата върховна планета. Дори 
нискоинтелигентните личности, които постигнали Брахман реализация, не могат да 
достигнат най-висшата планета на Кршна, известна като Голока Врндавана??. Само 
личности, които действат в Кршна съзнание (мам ашритйа), имат правото да бъдат 
наричани Брахман, защото те наистина се стремят да достигнат планетата на Кршна. 
Такива личности нямат съмнения по отношение на Кршна и затова те наистина са 
Брахман. 
 Тези, които обожават формата (арча) на Господа или медитират върху Него, за 
да се освободят от материалното робство, също узнават по милостта на Господа 
същността на Брахман, абхибхута и т.н., както е обяснено от Господа в следващата 
глава. 
 
ТЕКСТ 30 
 

садхибхутадхидаивам мам    садхийаджнам ча йе видух 
прайана-кале 'пи ча мам    те видур йукта-четасах 

 

268 
 



са-адхибхута – и главният принцип на материално проявление; адхидаивам – като 
управлява всички полубогове; мам – Мен; са-адхийаджнам – и като ръководи всички 
жертвоприношения; ча – също; йе – всеки, който; видух – знаят; прайана – на смъртта; 
кале – по времето; апи – дори; ча – и; мам – Мен; те – те; видух – знаят; йукта-четасах 
– техните умове, ангажирани с Мен. 
 
Личностите в пълно съзнание за Мен, които знаят за Мен, Върховния Господ, като 
за главен принцип на материалното проявление, на полубоговете и на всички 
начини за принасяне в жертви, могат да Ме разберат и да Ме опознаят – Мен, 
Бога, Върховната Личност, - дори в момента на смъртта.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Личности, които действат в Кршна съзнание, никога не се отклоняват 
от пътя на цялостното разбиране на Бога, Върховната Личност. При 
трансценденталното общуване в Кршна съзнание човек може да разбере как Върховния 
Бог е главният принцип на материалното проявление и дори на полубоговете. 
Постепенно, посредством това трансцендентално общуване, той се убеждава в 
съществуването на Бога, Върховната Личност, и по време на смъртта си тази Кршна 
осъзната личност никога не може да забрави Кршна. По този начин тя се издига до 
планетата на Върховния Бог – Голока Врндавана. В настоящата седма глава се обяснява 
как човек може да стане напълно Кршна осъзната личност. Началото на Кршна 
съзнание е общуването с личности, които са Кршна осъзнати. Такова общуване  
духовно и поставя човека в непосредствен допир с Върховния Господ, по чиято милост 
той може да разбере, че Кршна е Бог, Върховната Личност. В същото време човек 
наистина може да разбере органически присъщата си позиция на живо същество и това, 
как живото същество забравя Кршна и се оплита в материални дейности. Чрез 
постепенен напредък в Кршна съзнание и в подходящо обкръжение живото същество 
може да осъзнае, че е забравило Кршна и по тази причина е обусловено от законите на 
материалната природа. То разбира също, че тази човешка форма на живот дава 
благоприятната възможност за възстановяване на Кршна съзнание и че тази форма 
трябва да се използва изцяло за постигане на бизпричинната милост на Върховния 
Господ.  
 В тази глава бяха разгледани много теми: нещастният, любознателният, 
материално затрудненият човек, знанието за Брахман, знанието за Параматма, 
освобождението от раждане, смърт и болести и обожанието на Върховния Господ. 
Обаче този, който наистина е напреднал в Кршна съзнание, не се интересува от 
различните техники. Той просто непосредствено се заема с дейности в Кршна съзнание 
и затова на практика се установява в органически присъщото си положение на вечен 
слуга но Господ Кршна. В това положение той изпитва  удоволствие да слуша за 
Върховния Господ и да Го слави посредством чисто предано служене. Той е убеден, че 
когато постъпва така, ще постигне всичките си цели. Тази непоколебима вяра се нарича 
дрдха-врата и е началото на бхакти-йога, т.е. на трансценденталното любовно 
служене. Такова е зключението на всички писания. Тази седма глава на Бхагавад-гита 
е същността на това убеждение. 
 
 Така завършват пояснения на Бхактиведанта върху седма глава на Шримад 
Бхагават-гита, озаглавена „Знание за Абсолюта”. 
 

269 
 



ОСМА ГЛАВА 
 
     
 
  ДОСТИГАНЕ НА ВЪРХОВНИЯ 
 
ТЕКСТ 1 
 

арджуна увача 
ким тад брахма ким адхйатмам    ким карма пурушоттама 
адхибхутам ча ким проктам    адхидаивам ким учйате 

 
арджунах увача – Арджуна каза; ким – какво; тат – това; брахма – Брахман; ким – 
какво; адхйатмам – себето; ким – какво; карма – кармични дейности; пуруша-уттама 
– о, Върховна Личност; адхибхутам – материалното проявление; ча – и; ким – какво; 
проктам – се нарича; адхидаивам – полубоговете; ким – какво; учйате – се нарича. 
 
Арджуна пита: „О, мой Господи, о, Върховна Личност, какво е Брахман? Какво е 
себето? Какво са кармичните дейности? Какво е това материално проявление? 
Какво са полубоговете? Моля Те, обясни ми всичко това. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В тази глава Господ Кршна отговаря на различни въпроси на Арджуна, 
като се започне от въпроса, какво е Брахман. Господ обяснява също какво е карма 
(кармични дейности), предано служене, йога принципи и предано служене в чистия му 
вид. Шримад-Бхагаватам говори, че Върховната Абсолютна Истина е позната като 
Брахман, Параматма и Бхагаван. Освен това живото същество, или индивидуалната 
душа , също се нарича Брахман. Арджуна пита също и за атма, което се отнася до 
тялото, душата и ума. Според ведическия речник атма се използва за обозначаване на 
ума, душата, тялото, а също и за сетивата. 
 В този стих Арджуна се обръща към Върховния Господ, като Го нарича 
Пурушоттама, Върховна Личност, което означава, че поставя тези въпроси не на 
приятеля си, а на Върховната Личност, защото знае, че Тя е върховният авторитет и е 
способна да даде категорични отговори. 
 
ТЕКСТ 2 
 

адхийаджнах катхам ко 'тра    дехе 'смин мадхусудана 
прайана-кале ча катхам    джнейо 'си нийататмабхих 

 
адхийаджнах – Господа на жертвоприношението; катхам – как; ках – който; атра – 
тук; дехе – в тялото; асмин – това; мадхусудана – о, Мадхусудана; прайана-кале – по 
време на смъртта; ча – и; катхам – как; джнейах аси – Ти можеш да бъдеш опознат; 
нийата-атмабхих – от себеконтролиращия. 
 
О, Мадхусудана, кой е Господ на жертвоприношението и как живее Той в тялото? 
И как могат заетите в предано служене да Те разберат по време на смъртта?” 
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ПОЯСНЕНИЕ: „Господ на жертвоприношението” може да се отнася до Индра или до 
Вишну. Вишну е най-главният сред основните полубогове, сред които са също Брахма 
и Шива, докато Индра оглавява полубоговете, които отговарят за изпълнителната 
власт. Индра и Вишну са почитани чрез изпълняване на йаджна. Но тук Арджуна пита 
кой е истинският Господ на йаджна (жертвоприношението) и как Той присъства в 
тялото на живото същество. 
 Арджуна се обръща към Господа с името Мадхусудана, защото някога Кршна е 
убил демона Мадху. В действителност тези въпроси, които изразяват съмнение, не би 
трябвало да се родят в ума на Арджуна, защото Арджуна е Кршна осъзнат 
преданоотдаден. Тези съмнения са като демони. Тъй като Кршна е опитен в убиването 
на демони, тук Арджуна Го нарича Мадхусудана, като се надява Кршна да убие 
демоничните съмнения, породени в ума му. 
 В този стих думата прайана-кале е много важна, защото всичко, което правим 
през живота си, ще бъде подложено на изпитание по време на смъртта. Арджуна силно 
желае да разбере какво става с личностите, които постепенно се ангажират в Кршна 
съзнание. Какво ще бъде тяхното положение в последния момент? По време на смъртта 
всички телесни функции се нарушават и умът не е в нормално състояние. Така 
разстроен от положението на тялото си, човек може да не е в състояние да помни 
Върховния Господ. Махараджа Кулашекхара казва на Господа: „Сега умът ми е 
спокоен и съм напълно здрав. Ако умра веднага, като мисля за лотосовите  Ти крака, 
сигурен съм, че предано служене, което извърших за Теб, ще стане съвършено. Но ако 
трябва да чакам естествената си смърт, не зная какво ще се случи, защото по това време 
естествените ми функции ще бъдат разстроени, гърлото ми ще бъде сковано от спазми 
и не знам дали ще мога да повтарям Твоето име. По-добре да умра веднага.” Въпросът 
на Арджуна е, как може човек в такъв момент да установи ума си в лотосовите крака на 
Кршна. 
 
ТЕКСТ 3 
 

шри-бхагаван увача 
акшарам брахма парамам    свабхаво 'дхйатмам учйате 
бхута-бхаводбхава-каро    висаргах карма-самджнитах 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност, каза; акшарам – неунищожим; брахма 
– Брахман; парамам – трансценденталната; свабхавах – вечна природа; адхйатмам – 
себето; учйате – се нарича; бхута-бхава-удбхава-карах – създава материалните тела на 
живите същества; висаргах – творение; карма – кармични дейности; самджнитах – се 
наричат. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „Неунищожимото, трансцендентално живо 
същество се нарича Брахман, а вечната му природа адхйатма, или себе. 
Дейностите, които определят какви материални тела ще получат живите 
същества, се нарича карма, т.е. кармични дейности. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Брахман не може да бъде унищожен; Той съществува вечно и 
проридата му не се променя никога. Но над Брахман или Парабрахман. Брахман се 
отнася до живото същество, а Парабрахман – до Бога, Върховната Личност. 
Органически присъщата на живото същество позиция се различава от позицията, която 
то приема в материалния свят. Когато е в материално съзнание, неговата природа е да 
се опитва да стане господар на материята, но в духовно съзнание. Кршна съзнание, 
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позицията му е да служи на Върховния. Когато живото същество е в материално 
съзнание, то е принудено да приема различни  тела в материалния свят. Това се нарича 
карма, т.е. многообразие в творението, и се дължи на материалното съзнание. 
 Във ведическата литература живото същество е наричано дживатма и Брахман, 
но никога – Парабрахман. Живото същество (дживатма) приема различни положения 
– понякога потъва в темнината на материалната природа и се идентифицира с 
материята, понякога се идентифицира с по-висшето – духовната природа. Затова то се 
нарича междинна енергия на Върховния Господ. Според това, с коя от двете природи се 
идентифицира, то получава материално или духовно тяло. В материалната природа то 
може да получи тяло във всяка една от 8 400 000 форми на живот, но в духовната 
природа то има само едно тяло. В материалната природа то се появява като човек, 
полубог, животно, звяр, птица и т.н., в зависимост от кармата си. За да достигне 
райските планети и да се наслаждава на благоприятните условия там, понякога то 
изпълнява жертвоприношения (йаджна), но когато заслугите му свършат, то се връща 
отново на Земята във формата на човек. Този процес се нарича карма. 
 Чхандогйа Упанишад описва ведическия метод за жертвоприношения. На 
жертвения олтар се правят пет вида жертвоприношения в пет вида огън. Петте вида 
огън символизират съответно райските планети, облаците, земята, мъжа и жената, а 
петте вида жертвоприношения – вярата, този, който се наслаждава на Луната, дъжда, 
зърната и семето. 
 В процеса на жертвоприношението живото същество извършна специфични 
жертвоприношения, за да достигне точно определени райски планети, и вследствие на 
това ги достига. Когато заслугите, получени от жертвоприношението, свършат, живото 
същество отново идва на Земята, под формата на дъжд. След това приема формата на 
зърна, зърната се изяждят от жъж и се преобразуват в семе, което оплодява жената. 
Така живото същество още един път получава човешко тяло, за да принася отново 
жертвоприношения и да повтаря същия цикъл. По този начин живото същество 
постоянно идва и си отива по материалния път. Една Кршна осъзната личност избягва 
такива жертвоприношения. Тя приема направо Кршна съзнание, чрез което се приготвя 
да се върне при Бога. 
,Имперсоналистите, коментатори на Бхагавад-гита, неразумно смятат, че Брахман 
приема формата на джива в материалния свят и за да потвърдят това, се позовават на 
петнадесета глава, седми стих от Гита. Но в този стих Господ говори също за живото 
същество, наричайки го „вечна частица от Мен”. Частицата от Бога, живото същество, 
може да падне в материалния свят, но Върховният Господ (Ачйута) никога не пада. 
Следователно предположението, че Върховният Брахман приема формата на джива, не 
е вярна. Важно е да се помни, че във ведическата литература Брахман (живото 
същество) се различава от Парабрахман (Върховния Господ). 
 
ТЕКСТ 4 
 

адхибхутам кшаро бхавах   пурушаш чадхидаиватам 
адхийаджно 'хам эватра дехе деха-бхритам вара 

 
адхибхутам – физическото проявление; кшарах – постоянно променяща се; бхавах – 
природа; пурушах – вселенската форма, включваща всички полубогове, като тези на 
Слънцето и Луната; ча – и; адхидаиватам – наречена адхидаива; адхийаджнах – 
Свръхдушата; ахам – Аз (Кршна); ева – несъмнено; атра – в това; дехе – тяло; деха-
бхртам – на въплътените; вара – о, най-добър. 
 

272 
 



О, най-добър от въплътените същества, физическата природа, която постоянно се 
променя, се нарича адхибхута [материално проявление]. Вселенската форма на 
Господа, която включва всички полубогове, като тези на Слънцето и Луната, се 
нарича адхидаива. А Аз, Върховният Господ, представен като Свръхдуша в 
сърцето на всяко въплътено същество, съм наричан адхийаджна [Господ на 
жертвоприношението]. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Физическата природа се променя постоянно. Материалните тела 
обикновено преминават през шест етапа: те се раждат, израстват, съществуват известно 
време, произвеждат някакви странични продукти, западат и накрая изчезват. Тази 
физическа природа се нарича адхибхута. Тя е създавана в определен момент и 
унищожавана в определен момент. Схващането за вселенската форма на Върховния 
Господ, която вкючва всички полубогове и различните им планети, е наричана 
адхидаивата. Свръхдушата, която е пълно представяне на Господ Кршна, присъства в 
тялото на живото същество заедно с индивидуалната душа. Свръхдушата се нарича 
Параматма, или адхийаджна, и се намира в сърцето. Думата ева е особено важна в 
контекста на този стих, защото чрез нея Господ подчертава, че Параматма не се 
различава от Него. Свръхдушата, Бог, върховната Личност, която стои до 
индивидуалната душа, е свидетел на дейностите на индивидуалната душа и източник на 
различните видове съзнание на душата. Свръхдушата наблюдава дейностите на 
индивидуалната душа и й дава възможност свободно да действа. Функциите на 
различните проявления на Върховния Господ автоматично се разкриват пред чистия 
Кришна осъзнат преданоотдаден, който е зает в трансцендентално служене на Господа. 
Гигантската вселенска форма на Господа, наречена адхидаивата, става обект на 
съзерцание за неофита, който не може да достигне Върховния Господ в Неговото 
проявление като Свръхдушата. На неофита се препоръчва да съзерцава вселенската 
форма вират-пуруша, чиито крака са считани за по-низшите материални планети, 
чиито очи са приемани за Слънцето и Луната и чиято глава е приемана за по-висшите 
планетарни системи. 
 
ТЕКСТ 5 
 

анта-кале ча мам ева    смаран муктва калеварам 
йах прайати са мад-бхавам    йати настй атра самшайах 

 
анта-кале – в края на живота; ча – също; мам – обо Мне; ева – несъмнено; смаран – 
като помни; муктва – като напуска; калеварам – тялото; йах – всеки, който; прайати – 
отива; сах – той; мат-бхавам – Моята природа; йати – достига; на – не; асти – има; 
атра – тук; самшайах – съмнение. 
 
Когато в края на живота някой напуска тялото си, като помни само Мен, веднага 
достига Моята природа. В това няма съмнение. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих се подчертава значимостта на Кршна съзнанието. Този, 
който напуска тялото си в Кршна съзнание, веднага се пренася в трансценденталната 
природа на Върховния Господ. Върховният Господ е най-чистия от чистите. 
Следователно човек, който винаги е в Кршна съзнание, е също най-чистият от чистите. 
Думата смаран („помнене”) е важна. Не е възможно замърсената душа, която не 
практикувала Кршна съзнание в предано служене, да помни Кршна. Затова човек 
трябва да практикува Кршна съзнание от самото начало на живота си. Ако някой иска 
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да постигне успех в края на живота си, техниката за помнене на Кршна е много важна. 
Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама 
Рама, Харе Харе. Господ Чаитанйа съветва, че човек трябва да бъде търпелив като 
дърво (тарор ива сахишнуна). Една личност, която повтаря Харе Кршна, може да 
срещне много препятствия. Независимо от това, тя трябва да търпи и да продължава да 
повтаря Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, 
Рама Рама, Харе Харе. Така че в края на живота си да извлече голяма полза от Кршна 
съзнание.  
 
ТЕКСТ 6 

йам йам вапи смаран бхавам    тйаджатй анте калеварам 
там там еваити каунтейа    сада тад-бхава-бхавитах 

 
йам йам – каквото и; ва апи – въобще; смаран – като помни; бхавам – природа; 
тйаджати – оставя; анте – накрая; калеварам – това тяло; там там – подобно; ева – 
със сигурност; ети – получава; каунтейа – о, сине на Кунти; сада – винаги; тат – това; 
бхава – състояние на съществуване; бхавитах – като помни. 
 
О, сине на Кунти, каквото състояние на съществуване човек помни, когато 
напуска тялото си, такова състояние постига. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук се обяснява процесът на промяна на човешката природа в 
критичния момент на смъртта. Личност, която в края на живота напуска тялото си, като 
мисли за Кршна, постига трансценденталната природа на Върховния Господ, но не е 
истина че личност, която мисли за нещо друго, а не за Кршна, постига също 
трансцендентално ниво. Трябва да обърнем особено внимание на това място. Как човек 
може да умре в подходящо състояние на ума? Махараджа Бхарата, въпреки че е бил 
велика личност, е мислел за един елен в края на живота си и затова в следващия си 
живот е приел тяло на елен. Въпреки че като елен е помнел миналите си дейности, 
трябвало да приеме животинско тяло. Разбира се, мислите на човека се трупат през 
целия му живот, за да повлияят на мислите му в момента на смъртта – така този живот 
създава следващия. Ако в настоящия си живот човек живее в гуната на доброто и 
винаги мисли за Кршна, следващото му тяло ще бъде трансцендентално (духовно), а не 
материално. Следователно повтарянето на Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, 
Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе е най-добрият метод за 
успешна смяна на състоянието на съществуването в края на живота на всеки човек. 
 
ТЕКСТ 7 
 

тасмат сарвешу калешу    мам анусмара йудхйа ча 
майй арпита-мано-буддхир    мам еваишйасй асамшайах 

 
тасмат – следователно; сарвешу – въобще; калешу – временна; мам – Мен; анусмара – 
продължавай да помниш; йудхйа – сражение; ча – също; майи – на Мен; арпита – като 
се отдава; манах – ум; буддхих – интелект; мам – върху Мен; ева – непременно; эшйаси 
– ти ще достигнеш; асамшайах – извън съмнение. 
 
Следователно, о, Арджуна, ти винаги трябва дамислиш за Мен във формата на 
Кршна и в същото време да изпълняваш предписания си дълг – да се сражаваш. 
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Като посветиш дейностите си на Мен и установиш ума и разума си върху Мен, ти 
без съмнение ще достигнеш Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тази инструкция, дадена на Арджуна, е много важна за всички, които са 
заети с материални дейности.  Господ не казва, че човек трябва да изостави 
предписаните си задължения или ангажименти. Човек може да продължава да ги 
изпълнява и в същото време да мисли за Кршна, като повтаря Харе Кршна. Това ще го 
освободи от материалното замърсяване и ще ангажира ума и разума му с Кршна. 
Понеже повтаря имената на Кршна, той със сигурност ще се пренесе на висшата 
планета, Кршналока.  
 
ТЕКСТ 8 
 

абхйаса-йога-йуктена    четаса нанйа-гамина 
парамам пурушам дивйам    йати партханучинтайан 

 
абхйаса-йога – чрез практика; йуктена – като е ангажиран в медитация; четаса – с ум и 
разум; на анйа-гамина – без да бъдат отклонявани; парамам – Върховният; пурушам – 
Божествената Личност; дивйам – трансцендентална; йати – човек достига; партха – о, 
сине на Пртха; анучинтайан – като мисля постоянно за. 
 
О, Партха, всеки който медитира върху Мен като върху Бога, Върховната 
Личност; чийто ум постоянно се ангажира в помнене на Мен и който не се 
отклонява от пътя, със сигурност ще Ме достигне. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих Господ Кршна подчертава, че е много важно да Го помним. 
Човек възстановява паметта си за Кршна чрез маха-мантрата Харе Кршна. 
Посредством тази техника на повтаряне и слушане на звуковата вибрация на 
Върховния Господ, човек ангажира ушите, езика и ума си. Тази мистична медитация е 
много лесна за практикуване и помага на човек да постигне Върховния Господ. 
Пурушам означава този, който се наслаждава. Въпреки че живите същества 
принадлежат към междинната енергия на Върховния Господ, те са материално 
замърсени. Те се мислят за наслаждаващите се, но не са върховният наслаждаващ се. 
Тук ясно се посочва, че върховният наслаждаващ се е Бог, Върховната Личност, и 
различните Му проявления и пълни експанзии като Нарайана, Васудева и т.н. 
 Преданоотдаденият може постоянно да мисли за обекта на обожание – 
Върховния Господ – във всяка една от Неговите форми – Нарайана, Кршна, Рама и т.н., 
като повтаря Харе Кршна. Тази техника ще го пречисти и в края на живота си поради 
постоянното повтаряне той ще бъде пренесен в царството на Бога. Йога техниката е 
медитация върху Свръхдушата вътре. По същия начин, когато човек повтаря Харе 
Кршна, винаги фиксира ума си върху Върховния Господ. Умът е неустойчив и затова 
трябва насила да го ангажираме в мисли за Кршна. Често се дава пример с гъсеницата, 
която непрестанно мисли, че иска да стане пеперуда и затова още в същия живот се 
превръща в пеперуда. По същия начин, ако постоянно мислим за Кршна, в края на 
живота си със сигурност ще получим духовно тяло, подобно на тялото на Кршна.   
 
ТЕКСТ 9 
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кавим пуранам анушаситарам 
анор анийамсам анусмаред йах 
сарвасйа дхатарам ачинтйа-рупам 
адитйа-варнам тамасах парастат 

 
кавим – този, който знае всичко; пуранам – най-старият; анушаситарам – 
контрольорът; анох – от атома; анийамсам – по-малък; анусмарет – винаги мисли за; 
йах – този, който; сарвасйа – на всички; дхатарам – поддръжникът; ачинтйа – 
невъобразим; рупам – чията форма; адитйа-варнам – блестяща като слънцето; тамасах 
– спрямо мрака; парастат – трансцендентална. 
 
Човек трябва да медитира върху Върховната Личност като върху този, който знае 
всичко, който е най-старият и който е контрольорът; който е по-малък от най-
малкото, който поддържа всичко, който е извън всяка материална представа; 
който е невъобразим и който е винаги личност. Той е блестящ като слънце, Той е 
трансцендентален, Той е отвъд тази материална природа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих се описва как трябва да се мисли за Върховния. Най-
важното е, че Той не е безличностен или пуст. Човек не може да медитира върху нещо 
безличностно или пусто. Това е много трудно. Начинът за мислене за Кршна обаче е 
много лесен и всъщност е описан тук. Преди всичко Господ е пуруша, т.е. личност – 
ние мислим за личността Рама и за личността Кршна. И човек трябва да мисли за Рама 
или Кршна така, както е описано в този стих на Бхагавад-гита. Господ е кави, което 
означава, че познава миналото, настоящето и бъдещето, следователно знае всичко. Той 
е предвечната личност, защото е източникът на всичко и всичко се ражда от Него. Той е 
също Върховният контрольор на вселената, както и поддръжникът и учителят на 
човечеството. Той е по-малък от най-малкото. Живото същество е една десетохилядна 
част от върха на косъма, но Господ е толкова невъобразимо малък, че влиза в сърцето 
на тази частица. Затова Той е наречен по-малък от най-малкото. Като Върховен, Той 
може за влезе в атома и в сърцето на най-малкото и да го контролира като Свръхдуша. 
Въпреки че е толкова малък, Той е всепроникващ и поддържа всичко. Той поддържа 
всички тези планетарни системи. Често се чудим как тези огромни планети плуват в 
пространството. Тук се казва, че Върховният Господ посредством невъобразимата Си 
енергия поддържа всички планети и системи в галактиката. Във връзка с това е много 
важна думата ачинтйа („невъобразим”). Енергията на Бога е извън нашето разбиране, 
отвъд мисловната ни способност и затова се нарича невъобразима (ачинтйа). Кой може 
да оспори това? Господ прониква в материалния свят и въпреки това остава извън него. 
Ние не можем да обхванем дори този материален свят, който в сравнение с духовния е 
незначителен, а как бихме могли да обхванем нещо, което е отвъд. Ачинтйа означава 
това, което е извън материален свят, което не може да бъде докоснато от никакъв 
довод, логика и философско размишление; което е невъобразимо. Следователно 
интелигентните личности трябва да се откажат от безполезните аргументации и 
спекулации, да приемат посоченото в писания като Ведите, Бхагавад-гита и Шримад-
Бхагаватам и да следват принципите, дадени в тях. Това ще доведе човека до 
разбиране.    
 
ТЕКСТ 10 
 

276 
 



прайана-кале манасачалена 
бхактйа йукто йога-балена чаива 
бхрувор мадхйе пранам авешйа самйак  
са там парам пурушам упаити дивйам 

 
прайана-кале – по време на смъртта; манаса – с ум; ачалена – без да бъде отклоняван; 
бхактйа – с пълно преданост; йуктах – ангажиран; йога-балена – със силата на 
мистичната йога; ча – също; ева – несъмнено; бхрувох – двете вежди; мадхйе – между; 
пранам – жизненения дъх; авешйа – като установява; самйак – напълно; сах – той; там 
– тази; парам – трансцендентална; пурушам – Божествена Личност; упаити – достига; 
дивйам – в духовното царство. 
 
Този, който по време на смъртта установи жизнения си дъх между веждите и чрез 
силата на йога с неотклонен ум се ангажира в помнене на Върховния Господ, в 
пълна преданост, със сигурност ще достигне Бога, Върховната Личност. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих ясно се посочва, че по време на смъртта умът трябва да 
бъде установен в преданост към Бога, Върховната Личност. На всички, които 
практикуват йога, се препоръчва да издигнат жизнената си сила между веждите (до 
аджна-чакра). Тук се предлага практикуването на шат-чакра-йога, която включва 
медитация върху шестте чакри. Чистият преданоотдаден не практикува йога, но понеже 
винаги е ангажиран в Кршна съзнание, по време на смъртта може да помни Бога, 
Върховната Личност, по Неговата милост. Това е обяснено в четиринадесети стих. 
 Особената употреба на думата йога-балена в този стих е важна, защото без 
практикуването на йога, било то шат-чакра или бхакти-йога, човек не може да 
достигне трансценденталното състояние на съществуване по време на смъртта. Той не 
може да си припомни Върховния Господ неочаквано в момента на смъртта. Човек 
трябва да е практикувал някаква йога система, и по-специално системата бхакти-йога. 
Понеже по време на смъртта умът е напълно разстроен, посредством йога човек трябва 
да практикува трансценденталност през целия си живот.   
 
ТЕКСТ 11 
 
йад акшарам веда-видо ваданти 
вишанти йад йатайо вита-рагах 
йад иччханто брахмачарйам чаранти 
тат те падам санграхена правакшйе 

 
йат – това, което; акшарам – сричката ом; веда-видах – личностите, които познават 
Ведите; ваданти – казват; вишанти – влизат; йат – в които; йатайах – велики 
мъдреци; вита-рагах – отрекли се от света; йат – това, което; иччхантах – желаещи; 
брахмачарйам – безбрачие; чаранти – практикува; тат – това; те – на теб; падам – 
положение; санграхена – накратко; правакшйе – Аз ще обясня. 
 
Личности, които знаят Ведите, произнасят омкара и са велики мъдреци, отрекли 
се от света, влизат в Брахман. Когато човек желае такова съвършенство, 
практикува безбрачие. Сега ще ти обясня накратко начина, по който човек може 
да постигне спасение. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Господ Шри Кришна препоръчва на Арджуна да практикува шат-
чакра-йога, при която човек установява жизнения си дъх между веждите. Като допуска, 
че Арджуна може да не знае как да практикува шат-чакра-йога, Господ обяснява 
метода в следващите стихове. Той казва, че Брахман, въпреки че е единствен и 
неповторим, има различни проявления и аспекти. Най-вече за имперсоналистите, 
акшара, т.е. омкара – сричката ом – е идентична с Брахман. Кршна обяснява тук 
безличностния Брахман, в който влизат мъдреците, отрекли се от света. 
 Във ведическата образователна система още от самото начало учениците се 
обучават да вибрират ом и учат за висшия безличностен Брахман, като живеят заедно с 
духовния си учител, в пълно въздържание от сексуален живот. Така те реализират два 
от аспектите на Брахман. Тази практика е много важна за напредването на ученика в 
духовния живот, но днес такъв брахмачари живот (без брак и без сексуални отношения) 
не е възможен. Социалната структура на света се е променила толкова много, че човек 
няма възможност да практикува въздържание от сексуално общуване от началото на 
ученическия си живот. Навсякъде по света има много учебни заведения за различни 
области на знанието, но няма признат институт, в който учениците да се обучават в 
принципите на брахмачари. Ако човек не практикува въздържание от сексуален живот, 
напредъкът му в духовния живот става много труден. Според предписанията на 
свещените книги за тази епоха на Кали, господ Чаитанйа е обявил, че няма друг 
възможен начин за реализиране на Върховния, освен повтарянето на святите имена на 
Господ Кршна: Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе 
Рама, Рама Рама, Харе Харе.   
 
ТЕКСТ 12 
 

сарва-дварани самйамйа    мано хриди нирудхйа ча 
мурдхнй адхайатманах пранам    астхито йога-дхаранам 

 
сарва-дварани – всичките врати на тялото; самйамйа – като контролира; манах – умът; 
хриди – в сеърцето; нирудхйа – като ограничава; ча – също; мурдхни – на главата; 
адхайа – установяване; атманах – на душата; пранам – жизненият дъх; астхитах –
установен в; йога-дхаранам – положението на йога. 
 
Състоянието на един йоги се изразява в непривързаност към всички сетивни 
ангажименти. Човек се установява в йога, когато затвори вратите на сетивата, 
съсредоточи ума в сърцето си и жизнения си дъх – във върха на главата си. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: За да практикува йога, както се предлага тук, човек трябва най-напред 
да затвори вратите за всякакво сетивно наслаждение. Тази практика се нарича 
пратйахара, т.е. отдръпване на сетивата от сетивните обекти. Сетивните органи за 
получаване на знание – очите, ушите, носа, езика и органите за допир – трябва да бъдат 
напълно контролирани и да не се допуска да бъдат въвличани в самонаслаждаване. По 
този начин умът се концентрира върху Свръхдушата в сърцето и жизнената сила се 
издига до върха на главата. Подобно описание на този метод се дава в шеста глава. Но 
както се спомена и преди това, тази техника не може да се практикува в настоящата 
епоха. За тази епоха най-добрият метод е Кршна съзнание. Ако човек може постоянно 
да концентрира ума си върху Кршна в предано служене, на него му е много лесно да 
остава в необезпокояван трансцендентален транс, или самадхи.     
 
ТЕКСТ 13 
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ом итй екакшарам брахма    вйахаран мам анусмаран 
йах прайати тйаджан дехам    са йати парамам гатим 

 
ом – буквосъчетанието на ом (омкара); ити – така; ека-акшарам – единствената сричка; 
брахма – абсолютната; вйахаран – като вибрира; мам – обо Мен (Кршне); анусмаран – 
като помни; йах – всеки, който; прайати – напуска; тйаджан – докато оставя; дехам – 
това тяло; сах – той; йати – достига; парамам – върховното; гатим – местоназначение/. 
 
След като се установил в тази йога техника и вибрира най-висшето съчетание от 
букви, свещената сричка „ом”, ако при напускане на тялото си човек мисли за 
Бога, Върховната Личност, той със сигурност ще достигне духовните планети. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук ясно се посочва, че няма разлика между ом, Брахман и Господ 
Кршна. Безличностният звук на Кршна е ом, но и звукът Харе Кршна съдържа ом. 
Повтарянето на Харе Кршна мантра определено се препоръчва за тази епоха. И така, 
ако някой напуска тялото в края на живота си, като повтаря Харе Кршна, Харе Кршна, 
Кршна Кршна, Харе Харе  /  Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, той със 
сигурност достига една от духовните планети в зависимост от формата на 
практикуването. Преданоотдадените на Кршна влизат в планетата на Кршна – Голока 
Врндавана. За персоналистите има безброй други планети, известни като Ваикунтха 
планети на духовното небе, а имперсоналистите остават в брахмаджйоти.                   
 
ТЕКСТ 14 
 

ананйа-четах сататам    йо мам смарати нитйашах 
тасйахам сулабхах партха     нитйа-йуктасйа йогинах 

 
ананйа-четах – без отклонение на ума; сататам – винаги; йах – всеки, който; мам – 
обо Мен (Кршна); смарати – помни; нитйашах – редовно; тасйа – на него; ахам – Аз 
съм; су-лабхах – много лесен за достигане; партха – о, сине на Пртха; нитйа – редовно; 
йуктасйа – ангажиран; йогинах – за преданоотдаден. 
 
О, сине на Пртха, за човек, който винаги и неотклонно Ме помни, Аз съм лесно 
достижим, поради постоянната му заетост в предано служене. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Този стих специално описва крайното местоназначение, постигано от 
чистите преданоотдадени, които служат на Бога, Върховната Личност, в бхакти-йога. В 
предишните стихове бяха описани четирите вида преданоотдадени: нещастните, 
любопитните, тези които търсят материална облага и философите-спекулатори. Бяха 
описани и различните методи за освобождение: карма-йога, джнана-йога, хатха-йога. 
Принципите на тези йога системи имат като добавка и малко бхакти, но в този стих се 
говори за чиста бхакти-йога, без примеси от джнана, карма и хатха. Както се посочва 
с думата ананйа-четах, в чиста бхакти-йога преданоотдаденият не желае нищо друго, 
освен Кршна. Един чист преданоотдаден не желае да се издигне до райските планети, 
не търси сливане с брахмаджйоти или спасение и освобождение от материалното 
оплитане. Той не желае нищо. В Чаитанйа-чаритамрта чистият преданоотдаден е 
наречен нишкама, което означава, че той няма желание за собствена изгода. 
Съвършеният мир принадлежи единствено на него, а не на тези, които се стремят към 
лична облага. Докато единджнана-йоги, карма-йоги или хатха-йоги има свои 
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собствени егоистични интереси, съвършеният преданоотдаден няма друго желание, 
освен това, да удовлетвори Бога, Върховната Личност. Затова Господ казва, че за всеки, 
който Му е безрезервно предан, Той е лесно достижим. 
 Чистият преданоотдаден непрестанно е зает в предано служене на Кршна в една 
от многобройните Му личностни форми. Кршна има различни пълни експанзии и 
инкарнации, като Рама и Нрсимха, и преданоотдаденият може да избере една от тези 
трансцендентални форми на Върховния Господ, за да установи ума си в любовно 
служене на нея. Такъв преданоотдаден не се сблъсква с нито един от проблемите, които 
измъчват практикуващите други видове йога. Бхакти-йога е много проста, чиста и 
лесна за изпълнение. Човек може да започне просто като повтаря Харе Кршна. Господ е 
милостив към всички, но както вече обяснихме, Той е особено благосклонен към тези, 
които Му служат винаги и неотклонно. Господ помага на такива преданоотдадени по 
различни начини. Както се казва във Ведите (Катха-Упанишад 1.2.23), йам еваиша 
вринуте тена лабхйас / тасйаиша атма виврнуте танум свам – човек, който е напълно 
отдаден и ангажиран в предано служене на Върховния Господ, може да разбере 
Върховния Господ такъв, какъвто е. И както се казва в Бхагавад-гита (10.10), дадами 
буддхи-йогам там – Господ дава на такъв преданоотдаден достатъчно разум, за да 
може да отиде накрая при Него в духовното Му царство. 
 Характерно качество на чистия преданоотдаден е, че той постоянно и 
неотклонно мисли за Кршна, независимо от времето и мястото. Не би трябвало да има 
препятствия за това. Той трябва да е способен да изпълнява служенето си навсякъде и 
по всяко време. Някои казват, че преданоотдадените трябва да остават на святи места 
като Врндавана или в някой свят град, където Господ е живял, но чистият 
преданоотдаден може да живее навсякъде и да създава атмосферата на Врндавана 
Посредством преданото си служене. Шри Адваита казва на Господ Чаитанйа: „О, 
Господи, където си Ти, там е Врндавана.” 
 Както се посочва с думите сататам и натйашах, които означават „винаги”, 
„редовно”, или „всеки ден”, един чист преданоотдаден постоянно помни Кршна и 
медитира върху Него. Това са качества на чистия преданоотдаден, за когото Господ е 
най-лесно достижим. Бхакти-йога е системата, пепоръчвана от Бхагавад-гита пред 
всички други системи. Обикновено бхакти-йогите се ангажират по пет различни 
начина: (1) шанта-бхакта, предано служене в неутрално отношение; (2) дасйа-бхакта, 
предано служене като слуга; (3) сакхйа-бхакта, ангажиране като приятел; (4) ватсалйа-
бхакта, ангажиране като родител и (5) мадхурйа-бхакта, ангажиране като любима 
съпруга на Върховния Господ. Във всеки от тези случаи чистият преданоотдаден е 
постоянно зает в трансцендентално любовно служене на Върховния Господ и затова за 
него Господ е лесно достижим. Един чист преданоотдаден не може да забрави 
Върховния Господ дори за миг. По същия начин и Върховният Господ не може да 
забрави нито за миг чистия Си преданоотдаден. В това се състои великата благословия 
на метода на Кршна съзнание, който се състои в повтарянето на маха-мантрата Харе 
Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе  / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, 
Харе Харе.  
 
ТЕКСТ 15 
 

мам упетйа пунар джанма    духкхалайам ашашватам 
напнуванти махатманах    самсиддхим парамам гатах 

 
мам – Мен; упетйа – достига; пунах – отново; джанма – раждане; духкха-алайам – 
място на страдания; ашашватам – временно; на – никога ; апнуванти – достига; маха-

280 
 



атманах – великите души; самсиддхим – съвършенство; парамам – крайно; гатах – 
след като постигнат. 
 
След като великите души, които са йоги в преданост, Ме достигнат, те никога 
повече не се връщат в този временен и пълен със страдания свят, защото са 
постигнали най-висшето съвършенство. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тъй като временният материален свят е пълен със страданията на 
раждането, старостта, болестите и смъртта, естествено е този, който постигне най-
висшето съвършенство и достигне върховната планета Кршналока, Голока Врндавана, 
да не желае да се върне обратно. Най-висшата планета е описана във ведическата 
литература като авйакта акшара и парама гати. С други думи, тя е непонятна за нас и 
отвъд материалното ни възприемане, но е най-висшата цел, мястото, към което се 
отправят махатмите (великите души). Махатмите получават трансцендентални 
послания от реализирали се преданоотдадени и по този начин постепенно 
усъвършенстват преданото си служене в Кршна съзнание и стават толкова погълнати от 
него, че повече не се стремят нито да се издигнат до някоя от материалните планети, 
нито да се принесат на някоя духовна планета. Те желаят единствено Кршна и общуват 
с Него. Това е най-висшето съвършенство на живота. В този стих специално се говори 
за персоналистите – преданоотдадените на Върховния Господ, Кршна. Тези 
преданоотдадени в Кршна съзнание достигат най-висшето съвършенство на живота, с 
други думи, те са възвишени души. 
 
ТЕКСТ 16 
 

а-брахма-бхуванал локах    пунар авартино 'рджуна 
мам упетйа ту каунтейа    пунар джанма на видйате 

 
а-брахма-бхуванат – до планетата Брахмалока; локах – планетарните системи; пунах – 
отново; авартинах – като се връща; арджуна – о, Арджуна; мам –  при Мен; упетйа – 
пристига; ту – но; каунтейа – о, сине на Кунти; пунах джанма – прераждане; на – 
никога; видйате – става. 
 
Всички планети в материалния свят, от най-висшата до най-низшата, са места на 
страдание, където има повтарящото се раждане и смърт. Но личност, която 
достига Моето жилище, о, сине на Кунти, никога не се ражда отново. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всички йоги – карма, джнана, хатха и т.н. – в края на краищата трябва 
да стигнат до съвършената степен на преданост в бхакти-йога, т.е. Кршна съзнание, за 
да могат да отидат в трансценденталната обител на Кршна  и никога да не се върнат. 
Тези, които достигат най-висшите материални планети, планетите на полубоговете, 
отново са подложени на повтарящо се раждане и смърт. Както хората от земята се 
издигат до по-висшите планети, така и хората от по-висшите планети като Брахмалока, 
Чандралока и Индралока идват на Земята. Извършването на жертвоприношението 
панчагни-видйа, препоръчвано в Чхандогйа Упанишад, дава възможност на човека да 
достигне Брахмалока, но ако на Брахмалока не развие Кршна съзнание, той ще трябва 
да се върне на Земята. Тези, които са на по-висшите планети и развиват Кршна 
съзнание, постепенно се издигат до все по-висши планети и по време на 
унищожаването на вселената се пренасят във вечното духовно царство. В своя 
коментар върху Бхагавад-гита, Шри-дхара Свами цитира този стих: 
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брахмана саха те сарве    сампрапте пратисанчаре 
парасйанте критатманах    правишанти парам падам 

 
 „Когато тази материална вселена е унищожавана, Брахма и неговите 
поклонници, които са непрекъснато ангажирани в Кршна съзнание се пренасят в 
духовната вселена или до определени духовни планети, в зависимост от желанията си.” 
 
ТЕКСТ 17 
 

сахасра-йуга-парйантам ахар йад брахмано видух 
ратрим йуга-сахасрантам те 'хо-ратра-видо джанах 

 
сахасра – хиляда; йуга – епохи; парйантам – като включва; ахах – ден; йат – това, 
което; брахманах – на Брахма; видух – те знаят; ратрим – нощ; йуга – епоха; сахасра-
антам – също свършва след хиляда; те – те; ахах-ратра – ден и нощ; видах – които 
разбират; джанах – хора. 
 
Според човешките изчисления един ден на Брахма продължава хиляда епохи, 
взети заедно. Такава е продължителността и на неговата нощ. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Продължителността на съществуването на материалната вселена е 
ограничена. Тя се появява в циклите на калпите. Една калпа е равна на един ден на 
Брахма, а един ден на Брахма се състои от хиляда цикъла на четирите йуги, т.е. епохи: 
Сатйа, Трета, Двапара и Кали. Периодът на Сатйа се характеризира с добродетелност, 
мъдрост и религиозност. Всъщност в тази йуга няма невежество и пороци и тя 
продължава 1 728 000 години. В Трета-йуга започват да се зараждат пороците. Тя 
продължава 1 296 000 години. В Двапара-йуга добродетелта и религията все повече 
западат, а пороците нарастват. Тя продължава 864 000 години. И най-накрая в Кали-
йуга (йугата, в която живеем сега и която е започнала преди 5 000 години) изобилстват 
конфликтите, невежеството, нерилигиозността и пороците и на практика не съществува 
истинска добродетел. Тази йуга продължава 432 000 години. В Кали-йуга пороците ще 
се увеличат до такава степен, че накрая Самият Върховен Господ ще се появи като 
Калки аватара, за да унищожи всички демони, да спаси преданоотдадените Си и да 
постави началото на друга Сатйа-йуга. По този начин цикълът се завърта отново и 
отново. Тези четири йуги се редуват хиляда пъти за един ден на Брахма; същият брой 
съставляват една нощ. Брахма живее сто такива „години” и след това умира. Тези „сто 
години” по земни изчисления възлизат на 311 билиона и 40 милиарда земни години. 
Според тези изчисления животът на Брахма изглежда фантастичен и безкраен, но от 
гледна точка на вечността той е кратък като блясването на светкавица. В Причинния 
океан има безброй Брахма, които се появяват и изчезват като мехурчетата в 
Атлантическия океан. Брахма и творението му са части от материалната вселена и 
затова постоянно се появявват и изчезват. 
 В материалната вселена дори Брахма не е освободен от процеса на раждане, 
старост, болести и смърт. Той обаче е непосредствено зает и затова веднага постига 
освобождение. Напредналите саннйаси се издигат на планетата на Брахма, Брахмалока, 
която е най-висшата планета в материалната вселена и надживява всички райски 
планети в горните слоеве на планетарната система. Но и на Брахмалока както Брахма, 
така и всички други обитатели са подчинени на смъртта, според закона на материалната 
природа.  
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ТЕКСТ 18 
 

авйактад вйактайах сарвах    прабхавантй ахар-агаме 
ратрй-агаме пралийанте    татраивавйакта-самджнаке 

 
авйактат – от непроявеното; вйактайах – живи същества; сарвах – всички; 
прабхаванти – се проявяват; ахах-агаме – в началото на деня; ратри-агаме – при 
настъпването на нощта; пралийанте – се унищожават; татра – в това; ева – 
несъмнено; авйакта – непроявеното; самджнаке – което се нарича. 
 
В началото на деня на Брахма всички живи същества се проявяват от 
непроявеното си състояние и след това, когато настъпи нощта, се сливат оново с 
непроявеното. 
 
ТЕКСТ 19 

 
бхута-грамах са евайам    бхутва бхутва пралийате 
ратрй-агаме 'вашах партха    прабхаватй ахар-агаме 

 
бхута-грамах – совокупность живых существ; сах – этих; эва – безусловно; айам – это; 
бхутва бхутва – снова и снова появляясь на свет; пралийате – уничтожаются; ратри – 
ночи; агаме – с приходом; авашах – автоматически; партха – о сын Притхи; 
прабхавати – появляется; ахах – дня; агаме – с наступлением. 
 
Всеки път, като настъпва денят на Брахма??, се появяват всички живи същества, 
а с идването на нощта на Брахма?? те, безпомощни, биват унищожавани. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Нискоинтелигентните хора, които се опитват да останат в материалния 
свят, могат да се издигнат до по-висшите планети, но след това отново трябва да слязат 
на земната планета. Докато продължава денят на Брахма??, те могат да извършват 
дейностите си на по-висшите или на по-низшите планети в този материален свят, но с 
настъпването на нощта на Брахма?? всички те са унищожавани. През деня те получават 
различни тела за материални дейности, но през нощта нямат тела и остават плътно 
събрани в тялото на Вишну. С идването на деня на Брахма?? те отново стават проявени.  
........ – през деня те са проявени, а през нощта са отново унищожени. И накрая, когато 
животът на Брахма?? свърши, всички те биват унищожени и остават в непроявено 
състояние в течение на милиони и милиони години. Когато Брахма?? се роди отново в 
друга епоха, те отново стават проявени. По този начин остават пленници на 
материалния свят. Но интелигентните личности, които приемат Кршна съзнание, 
използват човешкия си живот изключително за предано служене на Господа и повтарят 
Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе  / Харе Рама?, Харе Рама?, Рама? 
Рама?, Харе Харе. Така още в този живот те се принасят на духовната планета на 
Кршна и остават там вечно блажени, защото не се раждат оново. 
 
ТЕКСТ 20 
 

парас тасмат ту бхаво 'нйо    'вйакто 'вйактат санатанах 
йах са сарвешу бхутешу    нашйатсу на винашйати 
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парах – трансцендентална; тасмат – към това; ту – но; бхавах – природа; анйах – 
друга; авйактах – непроявеното; авйактат – към непроявеното; санатанах – вечно; 
йах сах – това, което; сарвешу – всички; бхутешу – проявление; нашйатсу – бъде 
унищожено; на – никога; винашйати – се разрушава. 
 
Но съществува и друга непроявена природа, която е вечна и трансцендентална по 
отношение на тази проявена и непроявена материя. Тя е висша и никога не бива 
унищожавана. Когато всичко в този материален свят бива унищожено, тази част 
си остава същата. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Висшата духовна енергия на Кршна е трансцендентална и вечна. Тя е 
отвъд промените на материалната природа, която се проявява и унищожава през дните 
и нощите на Брахма. Висшата енергия на Кршна по качество е напълно 
противоположна на материалната природа. В седма глава се обяснява висшата и 
низшата природа. 
 
ТЕКСТ 21 
 

авйакто 'кшара итй уктас    там ахух парамам гатим 
йам прапйа на нивартанте    тад дхама парамам мама 

 
авйактах – непроявено; акшарах – непогрешим; ити – така; уктах – се казва; там – 
това; ахух – е известно; парамам – крайното; гатим – предназначение; йам – което; 
прапйа – като достига; на – никога; нивартанте – се връща; тат – това; дхама – 
обител; парамам – върховното; мама – Мое. 
 
Това, което ведистите описват като непроявено и непогрешимо; което е известно 
като върховното предназначение; това място, което след като го достигне, човек 
никога не се връща, това е Моята върховна обител. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Върховната обител на Божествената Личност, Кршна, е описана в 
Брахма-самхита като чинтамани-дхама – място, където се изпълняват всички желания. 
Във Върховното жилище на Господ Кршна, известно като Голока Врндавана, има 
много дворци, направени от философски камък. Там има и дървета, които се наричат 
„дървета на желанията” и доставят всякакъв вид храна в зависимост от искането; има 
крави, познати като сурабхи, които дават неограничено количество мляко. В това 
жилище Господ е обслужван от стотици и хиляди богини на щастието (Лакшми) и е 
наричан Говинда – предвечният Господ и причината на всички причини. Господ обича 
да свири на флейтата Си (венум кванантам). Трансценденталната Му форма е най-
привлекателната във всички светове – очите Му са като лотосови листенца, а тялото Му 
има цвета на облаците. Той е толкова привлекателен, че красотата Му превъзхожда 
красотата на хиляди Купидони. Той носи шафранова дреха, гирлянд на врата Си и 
пауново перо в косата Си. В Бхагавад-гита Господ Кршна само загатва какво 
представлява личната Му обител, Голока Врндавана, най-висшата пранета в духовното 
царство. В Брахма-самхита се дава живо описание на тази обител. Във ведическата 
литература (Катха Упанишад 1.3.11) се казва, че няма нищо по-висше от обителта на 
Върховния Господ и че тя е крайното местоназначение (пурушан на парам кинчит са 
каштха парама гатих). Когато човек я достигне, никога не се връща в материалния 
свят. Няма разлика между върховната обител на Кршна и Самия Кршна, защото те са от 
едно и също качество. На нашата планета, на деветдесет минути югоизточно от Делхи 
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се намира Врндавана, точно копие на висшата Голока Врндавана, която е в духовното 
небе. Когато Кршна е бил на Земята, Той е играл и се забавлявал именно там, във 
Врндавана, която обхваща площ от около осемдесет и четири квадратни мили в 
областта Матхура, Индия. 
 
ТЕКСТ 22 
 

пурушах са парах партха бхактйа лабхйас тв ананйайа 
йасйантах-стхани бхутани    йена сарвам идам татам 

 
пурушах – Върховната Личност; сах – Той; парах – от когото никой не е по-велик; 
партха – о, сине на Пртха; бхактйа – с предано служене; лабхйах – може да бъде 
достигнат; ту – но; ананйайа – чист, неизменен; йасйа – но когото; антах-стхани – 
вътре; бхутани – изцяло това материално проявление; йена – от когото; сарвам – 
всичко; идам – каквото можем да видим; татам – е проникнато. 
 
Единствено с чиста преданост човек може да достигне Бога, Върховната Личност, 
който е по-велик от всеки. Въпреки че е в жилището Си, Той е всепроникващ и 
всичко се намира в Него. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук ясно се посочва, че върховното местоназначение, от което няма 
връщане, е обителта на Кршна, Върховната Личност. В Брахма-самхита то е описано 
като ананда-чинмайа-раса, или място, където всичко е изпълнено с духовно 
блаженство. Цялото разнообразие, което е проявено там, притежава качеството духовно 
блаженство – там няма нищо материално. Това разнообразие се осъществява като 
духовна експанзия на Самия Върховен Господ, защото всичко, което се проявява там, е 
изцяло от духовна енергия, както беше обяснено в седма глава. Що се отнася до този 
материален свят, въпреки че Господ е винаги във върховното Си жилище, Той 
прониква навсякъде посредством материалната Си енергия. Посредством материалната 
и духовната Си енергия Той присъства навсякъде, както в материалната, така и в 
духовната енергия. Господ е всепроникващ посредством тези две енергии. 
 Човек може да влезе във върховната обител на Кршна или в безбройните 
Ваикунтха планети единствено чрез бхакти, преданото служене, както тук ясно сочи 
думата бхактйа. Никакъв друг метод не може да помогне на човек да достигне тази 
върховна обител. Във Ведите (Гопала-тапани-Упанишад 3.2) също се описва 
върховното жилище на Бога, Върховната Личност. Еко ваши сарва-гах кришнах. В това 
жилище има само един Бог, Върховната Личност, чието име е Кршна. Той е върховното 
милостиво Божество и въпреки че е един,  е дал началото на милиони и милиони пълни 
експанзии. Ведите сравняват Господа с дърво, което макар че е неподвижно, ражда 
много разнообразни плодове и цветове и сменя листата си. Пълните експанзии на 
Господа, които управляват Ваикунтха планетите, са с четири ръце и са познати под 
различни имена – Пурушоттама, Тривикрама, Кешава, Мадхава, Анируддха, 
Хришикеша, Санкаршана, Прадйумна, Шридхара, Васудева, Дамодара, Джанардана, 
Нарайана, Вамана, Падманабха и др. 
 Брахма-самхита (5.37) също потвърждава, че макар Господ винаги да е във 
върховната Си обител, Голока Врндавана, Той е всепроникващ, така че всичко е 
устроено много добре (голока ева нивасатй акхилатма-бхутах). Както се посочва във 
Ведите (Шветашватара Упанишад 6.8), парасйа шактир вивидхаива шруйате / 
свабхавики джнана-бала-крийа ча – Енергиите на Върховния Господ са така 
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всеобхватни, че те систематично и по съвършен начин ръководят всичко в космичното 
проявление, въпреки че Върховният Господ е много, много далеч.  
 
ТЕКСТ 23 
 

йатра кале тв анавриттим    авриттим чаива йогинах 
прайата йанти там калам    вакшйами бхаратаршабха 

 
йатра – в което; кале –време; ту – и; анавриттим – няма завръщане; авриттим – 
връщане; ча – също; ева – несъмнено; йогинах – различни видове мистици; прайатах – 
след като умрат; йанти – постигат; там – това; калам –време; вакшйами – Аз ще 
опиша; бхарата-ришабха – о,  най-добър сред Бхаратите. 
 
О, най-добър сред Бхаратите, сега ще ти опиша времето, когато един йоги трябва 
да напусне този свят, за да се върне обратно или да не се върне. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Чистите преданоотдадени на Върховния Господ, които са напълно 
отдадени души, не се интересуват кога или по какъв начин ще напуснат тялото си. Те 
остават всичко в ръцете на Кршна и по този начин лесно и щастливо се връщат при 
Него. Но ония, които не са чисти преданоотдадени и зависят от други методи за 
духовна реализация, като карма-йога, джнана-йога и фатха-йога, трябва да напуснат 
тялото си в подходящо време и от това зависи дали те ще се върнат или не в този свят 
на раждане и смърт. 

Ако един йоги е съвършен, той е в състояние да избере времето и мястото, в 
което ще напусне този материален свят. Но ако не е опитен, успехът му зависи от 
чистата случайност, т.е. да умре в благоприятен момент. Благоприятните моменти за 
напускане на тялото, които гарантират, че човек няма да се върне обратно, са обяснени 
от Господа в следващия стих. Според Ачарйа Баладева Видйабхушана Санскритската 
дума кала, употребена тук, се отнася до божеството, което контролира времето.  

 
ТЕКСТ 24 
 

агнир джйотир ахах шуклах    шан-маса уттарайанам 
татра прайата гаччханти     брахма брахма-видо джанах 

 
агних – огън; джйотих – светлина; ахах – ден; шуклах – двете седмици, през които 
луната расте; шат-масах – шестте месеца; уттара-айанам – когато солънцето 
преминава над северната страна; татра – там; прайатах – всички, които умират; 
гаччханти – отиват; брахма – при Абсолюта; брахма-видах – които познават Абсолюта; 
джанах – личности. 
 
Личностите, които познават Върховния Брахман, достигат Върховния, ако 
напуснат този свят по времето, когато се чувства влиянието на бога на огъня, по 
светло, в благоприятен момент през деня, през двете седмици, когато луната расте 
или през шестте месеца, когато слънцето пътува на север. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Като споменаваме за огъня, светлината, деня и двете седмици на луната, 
трябва да имаме предвид, че всички те са управлявани от различни божества, които 
насочват пътя на душата. По време на смъртта умът води човека към новия живот. Ако 
човек случайно или преднамерено напусне тялото си във времето, посочено горе, той 
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може да достигне безличностното брахмаджйоти. Мистиците, които са напреднали в 
йога техниката, могат да изберат по кое време и на кое място да напуснат тялото си. 
Ако другите, които не могат да се контролират, умрат в такъв благоприятен момент, те 
няма да се върнат в цикъла на раждането и смъртта; но в противен случай съществуват 
всички възможности да се върнат. За чистия преданоотдаден в Кршна съзнание не 
съществува опасност от връщане, независимо от това, дали ще напусне тялото си в 
благоприятен или неблагоприятен момент, случайно или преднамерено. 
 
ТЕКСТ 25 
 

дхумо ратрис татха кршнах шан-маса дакшинайанам 
татра чандрамасам джйотир йоги прапйа нивартате 

 
дхумах – мъгла; ратрих – нощ; татха – също; кршнах – двете седмици, през които 
луната намалява; шат-масах – шестте месеца; дакшина-айанам – когато слънцето 
преминава над южната страна; татра – там; чандра-масам – лунната планета; 
джйотих – светлина; йоги – мистикът; прапйа – като достига; нивартате – се връща. 
 
Мистикът, който напуска този свят в мъгливо време, през нощта, през двете 
седмици, когато луната намалява, или през шестте месеца, когато слънцето 
пътува на юг, достига лунната планета, но след това отново се връща. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В Трета песен на Шримад-Бхагаватам Капила Муни посочва, че 
личностите, които на Земята са опитни в кармичните дейности и в 
жертвоприношенията, след смъртта си отиват на Луната. Тези издигнати души живеят 
на Луната около десет хиляди години (по изчисленията на полубоговете) и се 
наслаждават на живота, като пият сома-раса. Накрая те се връшат на Земята. Това 
означава, че на Луната има по-висши живи същества, макар те да не могат да бъдат 
възприети с грубите сетива. 
 
ТЕКСТ 26 
 

шукла-кришне гати хй ете    джагатах шашвате мате 
экайа йатй анавриттим    анйайавартате пунах 

 
шукла – светлина; кришне – и тъмнина; гати – пътища за напускане; хи – несъмнено; 
ете – тези две; джагатах – на материалния свят; шашвате – на Ведите; мате – 
съмнението; екайа – от човек; йати – отива; анавриттим – не се връща; анйайа – от 
другия; авартате – се връща; пунах – отново. 
 
Според Ведите има два начина за напускане на този свят – единият в светлина, а 
другият в тънина. Човек, който умре по светло, не се връща обратно, но който 
умре по тъмно, се завръща. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Същото описание на напускането и връщането е цитирано от Ачарйа 
Баладева Видйабхушана в Чхандогйа Упанишад (5.10.3-5). Кармичните работници и 
философите-спекулатори идват и си отиват от незапомнени времена. В действителност 
те не постигат крайно спасение, защото не се отдават на Кршна. 
 
ТЕКСТ 27 
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наите срити партха джанан    йоги мухйати кашчана 
тасмат сарвешу калешу    йога-йукто бхаварджуна 

 
на – никога; ете – тези два; срити – различни пътища; партха – о, сине на Пртха; 
джанан – дори ако той знае; йоги – един преданоотдаден на Господа; мухйати – се 
обърква; кашчана – всеки; тасмат – следователно; сарвешу калешу – винаги; йога-
йуктах – ангажиран; бхава – просто стани; арджуна – о, Ардужна. 
 
Въпреки, че знаят за двата пътя, Моите преданоотдадени никога не се объркват. 
Затова, о, Арджуна, бъди винаги установен в преданост. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук Кршна съветва Арджуна да не се притеснява от различните пътища, 
които душата поема, когато напуска материалното тяло. Един преданоотдаден на 
Върховния Господ не трябва да се безпокои дали ще умре случайно или преднамерено. 
Преданоотдаденият трябва да се установи твърдо в Кршна съзнание и да повтаря Харе 
Кршна. Той трябва да знае, че прекомерната грижа за един от двата пътя е 
обезпокоителна. Най-добрият начин да се потопим в Кршна съзнание е да служим на 
Господа, както Той желае; това ще направи пътя към духовното царство безопасен, 
сигурен и директен. Думата йога-йукта е особено важна в този стих. Човек, който е 
твърд в следването на йога, е непрекъснато ангажиран в Кршна съзнание с всичките си 
дейности. Шри Рупа Госвами съветва: анасактасйа вишайан йатхархам – човек трябва 
да се привързва не към материалните дела, а да прави всичко в Кршна съзнание. С 
помощта на този метод, който де нарича йукта-ваирагйа, човек постига съвършенство. 
Следователно един преданоотдаден не се притеснява от тези опасения, защото знае, че 
връщането му във върховната обител е гарантирано от преданото служене.  
 
ТЕКСТ 28 
 
ведешу йаджнешу тапахсу чаива 
данешу йат пунйа-пхалам прадиштам 
атйети тат сарвам идам видитва 
йоги парам стханам упаити чадйам 

 
ведешу – с изучаването на Ведите; йаджнешу – с извършване на йаджна, 
жертвоприношение; тапахсу – като се подлага на различни видове въздържание; ча – 
също; ева – несъмнено; данешу – при даване на милостиня; йат – това, което; пунйа-
пхалам – резултати от благочестива дейност; прадиштам – насочени; атйети – 
превъзхожда; тат сарвам – всички тези; идам – това; видитва – като знае; йоги – 
преданоотдаденият; парам – върховната; стханам – обител; упаити – достига; ча – 
също; адйам – първоначално. 
 
Личност, приела да следва пътя на преданото служене, не се лишава от 
резултатите, които се получават от изучаването на Ведите, от извършването на 
жертвоприношения чрез въздържание, от раздаването на милостиня, от 
философските занимания и кармичните дейности. Тази личност постига всичко 
това единствено чрез изпълнение на предано служене и накрая достига 
върховната вична обител.” 
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ПОЯСНЕНИЕ: Този стих е обобщение на седма и осма глава, които са посветени 
специално на Кршна съзнание и преданото служене. Човек трябва да изучава Ведите 
под ръководството на духовен учител и да се подложи на много въздържания и 
покаяния, докато живее под неговата грижа. Един брахмачари трябва да живее в дома 
на духовния си учител точно като слуга, да проси милостиня от врата на врата и да я 
носи на духовния си учител. Той приема храна единствено по заповед на учителя си и 
ако учителят пропусне да извика ученика си за храна, този ден ученикът гладува. Това 
са някои от ведическите принципи за спазване на брахмачарйа. 
 Когато ученикът до двадесет и пет годишната си възраст изучи Ведите при 
учител, той става човек със съвършен характер. Изучаването на Ведите не е 
предназначено да развлича кабинетни мислители, а да оформя характер. След това 
обучение на такъв брахмачари се разрешава да се ожени и да води семеен живот. 
Когато е семеен, той трябва да изпълнява много жертвоприношения, за да постигне по-
нататъшно просветление. Освен това той трябва да дава милостиня, като се съобразява 
със страната, времето и личността, на която я дава, различавайки милостиня в добро, в 
страст или в невежество, както се описва в Бхагавад-гита. След като се оттегли от 
семейния живот и приеме жизненото стъпало на ванапрастха, той се подлага на строги 
покаяния, като живее в гората, облича се с кора от дърво, не се бръсне и т.н. Когато 
премине последователно през жизнените стъпала на брахмачарйа, семеен живот, 
ванапрастха и накрая саннйаса, човек се издига до съвършения стадий на живота. 
Тогава някои достигат райските царства, а ако са по-напреднали, получават 
освобождение в духовното небе, в безличностното брахмаджйоти, на някоя от 
Ваикунтха планетите на Кршналока. Такъв е пътят, който се описва във ведическата 
литература. 
 Красотата на Кршна съзнание е, че лесно, чрез ангажиране в предано служене, 
дейностите на човек могат да надхвърлят ритуалите на различните духовни стъпала в 
живота. 
 Думите идам видитва посочват, че човек трябва да разбере наставленията, които 
Господ Шри Кршна дава в седма и осма глава на Бхагавад-Гита. Той трябва да се 
опита да разбере тези глави не посредством ерудиция или умствена спекулация, а като 
ги слуша при общуването си с преданоотдадени. От шеста до дванадесета глава е 
същността на Бхагавад-гита. Първите шест и последните шест глави са като рамка на 
средните шест глави, които са под специално покровителство на Господа. Ако някой 
има щастие да разбере Бхагавад-гита, особено средните шест глави, и то в обществото 
на преданоотдадени, животът му веднага се извисява над всички покаяния, 
жертвоприношения, благотворителности и философски спекулации, защото той може 
да постигне всичките резултати от тези дейности просто чрез Кршна съзнание. 
 Този, който има малко вяра в Бхагавад-гита, трябва да чуе Гита от 
преданоотдадени, защото в началото на четвърта глава ясно се казва, че тя може да 
бъде разбрана единствено от преданоотдадени; никой друг не може напълно да разбере 
целта на Бхагавад-гита. Следователно човек трябва да научи Бхагава-гита от 
преданоотдадени на Кршна, а не от умствени спукулатори. Това е признак за вяра. 
Когато някой търси компанията на преданоотдадени и накрая получи възможността да 
общува с тях, едва тогава наистина започва да изучава и да разбира Бхагавад-гита. 
Чрез напредък в общуването с преданоотдадени човек намира място в преданото 
служене, което прогонва всичките му съмнения по отношение на Кршна, или Бога, 
дейностите, формата, забавленията, името и другите качества на Кршна. Когато всички 
тези съмнения изчезнат, човек става устойчив в учението си. Тогава той изпитва 
удоволствие от изучаването на Бхагавад-гита и се издига до нивото, на което остава 
винаги Кршна осъзнат. Когато напредне още повече, той се отдава напълно на любовта 
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си към Кршна. Този най-висш и съвършен стадий на живот дава възможност на такъв 
преданоотдаден да се прехвърли в жилището на Кршна в духовното небе, Голока 
Врндавана, където става вечно щастлив. 
 
 Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху осма глава на Шримад 
Бхагавад-гита, озаглавена „Достигане на Върховния”. 
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ДЕВЕТА ГЛАВА 
 
   
  НАЙ-ПОВЕРИТЕЛНОТО ЗНАНИЕ 
 
ТЕКСТ 1 
 

шри-бхагаван увача 
идам ту те гухйатамам    правакшйамй анасуйаве 
джнанам виджнана-сахитам    йадж джнатва мокшйасе 'шубхат 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност, каза; идам – това; ту – но; те – на теб; 
гухйа-тамам – най-поверително; правакшйами – Аз изричам; анасуйаве – на 
независтливия; джнанам – знание; виджнана – реализирано знание; сахитам – с; йат – 
което; джнатва – като знаеш; мокшйасе – ще се освободиш; ашубхат – от това 
мизерно материално съществуване. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „Мой скъпи Арджуна, тъй като никога не Ми 
завиждаш, ще ти предам това най-поверитерно знание и разбиране. Когато ги 
узнаеш ще се освободиш от страданията на материалното съществуване. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Колкото повече един преданоотдаден слуша за Върховния Господ, 
толкова по-просветен става. Методът на слушане се препоръчва в Шримад-
Бхагаватам: „Посланията на Бога, Върховната Личност, са пълни със сили и тези сили 
могат да бъдат реализирани, ако темите за Върховния Господ се разискват между 
преданоотдадени. Това не може да се постигне чрез общуване с умствени спекулатори 
или с академични учени, защото е реализирано знание.” 
 Преданоотдадените постоянно се ангажират в служене на Върховния Господ. 
Господ знае мислите и искреността на всяко живо същество, което е ангажирано в 
Кршна съзнание, и му дава интелигентност, за да разбере науката за Кршна в 
обществото на преданоотдадени. Разговорите за Кршна притежават голяма сила и ако 
някой, щастлив да има такова общуване, се опита да асимилира това знание, той със 
сигурност ще напредне в духовната реализдация. Господ Кршна, за да окуражи 
Арджуна за все по-високо издигане в могъщото служене на Него, описва в настоящата 
девета глава теми, по-поверителни от всички, които е разкрил до тук. 
 Самото начало на Бхагавад-гита, първа глава, е до известна степен въведение 
към останалата част на книгата, а описаното във втора и трета глава духовно знание се 
нарича поверително. Темите, обсъждани в седма и осма глава, се отнасят специално до 
преданото служене и понеже водят до просветление в Кршна съзнание, се наричат 
поверителни. Но нещата, които се описват в девета глава, се отнасят до чистата 
преданост. Затова тази глава е наречена най-поверителна. Човек, който се е установил в 
най-поверителното знание за Кршна, по природа е трансцендентален. Той не изпитва 
материални болки, въпреки че е в материален свят. Бхакти-расамрта-синдху посочва, 
че ако някой има искрено желание да служи с любов на Върховния Господ, даже и да се 
намира в обусловеното положение на материалното съществуване, трябва да бъде 
считан за освободен. В десета глава на Бхагавад-гита също ще открием, че всеки, 
който се ангажира по този начин, е освободена личност. 
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 И така, този първи стих има особено значение. Думите идам джнанам („това 
знание”) се отнасят до чистото предано служене, което се състои от девет различни 
дейности: слушане, възпяване, помнене, служене, обожаване, отправяне на молитви, 
подчиняване, поддържане на приятелство и даване на всичко. Посредством 
практикуването на тези девет елемента на преданото служене човек се издига до 
духовно съзнание – Кршна съзнание. Когато сърцето на човек се пречисти по такъв 
начин от материалното замърсяване, той може да разбере науката за Кршна. Не е 
достатъчно да се разбере, че живото същество не е материално. Това може да бъде 
началото на духовната реализация, но човек трябва да направи разлика между 
дейностите на тялото и духовните дейности на този, който разбира, чуе не е това тяло. 
 В седма глава вече говорихме за огромното могъщество на Кршна, Бога, 
Върховната Личност, за Неговите различни енергии, за низшата и висшата природа и за 
цялото това материално проявление. Сега, в девета глава, ще бъде описано величието 
на Господа. 
 Санскритската дума анасуйаве е също много важна в този стих. Обикновено 
коментаторите, дори и да са много образовани, завиждат на Бога, Върховната Личност, 
Кршна. Дори и най-сведущите учени коментират Бхагавад-гита много неточно. 
Понеже те завиждат на Кршна, коментарите им са безполезни. Коментарите, направени 
от преданоотдадени на Господа, са авторитетни. Никой не може да обяснява Бхагава-
гита или да дава съвършено знание за Кршна, ако завижда. Оня, който критикува 
характера на Кршна, без да Го познава, е глупак. Следователно такива коментари 
трябва внимателно да се избягват. За личност, която разбира, че Кршна е Бог, 
Върховната Личност, чистата и трансцендентална личност, тези глави ще бъдат много 
полезни.  
 
ТЕКСТ 2 
 

раджа-видйа раджа-гухйам    павитрам идам уттамам 
пратйакшавагамам дхармйам    су-сукхам картум авйайам 

 
раджа-видйа – царят на образованието; раджа-гухйам – царят на поверителното 
знание; павитрам – най-чистото; идам – това; уттамам – трансцендентално; 
пратйакша – с непосредствен опит; авагамам – разбира; дхармйам – принципът на 
религията; су-сукхам – много щастлив; картум – да изпълнява; авйайам – вечният. 
 
Това знание е царят на образованието и тайната на всички тайни. То е най-
чистото знание и понеже дава непосредствено възприемане на себето чрез 
реализация, то е съвършенството на религията. То е вечно и постигането му 
изпълва с радост. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тази глава на Бхагавад-гита е наречена царят на знанието, защото е 
същината на всички учения и философии, обяснени преди това. Основните 
представители на философската мисъл в Индия са Гаутама, Канада, Капила, 
Йаджнавалкйа, Шандилйа, Ваишванара, както и авторът на Веданта-сутра – 
Вйасадева. Следователно няма недостиг на знание в областта на философията или 
трансценденталната наука. Тук Бог казва, че девета глава е царят на цялото знание, 
същината на знанието, което може да се получи от изучаването на Ведите и различните 
видове философии. То е най-поверителното, защото всяко поверително или 
трансцендентално знание включва разбиране на разликата между душата и тялото. И 
царят на цялото поверително знание кулминира в преданото служене. 
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 Обикновено хората не са запознати с това поверително знание – те изучават 
външното знание. Що се отнася до трансценденталното образование, те се увличат от 
различни негови раздели, като политика, социология, физика, химия, математика, 
астрология и др. Навсякъде по света са създадени огромни университети и много 
научни институти, но за нещастие няма университет или образователна институция, 
където да се преподава науката за духовната душа. Независимо от това, душата е най-
важната част на тялото. Без присъствието на душата тялото няма стойност. Въпреки 
това хората отдават по-голямо внимание на нуждите на тялото си и не се грижат за 
душата, която дава живот. 
 Бхагавад-гита, и по-специално главите от втора до осемнадесета, подчертават 
значимостта на душата. В самото начало Господ казва, че тялото е тленно, а душата 
нетленна (антаванта име деха нитйасйоктах шариринах). Поверително знание е това, 
от което се разбира, че духовната душа е нещо различно от това тяло и природата й е 
неизменна, неразрушима и вечна. Но всичко това не дава пълна информация за душата. 
Понякога хората са под впечатлението, че душата е нещо различно от тялото и когато 
тялото умре, т.е. човек се освободи от тялото си, душата остава в пустота и става 
безличностна. Всъщност това не е истина. Как може душата, която е така активна в 
тялото, да бездейства, след като го напусне? Тя е винаги активна. Ако е вечна, тя е 
вечно активна и дейностите й в духовното царство са най-поверителната част на 
духовното знание. Затова тези дейности на духовната душа се посочват тук като цар на 
цялото знание. Затова тези дейности на духовната душа се посочват тук като цар на 
цялото знание, т.е. най-поверителната част на цялото знание.  
 Това знание е най-чистата форма на всички дейности, както се обяснява във 
ведическата литература. В Падма Пурана е направен анализ на всички греховни 
човешки дейности и е показано, че грехът е последица от друг грях. Всички, които се 
ангажират в кармични дейности, се оплитат в различни степени и форми на греховните 
последици. Например, когато се посади семе от даден вид дърво, то не пониква и не 
пораства веднага. Първо минава известно време, за да стане семето малко растение, 
което се оформя като дърво, след това дървото цъфти, дава плод и когато целият този 
процес завърши, на цветовете и плодовете се наслаждават хората, които са посадили 
семето на дървото. По същия начин както при семето, когато човек извърши грях, 
минава време, докато той даде плод. Има различни етапи. Индивидът може вече да е 
прекратил греховната дейност, но въпреки това той ще опита плода й. Има грехове, 
които са все още във формата на семе, докато други вече дават плодове и ние ги 
вкусваме под формата на нещастие и болка. 
 Както беше обяснено в стих двадесет и осми на седма глава, личност, която 
напълно е унищожила последиците от всички греховни дейности и е заета изцяло в 
благочестиви дейности, освободена от двойствеността на този материален свят, се 
ангажира в предано служене на Бога, Върховната Личност, Кршна. С други думи, тези, 
които наистина се ангажират в предано служене на Върховния Господ, са вече 
освободени от всички греховни последици. Това се потвърждава в Падма Пурана: 
 

апрарабдха-пхалам папам    кутам биджам пхалонмукхам 
краменаива пралийета     вишну-бхакти-рататманам 

 
За личности, които са заети в предано служене на Бога, Върховната Личност, всички 
греховни последици, които дават в момента плодове, чакат „на склад” или са под 
формата на семе, постепенно изчезва. Следователно пречистващата сила на преданото 
служене е много голяма; тя се нарича павитрам уттамамам, т.е. най-чистата. Уттама 
означава „трансцендентален”. Тамас означава „този материален свят”и невежество, 
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уттама означава „това, което е трансцендентално спрямо материалните дейности”. 
Дейностите в преданост никога не трябва да се считат за материални, въпреки че 
понякога изглежда, като че ли преданоотдадените се ангажират в дейности, които 
извършват и обикновените хора. Човек, който разбира и е запознат с преданото 
служене, знае, че това не са материални дейности. Всички те са духовни дейности, 
изпълнени с преданост и незамърсени от материалните гуни на природата. 
 Казва се, че извършването на предано служене е толкова съвършено, че човек 
може да усети резултатите непосредствено. Този непосредствен резултат се вижда на 
практика. Имаме личен опит, че всеки, който повтаря святото име на Кршна (Харе 
Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, 
Харе Харе) без грешки, изпитва трансцендентално удоволствие и много бързо се 
пречиства от всички материални замърсявания. Това наистина се вижда. Нещо повече, 
ако човек не само слуша, но се опитва и да разпространява идеята за преданото 
служене или ако подпомага мисионерските дейности на Кршна съзнание, постепенно 
започва да чувства духовен напредък. Този напредък в духовния живот не зависи от 
придобитото преди това образование или квалификация. Сам по себе си методът е 
толкова чист, че просто като го следва, човек се пречиства. 
 Във Веданта-сутра (3.2.26) това също се описва със следните думи: пракашаш 
ча карманй абхйасат – „Преданото служене е толкова могъщо, че просто като се 
ангажира в неговите дейности, човек се просветлява.” Практически пример за това е 
предишният живот на Нарада, в който той е бил син на слугиня. Той не е имал 
образование, нито е бил роден във високопоставено семейство. Но когато майка му се 
заела със служене на велики преданоотдадени, Нарада също се заел, защото понякога в 
отсъствието на майка си лично им служел. Самият Нарада казва: 
 

уччхишта-лепан анумодито двиджаих 
сакрит сма бхундже тад-апаста-килбишах 
эвам правриттасйа вишуддха-четасас 
тад-дхарма еватма-ручих праджайате 

 
В този стих на Шримад-Бхагаватам (1.5.25) Нарада описва на своя ученик Вйасадева 
предишния си живот. Той казва, че когато като момче служел на чистите 
преданоотдадени по време на четиримесечния им престой, той общувал много близо с 
тях. Понякога тези мъдреци оставяли храна в чиниите си и понеже момчето трябвало да 
мие съдовете, то пожелавало да опита остатъците. То молело великите 
преданоотдадени за разрешение и когато те разрешавали, Нарада изяждял тези 
остатъци и постепенно се освобождавал от всички греховни реакции. И понеже 
продължил да яде такива остатъци, сърцето му постепенно станало чисто като сърцата 
на мъдреците. Тези велики преданоотдадени са наслаждавали на вкуса на 
непрестанното предано служене на Господа чрез слушане и възпяване и Нарада 
постепенно развил същия вкус. По нататък той казва: 
 

татранвахам кришна-катхах прагайатам 
ануграхенашринавам манохарах 
тах шраддхайа ме 'нупадам вишринватах 
прийашравасй анга мамабхавад ручих 

 
Чрез общуване с мъдреците Нарада се сдобил с вкус към слушането и възпяването на 
величието на Господа и развил голямо желание за предано служене. Следователно, 
както се описва във Веданта-сутра, пракашаш ча карманй абхйасат – ако някой 
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просто се ангажира в дейностите на преданото служене, всичко ме су разкрива 
автоматично и той може да го разбере. Тодва се нарича пратйакша, т.е. директно 
възприемане. 
 Думата дхармйам означава „пътят на религията”. Нарада е бил син на слугиня. 
Той не е имал възможност да ходи на училище и е помагал на майка си. За щастие 
майка му е отдавала служене на преданоотдадени. Детето Нарада също получава тази 
възможност и само чрез общуване постига най-висшата цел на всички религии. Както 
се посочва в Шримад-Бхагаватам, най-висшата цел на всички религии е преданото 
служене (са ваи пумсам паро дхармо йато бхактир адхокшадже). Религиозните хора 
обикновено не знаят, че най-висшето съвършенство на религията е достигането до 
стадия на преданото служене. Както вече обяснихме във връзка с последния стих на 
осма глава (ведешу йаджнешу тапахсу чаива), обикновено за постигането на 
себереализация се изисква ведическо знание. Но ето, въпреки че Нарада никога не е 
ходил в училището на духовен учител и не е обучаван във ведическите принципи, той 
постига най-висшите резултати от изучаването на Ведите. Този метод е толкова могъщ, 
че човек дори без да изпълнява редовно религиозна техника, може да постигне най-
висше съвършенство. Как е възможно това? Във ведическата литература то се 
потвърждава: ачарйаван пурушо веда  – този, който общува с велики ачарии, дори и да 
е без образование и никога да не е изучавал Ведите, може да получи цялото знание, 
необходимо за постигане на реализация. 
 Методът на преданото служене е придружен от голямо щастие (сусукхам). Защо? 
Защото се състои от шраванам киртанам вишнох. Човек може просто да слуша 
възпяването на величието на Господа или да посещава философски лекции върху 
трансценденталното знание, изнасяни от авторитетни ачарии. Просто като седи, той 
може да учи, след това да яде остатъците от храната, предложена на Бога – хубави и 
вкусни ястия. Всеки етап от преданото служене е пълен с радост. Човек може да служи 
с преданост дори при най-мизерни условия. Господ казва: патрам пушпам пхалам 
тойам. Той е готов да приеме от един преданоотдаден всичко, което Му се поднесе: 
листо, цвете, плод или малко вода, които могат да се намерят навсякъде по света и 
могат да бъдат предложени от всеки човек, независимо от социалното му положение – 
те ще бъдат приети от Господа, ако Му се предлагат с любов. Има много примери в 
историята. Просто като са яли листа от туласи, предложети в лотосовите крака на 
Господа, известни мъдреци като Санат-кумара са станали велики преданоотдадени. 
Следователно методът на преданото служене е много прекрасен и може да се изпълнява 
с радост. Бог приема само любовта, с която Му се предлагат нещата. 
 Тук су казва, че преданото служене съществува вечно, и това не потвърждава 
схващането на майавади философите. Въпреки че понякога те се заемат с т.нар. 
предано служене, идеята им е, че ще го практикуват, докато постигнат освобождение, а 
след това ще „станат едно с Бога”. Такова временно приспособено предано служене  не 
се счита за чисто предано служене. Истинското предано служене продължава и след 
освобождението. Когато един преданоотдаден отива на духовна планета в царството на 
Бога, там той също се ангажира да служи на Върховния Господ и не се опитва да стане 
едно с Него. 
 Както ще стане ясно от Бхагавад-гита, истинското предано служене започва 
след освобождението. Когато човек стане освободен и се установи на Брахман позиция 
(брахма-бхута), започва неговото предано служене (самах сарвешу бхутешу мад-
бхактим лабхате парам). Никой не може да разбере Бога, Върховната Личност, чрез 
изолирано практикуване на карма-йога, джнана-йога, аштанга-йога или каквато и да 
било друга йога. С помощта на тези йога методи човек може да направи малък 
напредък към бхакти-йога, но без да е стигнал до фазата на преданото служене, никой 
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не може да разбере какво е Божествената Личност. В Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-
гита от реализирали се души, можем да разберем науката за Кршна, т.е. науката за 
Бога. Евам прасанна-манасо бхагавад-бхакти-йогатах. Когато човек пречисти сърцето 
си от всички глупости, той може да разбере какво е Бог. Ето защо методът на преданото 
служене, или Кршна съзнание, е царят на цялото образование и цялото поверително 
знание. Това е най-чистата форма на религия и тя може да се следва с радост и без 
трудности. Затова човек трябва да я приеме. 
 
ТЕКСТ 3 
 

ашраддадханах пуруша    дхармасйасйа парантапа 
апрапйа мам нивартанте    мритйу-самсара-вартмани 

 
ашраддадханах – хората без вяра; пурушах – такива личности; дхармасйа – към метода 
на религията; асйа – това; парантапа – о, убиецо на врагове; апраёпйа – без да 
постигнат; мам – Мен; нивартанте – се връщат; мритйу – на смъртта; самсара – в 
материалното съществуване; вартмани – на пътя. 
 
Личности, които не вярват в преданото служене, не могат да Ме достигнат, о, 
победителю на враговете. По тази причина те се връщат отново на пътя на 
раждането и смъртта в този материален свят. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Един безверник не може да изпълнява предано служене – това е 
смисълът на този стих. Вярата се поражда при общуване с преданоотдадени. Хората без 
късмет дори след като чуят от велики личности всички доказателства на ведическата 
литература, пак не вярват в Бога. Те се колебаят и не могат да се установят твърдо в 
преданото служене на Господа. Ето защо вярата е най-важният фактор за напредъка в 
Кршна съзнание. В Чаитанйа-чаритамрта се казва, че вярата представлява пълно 
убеждение в това, че просто чрез служене на Върховния Господ, Шри Кршна, човек 
може да постигне пълно съвършенство. Това се нарича истинска вяра, както се 
потвърждава в Шримад-Бхагаватам (4.31.14): 
 

йатха тарор мула-нишечанена 
трипйанти тат-скандха-бхуджопашакхах 
пранопахарач ча йатхендрийанам 
татхаива сарварханам ачйутеджйа 

 
„Когато полива корена на едно дърво, човек удовлетворява клоните, вейките и листата; 
когато дава храна на стомаха си, той удовлетворява всички сетива на тялото. По същия 
начин чрез ангажиране в трансцендентално служене на Върховния Господ човек 
автоматично удовлетворява полубоговете и всички други живи същества.” Ето защо 
след като прочете Бхагавад-гита, той трябва веднага да достигне до нейното 
заключение: човек трябва да изостави всички други дейности и да започне да служи на 
Върховния Господ, Кршна, Божествената Личност. Убедеността в тази житейска 
философия се нарича вяра. 
 И така, методът на Кршна съзнание представлява развиване на тязи вяра. Има 
три категории Кршна осъзнати личности. Към третата категория принадлежат тези, 
които нямат вяра. Въпреки че формално се ангажират в предано служене, те не могат да 
достигнат най-висшия етап на съвършенство. По-вероятно е след известно време да 
отпаднат от пътя. Те се ангажират, но понеже нямат пълно убеждение и вяра, за тях е 
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трудно да останат в Кршна съзнание. В нашата мисионерска дейност е имало случаи, 
при които хората идват, залавят се с Кршна съзнание с някакъв скрит мотив и веднага 
щом се почувстват в малко по-добро икономическо положение, изоставят техниката и 
поемат отново по стария път. Единствено с вяра човек може да напредне в Кршна 
съзнание. Що се отнася до развиването на вяра, този, който е добре запознат с 
литературата на преданото служене и е достигнал нивото на твърдата вяра, се нарича 
първокласна личност в Кршна съзнание. Към втората категория спадат тези, които не са 
много напреднали в разбирането на писанията върху предаността, но от само себе си 
имат твърда вяра, че кршна-бхакти, т.е. служенето на Кршна, е най-добрият път и с 
тази правилна вяра приемат техниката. Следователно те стоят по-високо от третата 
категория преданоотдадени, които нямат нито съвършено знание върху писанията, нито 
истинска вяра, но в следствие на общуването и простодушието си се опитват да следват 
метода. Третокласната личност в Кршна съзнание има шанс да падне, второкласната 
личност в Кршна съзнание не пада, а за пълвокласната няма никаква възможност да 
падне. Този, който принадлежи към първата категория, със сигурност ще напредва и 
накрая ще постигне резултата. Що се отнася до третокласната личност в Кршна 
съзнание, въпреки вярата, че преданото служене е много хубаво, тя все още не е 
придобила достатъчно знание за Кршна от писания като Шримад-Бхагаватам и 
Бхагавад-гита. Понякога тези третокласни личности в Кршна съзнание проявяват 
склонност към карма-йога и джнана-йога и понякога са обезпокоени, но веднага щом 
заразата на карма-йога и джнана-йога бъде преодоляна, те стават първокласни или 
второкласни личности в Кршна съзнание. Вярата в Кршна съзнание също преминава 
през три етапа. Те са описани в Шримад-Бхагаватам. Първокласната, второкласната и 
третокласната привързаност са също обяснени в Шримад-Бхагаватам, в Единадесета 
песен. Тези, които остават без вяра дори след като чуят за Кршна и достойнствата на 
преданото служене, като мислят, че това е само възхвала, намират пътя за труден, дори 
ако външно са ангажирани в преданото служене. За тях има много малка надежда да 
постигнат съвършенство. Ето дащо вярата е много важна при изпълняване на преданото 
служене. 
 
ТЕКСТ 4 
 

майа татам идам сарвам    джагад авйакта-муртина 
мат-стхани сарва-бхутани    на чахам тешв авастхитах 

 
майа – на Мен; татам – проникнат от; идам – това; сарвам – цяло; джагат – 
космическо проявление; авйакта-муртина – чрез непроявената форма; мат-стхани – в 
Мен; сарва-бхутани – всички живи същества; на – не; ча – също; ахам – Аз; тешу – в 
тях; авастхитах – се намирам. 
 
От Мен, с Моята непроявена форма е проникната цялата тази вселена. Всички 
същества са в Мен, но Аз не съм в тях. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Бог, Върховната Личност, не може да бъде възприета посредством 
грубите материални сетива. В Бхакти-расамрта-синдху (1.2.234) се казва: 
 

атах шри-кришна-намади    на бхавед грахйам индрийаих 
севонмукхе хи джихвадау    свайам ева спхуратй адах 
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Името, славата, забавленията и т.н. на Господ Шри Кршна не могат да бъдат възприети 
посредством материалните сетива. Бог се разкрива само пред личност, която се 
ангажира в чисто предано служене под подходящо ръководство. В Брахма-самхита 
(5.38) се казва: . преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена сантах садаива 
хридайешу вилокайанти – човек може да вижда Бога, Върховната Личност, Говинда, 
винаги вътре в себе си и извън себе си, ако е развил трансцендентално любовно 
отношение към Него. И така, за обикновените хора Той остава невидим. Тук се казва, 
че Той не може да бъде възприет посредством материалните сетива, въпреки че е 
всепроникващ и е представен навсякъде. Това е изразено тук с думата авйакта-
муртина. Но всъщтност въпреки че не можем да го видим, всичко се намира в Него. 
Както вече коментирахме в седма глава, цялото материално космическо проявление е 
само комбинация от двете различни енергии на Господа – висшата, духовна енергия и 
низшата, материална енергия. Както слънчевата светлина се разпространява из цялата 
вселена, така енергията на Господа се разпространява из цялото творение и всичко се 
намира в нея. 
 Но човек не трябва да прави зцаключението, че щом прониква навсякъде, Бог е 
изгубил съществуването Си като личност. За да опровергае този аргумент, Господ 
казва: „Аз съм навсякъде и всичко е в Мен, но въпреки това Аз оставам настрана.” 
Например царят оглавява правителството, което е проявление на царската енергия; 
различните министерства са енергиите на царя и всяко министерство се крепи на 
властта на царя. Но въпреки това човек не очаква да намери във всяко министерство 
царя лично. Това е един прост пример. По същия начин всички проявления, които 
виждаме, и всичко, което съществува в материалния и в духовния свят, се крепи на 
енергията на Бога, Върховната Личност. Творението възниква благодарение на 
разпространението на различните енергии на Господа и както се казва в Бхагавад-гита, 
виштабхйахам идам кртснам – Той присъства навсдякъде посредством личното Си 
представяне, разпространението на различните Му енергии. 
 
ТЕКСТ 5 
 

на ча мат-стхани бхутани     пашйа ме йогам аишварам 
бхута-бхрин на ча бхута-стхо    маматма бхута-бхаванах 

 
на – никога; ча – също; мат-стхани – установено в Мен; бхутани – цяло творение; 
пашйа – просто виж; ме – Моята; йогам аишварам – невъобразима мистична сила; 
бхута-бхрит – поддръжникът на всички живи същества; на – никога; ча – също; бхута-
стхах – в космическото проявление; мама – Моето; атма – Себе; бхута-бхаванах – 
източникът на всички проявления 
 
Въпреки това нищо от сътворението не е в Мен. Погледни Моето мистично 
великолепие. Въпреки че съм поддръжникът на всички живи същества и се 
намирам навсякъде, Аз не съм част от това космическо проявление, защото Моето 
Себе е самият източник на творението. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ казва, че всичко се намира в Него (мат-стхани сарва бхутани). 
Това не трябва да се разбира погрешно. Господ не се свързва непосредствено с 
поддържането на това материално проявление. Всички сме виждали изображението на 
Атлас, който държи земното кълбо на раменете си. Той изглежда много уморен от това, 
че крепи огромната планета Земя. Не трябва да прилагаме тази представа по отношение 
на Кршна, който поддържа сътворената вселена. Кршна казва, че всичко се намира в 
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Него, но въпреки това Той е настрана. Планетарните системи плуват в пространството 
и това пространство е енергията на Върховния Господ. Но Той се различава от 
пространството. Той е различно установен. Это защо Господ казва: „Въпреки че те се 
намират в Моята невъобразима енергия, като Бог, Върховна Личност, Аз оставан 
настрана от тях.” В това е невъобразимото великолепие на Господа. 
 В Нирукти, ведическия речник, се казва: йуджйате ‘ нена дургхатешу карйешу 
– „Върховният Господ представя невъобразими удивителни забавления, за да 
демонстрира енергиите Си.” Неговата личност е изпълнена с различни могъщи енергии 
и решителността Му е сама по себе си реален факт. Това е начинът, по който трябва да 
се разбира Божествената Личност. Ние решаваме да направим нещо, но съществуват 
толкова много пречки, че понякога е невъзможно да постъпим така, както желаем. Но 
когато Кршна пожелае да направи нещо, само чрез Неговото желание всичко се 
изпълнява толкова съвършено, че никой не може да си представи как е било направено.  
Господ обяснява този факт. Въпреки че поддържа цялото материално проявление, Той 
въобще не се докосва до него. Единствено чрез върховната Му воля всичко се създава, 
поддържа и унищожава. Няма разлика между ума Му и Него Самия (но има разлика 
между нас самите и сегашния ни материален ум), защото Той е абсолютен дух. Господ 
присъства едновременно във всичко, обаче обикновеният човек не може да разбере как 
е представен и като личност. Той е различен от това материално проявление, въпреки 
че всичко се намира в Него. Това е обяснено тук като йогам аишварам, мистичната 
сила на Бога, Върховната Личност. 
 
ТЕКСТ 6 
 

йатхакаша-стхито нитйам    вайух сарватра-го махан 
татха сарвани бхутани    мат-стханитй упадхарайа 

 
йатха – точно както; акаша-стхитах – разположен в небето; нитйам – винаги; вайух – 
вятърът; сарватра-гах – като духа навсякъде; махан – велик; татха – по същия начин; 
сарвани бхутани – всички сътворени същества; мат-стхани – разположени в Мен; ити 
– така; упадхарайа – опитай се да разбереш. 
 
Разбери, че както силният вяър духа навсякъде, остава винаги на небето, така 
всички същества остават в Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: За хората почти невъзможно да проумеят как огромното материално 
творение се намира вътре в Господа. Но Той дава пример, от който можем да разберем. 
Небето е най-голямото проявление, което бихме могли да възприемем. И в това небе 
вятърът, или въздухът, е най-голямото проявление в космичния свят. Движението на 
въздуха оказва влияние върху движението на всичко. Но въпреки че вятърът е огромен, 
той остава расположен в небето; вятърът не е отвъд небето. Така всички удивителни 
космични проявления съществуват по върховното желание на Бога и всичките са 
подчинени на върховната воля. Както обикновено казваме, дори стръкчето трева не се 
движи без волята на Бога, Върховната Личност. Всичко се движи по негово желание, по 
Негово желание всичко е сътворявано, всичко е поддържано и всичко е унищожавано. 
Но въпреки това Той остава настрана от всичко, както небето няма никога нищо общо с 
дейностите на вятъра. 
 В Упанишадите се казва: йад-бхиша ватах павате – „Вятърът духа поради 
страх от Върховния Господ.” (Таиттирийа Упанишад 2.8.1) В  Брхад-аранйака 
Упанишад (3.8.9) се казва: етасйа ва акшарасйа прашасане гарги сурйа-чандрамасау 
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видхритау тиштхата етасйа ва акшарасйа прашасане гарги дйав-апритхивйау 
видхритау тиштхатах – „По върховната заповед, под контрола на Бога, Върховната 
Личност, се движат Луната, Слънцето и другите големи планети.” В Брахма-самхита 
(5.52) също се казва: 
 

йач-чакшур еша савита сакала-граханам 
раджа самаста-сура-муртир ашеша-теджах 
йасйаджнайа бхрамати самбхрита-кала-чакро 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Това е описание на движението на Слънцето. Казва се, че Слънцето е едното око на 
Върховния Господ и има огромната сила да разпръсква топлина и светлина. Освен това 
то се движи по предварително очертана орбита по заповедта и по върховното желание 
на Говинда. И така, във ведическата литература можем да намерим доказателство, че 
материалното проявление, което ни изглежда много удивително и голямо, е под пълния 
контрол на Бога, Върховната Личност. Това ще бъде обяснено в следващите стихове на 
тази глава. 
 
ТЕКСТ 7 
 

сарва-бхутани каунтейа    пракритим йанти мамикам 
калпа-кшайе пунас тани    калпадау висриджамй ахам 

 
сарва-бхутани – всички сътворени същества; каунтейа – о, сине на Кунти; пракритим 
–  природа; йанти – влизат; мамикам – Моята; калпа-кшайе – в края на милениума; 
пунах – отново; тани – всички тези; калпа-адау – в началото на милениума; 
висриджами – създавам; ахам – Аз. 
 
О, сине на Кунти, в края на всяка епоха всички материални проявления влизат в 
Моята природа, а в началото на другата епоха посредством Моята енергия Аз ги 
създавам отново. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Сътворяването, поддържането и разрушаването на материалното 
космическо проявление са изцяло зависими от върховната воя на Божествената 
Личност. „В края на епохата” означава по време на смъртта на Брахма. Брахма живее 
сто години, а един негов ден се изчислява на 4 300 000 000 наши земни години. Нощта 
му има същата продължителност. Месецът му има тридесет такива дни и нощи, а 
годината му – дванадесет месеца. След сто такива години, когато Брахма умира, 
материалното творение се унищожава; това означава, че енергията, проявена от 
Върховния Господ, отново се връща в Него. След това, когато отново стане необходимо 
да се прояви космичният свят, той е сътворяван по Неговата воля. Баху сйам – 
„Въпреки че съм един, Аз ще стана много.” Това е ведически афоризъм. (Чхандогйа 
Упанишад 6.2.3). Господ размножава Себе си в материалната енергия и цялото 
космическо проявление отново възниква. 
 
ТЕКСТ 8 
 

пракритим свам аваштабхйа висриджами пунах пунах 
бхута-грамам имам критснам авашам пракритер вашат 
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пракритим – материалната природа; свам – от Моето лично Себе; аваштабхйа – като 
влиза; висриджами – Аз създавам; пунах пунах – отново и отново; бхута-грамам – 
всички космически проявления; имам – тези; критснам – в цялото; авашам – 
автоматично; пракритех – въздействието на природата; вашат – по задължение. 
 
Целият космически порядък е под Моята власт. По Моята воля той автоматично 
се проявява отново и отново и накрая е унищожаван пак по Моята воля. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Материалният свят е проявление на низшата енергия на Бога, 
Върховната Личност. Това беше обяснено няколко пъти. При сътворението 
материалната енергия се освобождава под формата на махат-таттва, в която Господ 
влиза като първата Си Пуруша инкарнация, Маха-Вишну. Той лежи в Причинния океан 
и издишва безброй много вселенни. Във всяка вселена Господ влиза отново като 
Гарбходакашайи Вишну. Всяка вселенна е сътворявана по този начин. След това 
Господ се проявява като Кширодакашайи Вишну и този Вишну влиза във всичко, дори 
в мъничкия атом. Тук се обяснява точно този факт – Той влиза във всичко. 
 Що се отнася до живите същества, те са впръскани в тази материална природа и 
според миналите си дейности заемат различни положения. Така започват дейностите в 
материалния свят. Различните видове живите същества започват да действат още в 
момента на сътворяването. Не е истина, че всичко претърпява еволюция. Различните 
форми на живот се създават едновременно със създаването на вселената. Хора, 
животни, зверове, птици – всичко се сътворява едновременно, защото отново се 
появяват желанията, които живите същества са имали при последното унищожение на 
материалната вселена. С думата авашам тук ясно се посочва, че живите същества нямат 
нищо общо с този процес. Състоянието на съществуване в миналия живот просто се 
проявява пак и всичко това става единствено по волята на Господа. Това е 
невъобразима мощ на Бога, Върховната Личност. След като създаде различните форми 
на живот, Той повече няма връзка с тях. Творението става, за да се даде възможност на 
различните живи същества да проявяват наклонностите си и в това Господ не се меси. 
 
ТЕКСТ 9 
 

на ча мам тани кармани    нибадхнанти дхананджайа 
удасина-вад асинам    асактам тешу кармасу 

 
на – никога; ча – също; мам – Мен; тани – всички тези; кармани – дейности; 
нибадхнанти – обвързват; дхананджайа – о, завоевателю на богатства; удасина-ват – 
като неутрален; асинам – установен; асактам – без привличане; тешу – за тези; 
кармасу – дейности. 
 
О, Дхананджайа, цялата тази дейност не може да Ме обвърже. Аз съм винаги 
непривързан по отношение на тези материални дейности, сякаш съм неутрален 
към тях. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Във връзка с това човек не трябва да мисли, че Бог, Върховната 
Личност, няма никакви ангажименти. В духовния свят Той винаги се занимава с нещо. 
В Брахма-самхита (5.6) се казва: атмарамасйа тасйасти пракритйа на саманамах  – 
„Той винаги е ангажиран в духовните Си дейности, които са вечни и пълни с 
блаженство, но няма нищо с тези материални дейности.” Материалните дейности се 
ръководят от различните Му енергии. Господ винаги е неутрален по отношение на 
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материалните дейности на сътворения свят. Тази неутралност се отбелязва тук с думата 
удасинават. Въпреки че упражнява контрол върху всеки малък детайл от материалните 
дейности, Той като че ли е неутрален. Може да се даде пример с някой съдия от 
Върховния съд, който седи на съдийското си място. По негова заповед се случват 
толкова много неща – някой е обесван, друг – хвърлян в затвора, трети получава 
огромно богатство, но въпреки това съдията е неутрален. Той няма нищо общо с 
печалбата и загубата. По същия начин Господ винаги е неутрален, въпреки че ръката 
Му се усеща във всяка сфера на действие. Във Веданта-сутра (2.1.34) се казва: 
ваишамйа-наиргхринйе на –  Той не се намира в двойственостите на този материален 
свят. Той е трансцендентален спрямо тези двойствености. Той не е свързан нито със 
сътворяването, нито с унищожаването на този материален свят. Живите същества 
получават различните си  форми в различни видове живот в зависимост от миналите си 
дела и Господ не се меси в това. 
 
ТЕКСТ 10 
 

майадхйакшена пракритих    суйате са-чарачарам 
хетунанена каунтейа    джагад випаривартате 

 
майа – от Мен; адхйакшена – чрез контрол; пракритих – материалната природа; суйате 
– се проявява; са – както и; чара-ачарам – движещите се и недвижещите се; хетуна – 
поради причината; анена – тази; каунтейа – о, сине на Кунти; джагат – космическото 
проявление; випаривартате – работи. 
 
О, сине на Кунти, тази материална природа, която е една от Моите енергии, 
действа под Моето ръководство, като създава всички движещи се и недвижещи се 
същества. Под нейното управление това творение се създава и унищожава отново 
и отново. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук ясно се казва, че Върховният Господ стои настрана от всички 
дейности на материалния свят, но въпреки това остава върховен управляващ. 
Върховният Господ е върховната воля и стои зад това материално проявление, чието 
управление се осъществява от материалната природа. В Бхагавад-гита Кршна също 
посочва, че Той е бащата на всички живи същества в различните форми на живот. 
Както  бащата поставя семето в утробата на майката, за да бъде създадено дете, така 
Върховният Господ само чрез погледа Си впръсква всички живи същества в утробата 
на материалната природа и те се проявяват в различни форми и видове, в съответствие 
с последните си желания и дейности. Всички тези живи същества, въпреки че са родени 
от погледа на Върховния Господ, получават различни тела в зависимост от миналите си 
постъпки и желания. Така че Господ не е пряко свързан с това материално творение. 
Той просто поглежда материалната природа; така тя се активизира и веднага всичко 
бива създадено. Тъй като Върховния Господ поглежда материалната природа, 
несъмненно Той извършва някакво действие, но пряко няма нищо общо с проявлението 
на материалния свят. В смрти се дава следния пример. Ако пред някого има 
благоуханно цвете, посредством обонянието си той усеща аромата му, но обонянието и 
цветето не са свързани помежду си. Аналогична връзка съществува между материалния 
свят и Бога, Върховната Личност, Кршна. В действителност Той няма нищо общо с 
този материален свят, а твори с поглед и със заповедите Си. Накратко, материалната 
природа без контрола на Бога, Върховната Личност, не може да извърши нищо. 
Въпреки това Върховната Личност е настрана от всички материални дейности. 
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ТЕКСТ 11 
 

аваджананти мам мудха манушим танум ашритам 
парам бхавам аджананто мама бхута-махешварам 

 
аваджананти – осмиват; мам – Мен; мудхах – глупаците; манушим – в человешка 
форма; танум – тяло; ашритам – като приема; парам – трансцендентална; бхавам – 
природа; аджанантах – не познава; мама – Моята; бхута – на всичко, което 
съществува; маха-ишварам – Върховният господар. 
 
Глупаците Ми се присмиват, когато идвам в човешка форма. Те не познават 
трансценденталната Ми природа на Върховен Господ на всичко, което 
съществува. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: От обясненията на предишните стихове в тази глава става ясно, че Бог, 
Върховната Личност, въпреки че се явява като човешко същество, не е обикновен 
човек. Божествената Личност, която ръководи сътворяването, поддържането и 
разрушаването на цялото проявление, не може да бъде човешко същество. Но има 
много глупаци, които считат Кршна просто за могъщ човек и нищо повече. В 
действителност Той е първоначалната Върховна Личност, както се потвърждава в 
Брахма-самхита (ишварах парамах кршнах); Той е Върховният Господ. 
 Има много ишвари, т.е. контрольори, и някои от тях са по-велики от другите. В 
управлението на делата в материалния свят има чиновници и директори, над тях стои 
секретар, над секретаря – министър, а над министъра – президент. Всеки от тях е 
контольор и всеки е контролиран. В брахма-самхита се казва, че Кршна е върховният 
контрольор. Разбира се, има много контрольори както в материалния, така и в духовния 
свят, но Кршна е върховният контрольор (ишварах парамах кршнах) и тялото Му е сач-
чид-ананда, т.е. нематериално. 
 Материалните тела не могат да извършват удивителните дейности, които се 
описват в предишните стихове. Тялото на Господа е вечно, блажено и пълно със 
знание. Въпреки че Той не е обикновен човек, глупакът Му се присмива, като Го смята 
за човек. Тук Неговото тяло е наречено манушим, защото Той действа като човек – 
приятел на Арджуна, политик, въвлечен в битката на Курукшетра. Много са случаите, в 
които Той действа като обикновен човек, но в действителност тялото Му е сач-чид-
ананда-виграха – вечно блаженство и абсолютно знание. Това е потвърдено също и с 
езика на Ведите: сач-чид-ананда-рупайа кршнайа – „Отдавам почитанията си на Бога, 
Върховната Личност, Кршна, който е вечната блажена форма на знание.” (Гопала-
тапани Упанишад 1.1) Във Ведите има и други описания: Там екам говиндам – „Ти си 
Говинда, който доставя наслаждение на сетивата и кравите.” Сач-чид-ананда виграхам 
– „И Твоята форма е трансцендентална, пълна със знание, блажена и вечна.” (Гопала-
тапани Упанишад 1.35) 
 Въпреки трансценденталните качества на тялото на Господ Кршна, пълно с 
блаженство и знание, има много т.нар. учени и коментатори на Бхагавад-гита, които се 
присмиват на Кршна като Го смятат за обикновен човек. Един учен може да се роди с 
изключителни способности поради добрите си дейности в миналото, но такова 
схващане за Шри?? Кршна се дължи на оскъдни знания. Такъв човек се нарича мудха, 
защото само глупаците могат да приемат Кршна за обикновено човешко същество. 
Глупаците приемат Кршна за обикновено човешко същество, защото не познават 
поверителните дейности на Върховния Господ и различните Му енергии. Те не знаят, 
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че тялото на Кршна е символ на пълно знание и блаженство, че Той е господарят на 
всичко, което съществува, и може да даде освобождение на всеки. Понеже не знаят, че 
Кршна има толкова много трансцендентални качества, те Му се надсмиват. 
 Те не знаят също, че появяването на Бога, Върховната личност, в този 
материален свят е проявление на вътрешната Му енергия. Той е господарят на 
материалната енергия. Както се обяснява на няколко места (мама майа дуратйайа), 
Той заявява, че въпреки че материалната енергия е много силна, тя е под Негов контрол 
и този, който Му се отдаде, може да се измъкне от властта й. Ако една душа, която се 
отдала на Кршна, може да превъзмогне влиянието на материалната енергия, как е 
възможно Върховният Господ, който ръководи сътворяването, поддържането и 
разрушаването на цялата космическа природа, да има материално тяло като нашето? 
Очевидно такова схващане за Кршна е пълна глупост. Глупаците обаче не могат да си 
представят как така Божествената Личност, Кршна, който прилича на обикновен човек, 
може да бъде контрольор на всички атоми и на гигантското проявление на вселенската 
форма. Най-голямото и най-малкото остават отвъд тяхното схващане; те не могат да си 
представят, че форма като тази на човешкото същество може да се контролира 
едновременно безкрайното и съвсем малкото. В действителност въпреки че контролира 
безкрайното и ограниченото, Той остава настрана от цялото това проявление. Относно 
Неговата йогам аишварам – невъобразима трансцендентална енергия – се казва ясно, че 
Той може да контролира безкрайното и съвсем малкото и да остава настрана от тях. 
Въпреки че глупакът не може да си представи как Кршна, който се явява като човешко 
същество, може да контролира базкрайното и съвсем малкото, чистите 
преданоотдадени приемат това, защото знаят, че Кршна е Бог, Върховната Личност. 
Затова те Му се отдават напълно, като се ангажират в Кршна съзнание, т.е. в предано 
служене на Господа. 
 Между имперсоналистите и персоналистите съществуват много спорове във 
връзка с появяването на Господа като човешко същество. Но ако се позовем на 
Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам – авторитетните текстове, от които можем да 
разберем науката за Кршна, - ще проумеем, че Кршна е Бог, Върховната Личност. Той 
не е обикновен човек, въпреки че се появява на Земята като обикновен човек. В Първа 
песен, първа глава на Шримад-Бхагаватам, когато мъдреците, начело с Шаунака, 
разпитват за дейностите на Кршна, те казват: 
 

критаван кила кармани    саха рамена кешавах 
ати-мартйани бхагаван    гудхах капата-манушах 

 
„Господ Шри Кршна, Бог, Върховната Личност, заедно с Баларама играеше ролята на 
обикновено човешко същество и прикрит по този начин, извърши много свръхчовешки 
дейности.” (ШБ 1.1.20). Появяването на Господа като човек обърква глупаците. Никое 
човешко същество не може да извърши удивителните дейности, които извършва 
Кршна, докато е на Земята. Кршна се появява пред баща Си и майка Си – Васудева и 
Деваки – с четири ръце, но след молбите на родителите Си се превръща в обикновено 
дете. Както се казва в Бхагаватам (10.3.46), бабхува пракритах шишух – Той приема 
образа на обикновено дете, на обикновено човешко същество. Тук отново се 
подчертава, че появяването на Господа като обикновено човешко същество е едно от 
качествата на трансценденталното Му тяло. В единадесета глава на Бхагавад-гита 
Арджуна моли Кршна да покаже четириръката Си форма (тенаива рупена чатур-
бхуджена).След като показва тази форма, Кршна, по молба на Арджуна, отново приема 
първоначалната Си човешка форма (манушам рупам). Тези различни характерни 
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особености на Върховния Господ със сигурност не са същите като на обикновеното 
човешко същество. 
 Някои от ония, които се присмиват на Кршна и са заразени от майамади 
философията, цитират следния стих от Шримад-Бхагаватам (3.29.21), за да докажат, че 
Кршна е просто обикновен човек: Ахам сарвешу бхутешу бхутатмавастхитах сада – 
„Върховният присъства във всяко живо същество.” По-добре е да се обърнем към 
обяснението на този стих, дадено от ваишнава ачариите Джива Госвами и Вишванатха 
Чакраварти Тхакура, вместо да приемаме тълкуванията на неавторитетни личности, 
които осмиват Кршна. В коментара на този стих Джива Госвами казва, че Кршна в 
Своята пълна експанзия като Параматма се намира в движещите се и в недвижещи се 
същества като Свръхдуша, така че преданоотдаденият неофит, който се отнася с 
внимание само към арча-мурти – формата на Върховния Господ в храма, - без да 
почита другите живи същества, обожава безрезултатно формата на Господа в храма. 
Има три  вида преданоотдадени на Господа и неофитът се намира на най-ниското ниво. 
Един начинаещ преданоотдаден обръща внимание повече на Божеството в храма, 
отколкото на другите преданоотдадени. Затова Вашванатха Чакраварти Тхакура 
изтъква необходимостта човек да се отърси от този манталитет. Преданоотдаденият 
трябва да разбира, че щом Кршна присъства в сърцето на всеки като Параматма, всяко 
тяло е въплъщение, или храм на Върховния Господ. Ето защо както човек отдава почит 
на храма на Господа, така той трябва да почита и всяко тяло, в което обитава 
Параматма. По тази причина на всеки трябва да се отдава съответната почит и никой да 
не бъде пренебрегван. 
 Има много имперсоналисти, които се подиграрват на храмовото обожание. Те 
казват, че щом като Бог е навсякъде, не е нужно човек да се ограничава с храмово 
обожание. Но ако Бог е навсякъде, не е ли Той и в храма или в Божеството? Въпреки че 
импесоналистите и персоналистите винаги ще спорят помежду си, съвършеният 
преданоотдаден в Кршна съзнание знае, че Кршна е Върховната Личност и е 
всепроникващ, както се потвърждава и в Брахма-самхита. Макар че личната Му 
обител е Голока Врндавана и Той е винаги там, посредством различните Си проявления 
на енергии и пълни експанзии Господ присъства навсякъде, във всички части на 
материалното и духовното творение.   
 
ТЕКСТ 12 
 

могхаша могха-кармано    могха-джнана вичетасах 
ракшасим асурим чаива    пракритим мохиним шритах 

 
могха-ашах – излъгани в надеждите си; могха-карманах – объркани от кармичните 
дейности; могха-джнанах – провалили се в науката; вичетасах – объркани; ракшасим – 
демонична; асурим – атеистична; ча – и; ева – несъмнено; пракритим – природа; 
мохиним – като се объркват; шритах – приемат подслона на. 
 
Личностите, които са объркани по този начин, се привличат от демонични и 
атеистични възгледи. В това заблудено състояние надеждите им за освобождение, 
кармичните им дейности и развитието на знанието им пропадат. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има много преданоотдадени, които приемат преданото служене в 
Кршна съзнание, но в сърцето си не приемат Бога, Върховната Личност, Кршна, като 
Абсолютната Истина. Те никога няма да вкусят плода, който е резултат от преданото 
служене, а именно – връщане обратно към Бога. Също и тези, които извършват 
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благочестиви кармични дейности с надеждата да постигнат накрая освобождение от 
това материално оплитане, никога няма да успеят, защото се присмиват на Бога, 
Върховната Личност, Кршна. С други думи, личностите, които се присмиват на Кршна, 
са демони и атеисти. Както беше описано в седма глава на Бхагавад-гита, такива 
думонични безбожници никога не се отдават на Кршна. Умствените им спекулации за 
достигането на Абсолютната Истина ги довеждат до неправилното заключение, че 
обикновеното живо  същество и Кршна са едно и също. С такова погрешно убеждение 
те мислят, че тялото на всяко човешко същество сега просто е покрито от материалната 
природа, но веднага щом човек се освободи от това материално тяло, няма да има 
разлика между Бога и него. Този опит да се стане едно с Кршна ще бъде провален 
вследствие на заблудата. Подобно атеистично и демонично развиване на духовно 
знание винаги е безполезно. Това е смисълът на този стих. За такива личности 
усвояването на знанието на ведическата литература като Веданта-сутра и 
Упанишадите е винаги неуспешно. 
 Следователно голяма грешка е да се счита Кршна, Върховната Личност, за 
обикновен човек. Личности, които мислят по този начин, със сигурност са заблудени, 
защото не могат да разберат вечната форма на Кршна. В Брхад-вишну-смрти се казва 
недвусмисленно: 
 

йо ветти бхаутикам дехам    кришнасйа параматманах 
са сарвасмад бахиш-карйах    шраута-смарта-видханатах 
мукхам тасйавалокйапи    са-челам снанам ачарет 

 
„Този, който приема тялото на Кршна за материално, трябва да бъде прогонван при 
извършването на всички ритуали и дейности, описани в шрути и смрти. И ако някой 
случайно види лицето на такъв човек, трябва да се изкъпе в Ганг, за да се освободи от 
заразата. Хората се присмиват на Кршна, защото завиждат на Бога, Върховната 
Личност. Тяхната съдба, без съмнение, е да се раждат отново и отново във форми, в 
които ще водят атеистичен и демоничен живот. Тяхното истинско знание винаги ще 
остава под влиянието на илюзията и те постепенно ще деградират до най-тъмните 
области на творението.” 
 
ТЕКСТ 13 
 

махатманас ту мам партха    даивим пракритим ашритах 
бхаджантй ананйа-манасо    джнатва бхутадим авйайам 

 
маха-атманах – великите души; ту – но; мам – в Моята; партха – о, сине на Пртха; 
даивим – божествена; пракритим – природа; ашритах – след като приемат подслона; 
бхаджанти – отдават служене; ананйа-манасах – без отклоняване на ума; джнатва – 
като знаят; бхута – на творението; адим – началото; авйайам – неизчерпаемия. 
 
О, сине на Пртха, великите души, които не са заблудени, се намират под 
покровителството на божествената природа. Те се ангажират изцяло в предано 
служене на Мен, защото знаят, че Аз съм Бог, Върховната Личност, 
първоначалният и неизчерпаемият. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих се дава ясно описание на махаматма. Първият признак на 
махаматма е, че той вече е установен в божествената природа и не е под контрола на 
материалната природа. Как се постига това? Обяснението се дава в седма глава: човек, 
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който се отдаде на Бога, Върховната Личност, Шри Кршна, веднага се освобождава от 
контрола на материалната природа. Това е условието. Човек може да се освободи от 
контрола на материалната природа веднага щом отдаде душата си на Бога, Върховната 
Личност. Това е предвалителното условие. Понеже живото същество е междинна 
енергия, щом се освободи от контрола на материалната природа, то преминава под 
ръководството на духовната природа. Ръководството, осъществявано от страна на 
духовната природа, се нарича даиви пракрти, или божествена природа. Когато някой се 
издигне по този начин – като се отдаде на Бога, Върховната Личност, - той достига 
положението на велика душа, т.е. махатма. 
 Махатма не ангажира вниманието си с нищо друго, освен с Кршна, защото знае 
много добре, че Той е първоначалната Върховна Личност, причина на всички причини. 
В това няма съмнение. Такъв махатма – велика душа – се оформя посредством 
общуване с други махатми, чисти преданоотдадени. Чистите преданоотдадени не са 
привлечени дори от другите форми на Кршна, като четириръкия Маха-Вишну. Само 
двуръката форма на Кршна ги привлича. Те нито са привлечени от другите форми на 
Кршна, нито пък се интересуват от формата на полубоговете или човешките същества. 
Те медитират единствено върху Кршна в Кршна съзнание. Те винаги служат на Господа 
в Кршна съзнание, без отклонение. 
 
ТЕКСТ 14 
 

сататам киртайанто мам    йатанташ ча дридха-вратах 
намасйанташ ча мам бхактйа    нитйа-йукта упасате 

 
сататам – винаги; киртайантах – като възпяват; мам – за Мен; йатантах – напълно 
устремени; ча – също; дридха-вратах – с решителност; намасйантах – като отдават 
почит; ча – и; мам – Мен; бхактйа – с преданост; нитйа-йуктах – постоянно 
ангажирани; упасате – обожават. 
 
Великите души, които винаги възпяват Моето величие, полагат усилия и 
решителност и падат в поклон пред Мен, винаги Ме обожават с преданост. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Един обикновен човек не може да стане махаматма просто като му се 
сложи щемпел за това. Качествата на един махаматма са описани тук: той винаги 
възпява величието на Върховния Господ Кршна, Божествената Личност. Той няма 
друго задължение и винаги е зает със славенето на Господа. С други думи, той не е 
имперсоналист. Когато става дума за славене, човек трябва да слави Върховния Господ, 
Неговото свято име, Неговата вечна форма, Неговите трансцендентални качества и 
необикновени забавления. Махаматма възхвалява всички тези качества и 
необикновени забавления. Махаматма възхвалява всички тези неща; следователно той 
е привързан към Бога, Върховната Личност. 
 Този, който е привързан към безличностния аспект на Върховния Господ, 
брахмаджйоти, не е описан като махаматма в Бхагавад-гита. Той е описан по друг 
начин в следващия стих. Един махаматма винаги се ангажира в различни дейности на 
преданото служене, както се описва в Шримад-Бхагаватам. Той слуша и възхвалява 
Вишну, а не някой полубог или човешко същество. Това е преданост: шраванам 
киртанам вишнох и смаранам, да помним Вишну. Махаматма притежава 
непоколебима решителност да постигне общуване с Върховния Господ в една от петте 
трансцендентални раси. За да постигне този успех, той ангажира дейностите на ума, 
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тялото, гласа си и всичко друго в служба на Върховния Господ, Шри Кршна. Това се 
нарича пълно Кршна съзнание. 
 В преданото служене има някои дейности, които се наричат предписани – 
например постене в определени дни като единадесетия ден на луната, Екадаши, както и 
на рождения ден на Господа. Всички такива правила и предписания са дадени от 
великите  ачарии за тези, които наистина желаят да общуват с Бога, Върховната 
Личност, в трансценденталния свят. Махатма, великите души, стриктно спазват всички 
тези правила и предписания и затова е сигурно, че те ще постигнат желания резултат. 
 Както се описва във втория стих на настоящата глава, преданото служене не 
само че е лесно, но и може да се изпълнява с радост – не е нужно човек да се подлага на 
строго покаяние и въздържание. Той може да изживее този живот в предано служене, 
ръководен от опитен духовен учител, независимо от положението си на семеен, 
саннйаси или брахмачари; може да извършва това предано служене на Бога, 
Върховната Личност, навсякъде по света и по такъв начин да стане наистина 
махаматма, т.е. велика душа. 
 
ТЕКСТ 15 
 

джнана-йаджнена чапй анйе    йаджанто мам упасате 
екатвена притхактвена    бахудха вишвато-мукхам 

 
джнана-йаджнена – посредством развиване на знание; ча – също; апи – несъмнено; 
анйе – другите; йаджантах – като принасят жертви; мам – Мен; упасате – обожава; 
екатвена – в единство; притхактвена – в двойственост; бахудха – в разнообразие; 
вишватах-мукхам – и във вселенската форма. 
 
Другите, които се ангажират в жертвоприношение чрез развиването на знание, 
обожават Върховния Господ като единствен и неповторим, като многобройни 
проявления и във вселенската Му форма. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Този стих е обобщение на предишните стихове. Господ казва на 
Арджуна, че ония, които са напълно Кршна осъзнати и не знаят нищо друго, освен 
Кршна, са наричани махатми. Обаче има и други личности, които не се намират в 
положението на махатма, но също обожават Кршна по различни начини. Някои от тях 
бяха вече описани – нещастните, финансово затруднените, любопитните и тези, които 
са се заели да развиват знание. Но има и други, които стоят още по-ниско и те се 
разделят на три групи: (1) такива, които почитат самите себе си като едно с Върховния 
Господ, (2) такива, които измислят някаква форма на Върховния Господ и я почитат и 
(3) такива, които приемат вселенската форма на Бога, Върховната Личност, вишва-рупа 
и я обожават. От гореспоменатите три категории най-нискостоящи и преобладаващо 
мнозинство са тези, които почитат себе си като Върховния Господ и се мислят за 
монисти. Такива хора се мислят за Върховния Господ и с този си манталитет почитат 
себе си. Това също е своеобразно обожание на Бога, защото те разбират, че всъщност 
не са материални тела, а духовни души; поне това усещане е преобладаващо. 
Обикновено имперсоналистите обожават Върховния Господ по този начин. Втората 
група включва почитателите на полубоговете, които по силата на въображението 
смятат, че всяка форма е форма на Върховния Господ. Третата група включва тези, 
които не могат да възприемат нищо, което се намира извън проявлението на 
материалната вселена. Те приемат, че вселената е най-висшият организъм или същество 
и я почитат. Вселената е също форма на Господа. 
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ТЕКСТ 16 
 

ахам кратур ахам йаджнах    свадхахам ахам аушадхам 
мантро 'хам ахам еваджйам    ахам агнир ахам хутам 

 
ахам – Аз; кратух – ведически ритуал; ахам – Аз; йаджнах – жертвоприношението, 
предписанное в смрити; свадха – принасянето; ахам – Аз; ахам – Аз; аушадхам – 
лечебна билка; мантрах – трансцендентално повтаряне на; ахам – Аз; ахам – Аз; ева – 
несъмнено; аджйам – разтопено масло; ахам – Аз; агних – огън; ахам – Аз; хутам – 
предлагането. 
 
Но Аз съм ритуалът, жертвоприношението, даровете за прародителите, лечебната 
билка и трансценденталното повтаряне на святите имена. Аз съм маслото и 
огънят, и предлагането. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Ведическото жертвоприношение, познато като джйатиштома, е също 
Кршна. Той също е маха-йаджна, за която се споменава в смрти. Жертвите, принасяни 
на Питрлока, т.е. жертвоприношението за удовлетворяване на Питрлока, което се 
приема като вид наркотик във форма на пречистено масло, е също Кршна. Мантрите, 
които се пеят във връзка  с това, са също Кршна. И много други храни, направени от 
млечни продукти, предназначени за поднасяне в жертвоприношения, са също Кршна. 
Огънят е също Кршна, защото е един от петте материални елемента – затова се казва, 
че е отделена енергия на Кршна. С други думи, ведическите жертдвоприношения, 
които се препоръчват в карма-канда раздела на Ведите, като цяло са също Кршна. Или 
казано по друг начин, всички, които се ангажират в предано служене на Кршна, вече са 
извършили всички жертвоприношения, препоръчани от Ведите. 
 
ТЕКСТ 17 
 

питахам асйа джагато    мата дхата питамахах 
ведйам павитрам омкара    рик сама йаджур ева ча 

 
пита – баща; ахам – Аз; асйа – на тази; джагатах – вселена; мата – майка; дхата – 
поддръжника; питамахах – дядо; ведйам – какво трябва да знаем; павитрам – това, 
което пречиства; ом-кара – сричката ом; рик – Рг Веда; сама – Сама Веда; йаджух – 
Йаджур Веда; ева – несъмнено; ча – и. 
 
Аз съм бащата, майката, поддръжникът и прародителят на тази вселена. Аз съм 
целта на знанието, този, който пречиства, и сричката ом. Аз съм още Рг, Сама и 
Йаджур Веда. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всички космически проявления, движими и недвижими, се явяват 
посредством различните дейности на енергията на Кршна. В материалното си 
съществуване влизаме в различни отношения с различни живи същества, които не са 
нищо друго, освен междинната енергия на Кршна. При сътворяването на пракрти 
някои от тях се явяват като наши бащи, майки, дядовци, създатели и т.н., но в 
действителност те са частици, неразделно свързани с Кршна. Тези живи същества, 
които изпълняват ролята на наши бащи, майки и т.н., не са нищо друго, освен Кршна. В 
този стих думата дхата означава „създател”. Не само нашите бащи и майки са 
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неразделно свързани с Кршна частици, но и всички, които са ги създали, т.е. нашите 
баби и дядовци и т.н., са също Кршна. В действителност всяко живо същество, като 
неразделно свързана с Кршна частица, е също Кршна. Следователно всички Веди имат 
за цел единствено постигането на Кршна. Каквото и да поискаме да научим от Ведите, 
то е само стъпка напред към разбирането на Кршна. Това съдържание, което ни помага 
да пречистим нашето органически присъщо положение, е повече от всичко Кршна. По 
същия начин живото същество, което любопитства да разбере ведически принципи, е 
също частица, неразделно свързана с Кршна, и като такава, е също Кршна. Във всички 
ведически мантри сричката ом, наричана пранава, е трансцендентална звукова 
вибрация и е също Кршна. И понеже във всички химни на четирите Веди – Сама, 
Йаджур, Рг и Атхава – пранава, т.е. омкара, заема много важно място, се разбира, че 
тя е Кршна. 
 
ТЕКСТ 18 
 

гатир бхарта прабхух сакши    нивасах шаранам сухрит 
прабхавах пралайах стханам    нидханам биджам авйайам 

 
гатих – цел; бхарта – поддръжник; прабхух – Господ; сакши – свидетел; нивасах – 
обител; шаранам – убежище; су-хрит – най-добереният приятел; прабхавах – 
сътворяването; пралайах – разрушаването; стханам – основата; нидханам – вечно 
жилище; биджам – семе; авйайам – вечното. 
 
Аз съм целта, поддръжникът, господарят, свидетелят, обителта, убежището и най-
скъпият приятел. Аз съм сътворяването и разрушаването, основата на всичко, 
вечното жилище и вечното семе. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Гати означава местоназначението, където искаме да отидем. Но 
крайната цел е Кршна, въпреки че хората не я знаят. Всеки, който не познава Кршна, е 
в заблуда и т. нар. негов „напредък” е или само частичен, или е халюцинация. Има 
много хора, които се стремят към различни полубогове и посредством стриктно 
следване на съответните методи достигат различни планети, известни като Чандралока, 
Сурйалока??, Индралока, Махарлока и т.н. Но тези локи, или планети, са творения на 
Кршна; едновременно са Кршна и не са Кршна. Тези планети, понеже са проявления на 
енергията на Кршна, са също Кршна, но в действителност служат само като крачка 
напред в реализирането на Кршна. Да достигнем различните енергии на Кршна, 
означава да достигнем Кршна косвено. Човек трябва да се обърне направо към Кршна, 
защото ще спести време и енергия. Ако някой има възможност да се изкачи до 
последния етаж на една сграда с помощта на асансьор, защо е нужно да използва 
стълбището, стъпка по стъпка? Всичко се крепи на енергията на Кршна; следователно 
без покровителството на Кршна нищо не може да съществува. Кршна е върховният 
господар, защото всичко Му принадлежи и всичко съществува посредством енергията 
Му. Понеже Кршна се намира в сърцето на всеки, Той е върховният свидетел. Местата, 
където живеем, държавите и планетите са също Кршна. Кршна е крайното убежище и 
човек трябва да приеме подслона на Кршна или за да получи покровителство, или за да 
прекрати страданието си. А когато се нуждаем от покровителство, трябва да знаем, че 
нашето покровителство трябва да бъде жизнена сила. Кршна е върховното живо 
същество. И понеже Кршна е източникът на рода ни, т.е. върховният баща, няма по-
добър приятел, нито по-голям доброжелател от Кршна. Кршна е първоизточникът на 
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творението и крайното убежище след унищожението. Следователно Кршна е вечната 
причина на всички причини. 
 
ТЕКСТ 19 
 

тапамй ахам ахам варшам    нигрихнамй утсриджами ча 
амритам чаива мритйуш ча    сад асач чахам арджуна 

 
тапами – давам топлина; ахам – Аз; ахам – Аз; варшам – дъжд; нигрихнами – 
задържам; утсриджами – изпращам напред; ча – и; амритам – безсмертието; ча – и; 
ева – несъмнено; мритйух – смърт; ча – и; сат – дух; асат – материя; ча – и; ахам – Аз; 
арджуна – о, Арджуна. 
 
О, Арджуна, Аз давам топлината, Аз задържам и изпращам дъжда. Аз съм 
безсмъртието, Аз съм и персонификацията на смъртта. Както духът, така и 
материята са в Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Чрез различните Си енергии Кршна разпръсква топлина и светлина с 
посредничеството на електричеството и Слънцето. Кршна е този, който през лятото 
спира падането на дъжда от небето, а през дъждовния сезон изпраща неспирни потоци 
дъжд. Енергията, която ни поддържа, като удължава живота ни, е Кршна и накрая пак 
Кршна ни посреща под формата на смърт. Чрез анализиране на различните енергии на 
Кршна човек може да установи, че за Кршна няма разлика между материя и дух, с 
други думи, че Той е и материя, и дух. Ето защо в напредналия стадий на Кршна 
съзнание човек не прави такова разграничаване. Той вижда във всичко единствено 
Кршна. 
 Тъй като Кршна е и материя, и дух, гигантска вселенска форма, която включва 
всички материални проявления, е също Кршна. И забавленията Му във Врндавана като 
двуръкия Шйамасундара, който свири на флейта, са забавления също на Бога, 
Върховната Личност. 
 
ТЕКСТ 20 
 траи-видйа мам сома-пах пута-папа 
    йаджнаир иштва свар-гатим прартхайанте 
 те пунйам асадйа сурендра-локам 
    ашнанти дивйан диви дева-бхоган 
 
траи-видйах – познавачите на трите Веди; мам – Мен; сома-пах – тези, които пият сока 
сома; пута – пречистени; папах – от грехове; йаджнаих – с жертвопринощения; иштва 
– като обожават; свахгатим – преминаване в рая; прартхайанте – се молят за; те – те; 
пунйам – благочестиви; асадйа – като достигат; судра-индра – на Индра; локам – света; 
ашнанти – се наслаждават; дивйан – небесни; диви – в рая; дева-бхоган – удоволствията 
на боговете. 
 
Тези, които изучават Ведите и пият сока сома, като се стремят да достигнат 
райските планети, Ме обожават индиректно. Пречистени от греховни последици, 
те се раждат на благочестивата райска планета на Индра и там се наслаждават на 
божествени удоволствия. 
 

311 
 



ПОЯСНЕНИЕ: Думата траи-видйах се отнася до трите Веди – Сама, Йаджур и Рг. 
Брахмана, който е изучавал тези три Веди, се нарича три-веди. Всеки, който е много 
привързан към знанието, получено от тези три Веди, е уважаван в обществото. За 
нещастие, има много учени в областта на Ведите, които не знаят каква е крайната цел 
на изучаването им. Самият Кршна заявява тук, че Той е крайната цел на тези, които са 
три-веди. Един истински три-веди приема подслона на лотосовите крака на Кршна и се 
ангажира в чисто предано служене, за да удовлетвори Господа. Преданото служене 
започва с повтарянето на Харе Кршна мантра и опита едновременно с това да бъде 
разбран Кршна. За нещастие тези, които изучават Ведите формално, се интересуват 
повече от принасянето на жертви на различни полубогове като Индра и Чандра. Чрез 
това усилие почитателите на различните полубогове се пречистват от замърсяването на 
по-низшите качества на природата и по този начин се издигат до по-висши планетарни 
системи, т.е. райските планети, познати като Махарлока, Джанолока, Таполока и т.н. 
Веднъж установен на някоя от тези по-висши планети, човек може да наслаждава 
сетивата си стотици и хиляди пъти по-добре, отколкото на тази планета. 
 
ТЕКСТ 21 
 
 
те там бхуктва сварга-локам вишалам 
кшине пунйе мартйа-локам вишанти 
евам трайи-дхармам анупрапанна  
гатагатам кама-кама лабханте 

 
те – те; там – този; бхуктва – като се наслаждава; сварга-локам – рая; вишалам – 
обширен; кшине – са изчерпани; пунйе – резултатите от благочестиви дейности; 
мартйа-локам – на тленната Земя; вишанти – падат; евам – така; трайи – на трите 
Веди; дхармам – доктрините; анупрапаннах – като следват; гата-агатам – смърт и 
раждане; кама-камах – като желаят сетивно наслаждение; лабханте – постигат. 
 
Когато се насладят на изключителното райско сетивно наслаждение и резултатите 
от благочестивите им дейности свършат, те се връщат отново на тази планета. 
Следователно тези, които търсят сетивно наслаждение, като се придържат към 
принципите на трите Веди, постигат само повтарящо се раждане и смърт. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек, който се издигне до по-висшите планетарни системи, се 
наслаждава на по-дълъг живот и на по-добри условия за сетивна наслада, но на него не 
му е разрешено да остане там завинаги. След като се изчерпят резултатите от 
благочестивите му дейности, той отново се връща на Земята. Както се посочва във 
Веданта-сутра (джанмадй асйа йатах), този, който не е постигнал съвършенство в 
знанието, с други думи, който не може да разбере Кршна, причината на всички 
причини, се проваля в достигането на крайната цел на живота и по такъв начин става 
подчинен на установения ред – да се издига на по-висшите планети и след това отново 
да идва на Земята, както виенското колело, което се издига и се спуска. Това означава, 
че вместо да се издигне до духовния свят, откъдето няма възможност повече да се 
върне, човек просто се върти в колелото на раждането и смъртта, на по-висшите и по-
низшите планетарни системи. По-добре човек да приеме духовния свят, за да се 
наслаждава на вечен живот, изпълнен с блаженство и знание, и никога да не се връща 
към това жалко материално съществуване. 
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ТЕКСТ 22 
 
Само на личности, които винаги Ме обожават с изключителна преданост, като 
медитират върху Моята трансцендентална форма, давам това, което им липсва, и 
съхранявам това, което имат. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек, който не може да живее дори миг без Кршна съзнание, не мисли 
за нищо друго, освен за Кршна двадесет и четири часа в денонощието и се ангажира в 
предано служене чрез слушане, възпяване, помнене, отправяне на молитви, обожаване, 
служене в лотосовите крака на Господа, отдаване на други видове служене, развиване 
на приятелство и отдаване изцяло на Господа. Такива дейности са благоприятни и 
пълни с духовни енергии, които правят преданоотдадения съвършен в 
себереализацията. В това състояние единственото му желание е да постигне общуване с 
Бога, Върховната Личност. Сигурно е, че такъв преданоотдаден достига Господа без 
затруднение. Това се нарича йога. По милостта на Господа такъв преданоотдаден 
никога не се връща обратно към материалните условия на живот. Кшема е обяснено 
като милостиво покровителство на Господа. Господ помага на преданоотдадения да 
достигне Кршна съзнание посредством йога и когато той стане напълно Кршна осъзнат, 
Господ го предпазва от падане в мизерния обусловен живот.  
 
ТЕКСТ 23 
 

йе 'пй анйа-девата-бхакта    йаджанте шраддхайанвитах 
те 'пи мам ева каунтейа    йаджантй авидхи-пурвакам 

 
йе – всички, които; апи – също; анйа – на други; девата – богове; бхактах – 
преданоотдаден; йаджанте – почитат; шраддхайа анвитах – с вяра; те – те; апи – 
също; мам – Мен; ева – само; каунтейа – о, сине на Кунти; йаджанти – те 
обожаватавидхи-пурвакам – по погрешен начин. 
 
О, сине на Кунти, тези, които са поклонници на полубоговете и ги почитат с вяра, 
в действителност обожават само Мен, но не правят това по правилен начин. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: „Личностите, които се ангажират в обожаване на полубоговете, не са 
много интелигентни, въпреки че това почитане индиректно се предлага на Мен” – казва 
Кршна. Например когато човек полива листата и клоните на едно дърво, без да полива 
корена му, той постъпва така, защото няма достатъчно знание или не съблюдава 
регулиращи принципи. По същия начин, човек служи на различните части на тялото, 
като доставя храна на стомаха. Полубоговете, така да се каже, са различните чиновници 
и ръководители в правителството на Върховния Господ. Човек трябва да спазва 
законите, създадени от правителството, а не от чиновниците или ръководителите. По 
подобен начин всеки трябва да обожава единствено Върховния Господ. Това 
автоматично ще удовлетвори различните чиновници на Господа. Чиновниците и 
ръководителите са представители на правителството и да им се дава подкуп, е 
незаконно. Това се определя тук като авидхи-пурвакам. С други думи, Кршна не 
одобрява ненужното почитане на полубоговете. 
 
ТЕКСТ 24 
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ахам хи сарва-йаджнанам    бхокта ча прабхур ева ча 
на ту мам абхиджананти    таттвенаташ чйаванти те 

 
ахам – Аз; хи – със сигурност; сарва – на всички; йаджнанам – жертвоприношения; 
бхокта – наслаждаващият се; ча – и; прабхух – господарят; ева – също; ча – и; на – не; 
ту – но; мам – Мен; абхиджананти – те познават; таттвена – в действителност; атах 
– следователно; чйаванти – падат; те – те. 
 
Аз съм единственият наслаждаващ се и господарят на всички жертвоприношения. 
По този начин ония, които не приемат Моята истинска трансцендентална 
природа, се провалят. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук ясно се посочва, че има много видове йаджна изпълнения, които се 
препоръчват във ведическата литература, но в действителност те са предопределени за 
удовлетворяване на Върховния Господ. Йаджна означава Вишну. Във втората глава на 
Бхагавад-гита се казва ясно, че човек трябва да работи единствено за 
удовлетворяването на Йаджна, т.е. Вишну. Съвършената форма на човешката 
цивилизация, известна като варнашрама-дхарма, е специално предназначена за 
удовлетворяване на Вишну. Затова Кршна казва в този стих: „Аз съм този, който се 
наслаждава на всички жертвоприношения, защото Аз съм върховният господар.” Обаче 
нискоинтелигентните личности, без да знаят този факт, почитат полубоговете за 
някаква временна изгода. Затова те падат в материалното съществуване и не достигат 
жиланата цел в живота. Ако имаме някакво материално желание, по-добре е да 
помолим Върховния Господ (въпреки че това не е чиста преданост) и така ще 
постигнем желания резултат. 
 
ТЕКСТ 25 
 

йанти дева-врата деван    питрин йанти питри-вратах 
бхутани йанти бхутеджйа    йанти мад-йаджино 'пи мам 

 
йанти – отиват; дева-вратах – почитатели на полубоговете; деван – при полубоговете; 
питрин – при прадедите; йанти – отиват; питри-вратах – почитателите на прадедиде; 
бхутани – при ризраците и духовете; йанти – отиват; бхута-иджйах – почитателите на 
призраците и духовете; йанти – отиват; мат – Моите; йаджинах – преданоотдадени; 
апи – но; мам – при Мен. 
 
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. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Ако човек има желание да отиде на Луната, Слънцето или на някоя 
друга планета, може за постигне желаната цел, като следва определени ведически 
принципи, препоръчани за тази цел, такива като метода, формално наричан дарша-
паурнамаси. Тези принципи са описани ясно в онази част на Ведите, която се отнася до 
кармичните дейности. Там се препоръчват различни начини за специфично почитане на 
полубоговете, намиращи се на различните райски планети. По същия начин, човек 
може да достигне планетите Пита, когато извършва съответната йаджна, или да отиде 
на някоя от планетите с призраци и да стане йакша, ракша или пишача. Почитането на 
пишача се нарича „черно изкуство” или „черна магия”. Има много хора, които 
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практикуват това черно изкуство и мислят, че това е спиритуализъм, но в 
действителност тези дейности са напълно материални. По същия начин, един чист 
преданоотдаден, който обожава само Бога, Върховната Личност, достига планетите на 
Ваикунтха и Кршналока. От този важен стих може лесно да се разбере, че щом само с 
почитане на полубоговете човек може да достигне райските планети, с почитане на 
питите да достигне планетите Пита, или като практикува черно изкуство, да достигне 
планетите на призраците, не би трябвало чистият преданоотдаден да не може да 
достигне планетата на Кршна или Вишну. За нещастие, много хора нямат информация 
за тези висши планети, където живеят Кршна и Вишну, и понеже не знаят за тях, 
пропадат. Дори имперсоналистите падат от брахмаджйоти. Затова движението за 
Кршна съзнание разпространява сред цялото човечество върховната информация, че 
просто като повтаря Харе Кршна мантра, човек може да стане съвършен още в този 
живот и да се върне обратно вкъщи, обратно при Бога. 
 
ТЕКСТ 26 
 

патрам пушпам пхалам тойам    йо ме бхактйа прайаччхати 
тад ахам бхактй-упахритам    ашнами прайатат манах 

 
патрам – листо; пушпам – цвете; пхалам – плод; тойам – вода; йах – който и; ме – на 
Мен; бхактйа – с преданост; прайаччхати – предлага; тат – това; ахам – Аз; бхакти-
упахритам – предложено с преданост; ашнами – приемам; прайата-атманах – от 
човек с чисто съзнание. 
 
Ако някой с любов и преданост Ми предложи листо, цвете, плод или вода, Аз ще 
приема. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: За интелигентната личност най-важното е да бъде в Кршна съзнание, да 
се ангажира в трансцендентално любовно служене на Господа, за да достигне вечната 
блажена обител за вечно щастие. Начинът за достигане на такъв прекрасен резултат е 
много прост и дори най-бедният измежду бедните, който е без никаква квалификация, 
може да го използва. Единственото качество, необходимо на човека, е да бъде чист 
преданоотдаден на Бога. Няма значение какъв е човек и къде се намира. Методът е 
толкова лесен, че ако с искрена любов бъдат поднесени на Върховния Господ дори 
листо, малко вода или плод, Той с удоволствие ще приеме. Следователно няма човек, за 
когото Кршна съзнание е забранено, защото то е лесно и универсално. Кой е такъв 
глупак, че да не иска да стане Кршна осъзнат чрез този прост метод и по такъв начин да 
достигне до най-висшия и съвършен живот, който е вечен, пълен с блаженство и 
знание? Единственото нещо, което Кршна иска, е служене с любов и нищо повече. 
Кршна приема дори малко цвете от Своя чист преданоотдаден. Той не желае никакъв 
дар от непреданоотдадения. Той не се нуждае от нищо и никого, защото е 
самозадоволяващ се. И въпреки всичко, Той приема това, което Неговият 
преданоотдаден Му предлага в размяна на любов и нежност. Да се развие Кршна 
съзнание, е най-висшето съвършенство в живота. Думата бхакти се споменава два пъти 
в този стих, за да се наблегне по-силно, че бхакти, или преданото служене, е 
единственият начин да се достигне Кршна. Никакво друго условие, например това 
човек да стане брахмана, компетентен учен, много богат човек или велик философ, не 
може да накара Кршна да приеме някакъв дар. Без основния принцип на бхакти нищо 
не може да накара Господа да се съгласи да приеме нещо от някого. Бхакти никога не е 
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причинно обусловена. Методът е вечен. Това е непосредствена дейност в служене на 
абсолютното цяло. 
 Тук Господ Кршна, след като заявява, че е единственият наслаждаващ се, 
предвечният Господ и истинската цел на всички жертвоприношения, разкриват какви 
видове жиртвоприношения желае да се извършват. Ако някой желае да се ангажира в 
предано служене на Върховния, за да се пречисти и да постигне целта на живота – 
трансцендентално любовно служене на Бога, - трябва да разбере какво желае Господ от 
Него. Следователно не трябва да предлагаме на Кршна месо, риба и яйца. Ако Той 
искаше да Му предлагаме такива неща, щеше да каже. Вместо това Той ясно иска да 
Му се предлага листо, плод, цвете и вода и казва за такова поднасяне: „Аз ще го 
приема.” Ето защо трябва да разберем, че Той няма да приеме месо, риба или яйца. 
Зеленчуците, зърнените храни, плодовете, млякото и водата са подходяща храна за 
човешките същества и Самият Господ Кршна ги препоръчва. Всичко друго, което 
решим, че трябва да ядем, не можем да Му предлагаме, тъй като Той няма да го приеме. 
Ако Му поднасяме такива храни, няма да действаме от платформата на любовното 
предано служене. 
 В трета глава, тридесети стих Кршна обяснява, че само остатъците от 
жиртвоприношението са пречистени и подходящи за консумация от личностите, които 
се стремят към напредък в живота и освобождение от мрежата на материалното 
оплитане. В същия стих Той казва, че ония, които не Му предлагат храната си, ядат 
само грях. С други думи, всяка тяхна хапка ги омотава още по-дълбоко в мрежата на 
материалната природа. Но когато приготвя хубави и прости зеленчукови ястия и ги 
предлага пред снимка или мурти на Господ Кршна с поклон и молба към Него да 
приеме този скромен дар, човек може твърдо да напредва в живота, да пречиства тялото 
си и да изгражда фини мозъчни тъкани, които водят до чисто мислене. Освен това 
храната, която се предлага, трябва да бъде приготвена с любов. Кршна няма нужда от 
храна, понеже Той така или иначе притежава всичко, което съществува. Той обаче ще 
приеме предлаганото от човека, който иска да Го удовлетвори по този начин. Важен 
елемент в приготвянето, сервирането и предлагането е да се действа от любов към 
Кршна. 
 Философите-имперсоналисти, които твърдат, че Абсолютната Истина е без 
сетива, не могат да разберат този стих на Бхагавад-гита. Те смятат казаното тук за 
метафора или за доказателство за земния характер на Кршна – автора на Бхагавад-гита. 
Но в действителност Кршна, Върховният Господ, има сетива, за които се казва, че са 
взаимозаменяеми, с други думи, едно сетиво може да изпълнява функциите на всяко 
друго сетиво. Това е смисълът на твърдението, че Кршна е абсолютен. Ако Му 
липсваха сетива, Той едва ли би могъл да бъде считан за изпълнен с всички 
съвършенства. В седма глава Крашна обяснява, че той оплодява материалната природа 
с живите същества, като я поглежда. И така, когато Кршна слуша изпълненото с любов 
предлагане на храна от преданоотдадения, това е напълно идентично с това, че Той яде 
и действително вкусва. На този момент трябва да се наблегне: поради абсолютното 
положение на Господа Неговото слушане е напълно идинтично с Неговото ядене и 
вкусване на храната. Само един преданоотдаден, който приема Кршна такъв, както Той 
Сам се описва, без интерпретации, може да разбере, че Върховната Абсолютна Истина 
може да яде храната и да й се наслаждава. 
 
ТЕКСТ 27 
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йат кароши йад ашнаси    йадж джухоши дадаси йат 
йат тапасйаси каунтейа    тат курушва мад-арпанам 

 
йат – каквото и да; кароши – правиш; йат – каквото и да; ашнаси – ядеш; йат – 
каквото и да; джухоши – ти предлагаш; дадаси – ти отдаваш; йат – каквото и; 
тапасйаси – въздържанията, които извършваш; каунтейа – о, сине на Кунти; тат – на 
това; курушва – направи; мат – на Мен; арпанам – като предлагане. 
 
Каквото и да правиш, каквото и да ядеш, каквото и да предлагаш или отдаваш и 
каквито и въздържания да изпълняваш, прави това, о, сине на Кунти??, като 
жертвоприношение към Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Следователно дълг на всеки и да устрои живота си по такъв начин, че 
при никакви обстоятеелства да не забравя Кршна. Всеки трябва да работи, за да 
поддържа тялото и душата си заедно, и Кршна препоръчва тук човек да работи за Него. 
Всеки трябва да яде нещо, за да живее, затова той трябва да приема остатъците от 
храната, която е предложена на Кршна. Всеки цивилизован човек трябва да извършва 
някакви религиозни ритуални церемонии. Затова Кршна съветва: „Направи го за Мен” 
– и това се нарича арчана. Всеки е готов да дава милостиня. Кршна казва: „Дай го на 
Мен” – и това означава, че всички излишно натрупани пари трябва да се използват за 
подпомагане движението за Кршна съзнание. Днес хората са много склонни към 
медитационната техника, която не е приложима в тази епоха, но ако някой практикува 
медитация върху Кршна двадесет и четири часа в денонощието, като повтаря Харе 
Кршна мантра на броеницата си, той със сигурност е най-големият медитатор и най-
великият йоги, както се потвърждава в шеста глава на Бхагавад-гита. 
 
ТЕКСТ 28 
 

шубхашубха-пхалаир евам    мокшйасе карма-бандханаих 
саннйаса-йога-йуктатма    вимукто мам упаишйаси 

 
шубха – от благоприятни; ашубха – и неблагоприятни; пхалаих – резултати; евам – така; 
мокшйасе – ти ще се освободиш; карма – на работа; бандханаих – от обвързаността; 
саннйаса – на отречението; йога – йога; йукта-атма – има ум, твърдо установен върху; 
вимуктах – освободен; мам – при Мен; упаишйаси – ти ще достигнеш. 
 
По този начин ще се освободиш от обвързаността на работата и от нейните 
благоприятни и неблагоприятни последици. С ум, установен върху Мен, според 
този принцип на отречение, ти ще се освободиш и ще дойдеш при Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек, който действа в Кршна съзнание под висше ръководство, се 
нарича йукта. Точният термин е йукта-вайрагйа. Това по-нататък е обяснено от Рупа 
Госвами, както следва: 
 

анасактасйа вишайан    йатхархам упайунджатах 
нирбандхах кришна-самбандхе    йуктам ваирагйам учйате 

     (Бхакти-расамрта-синдху 2.255) 
  
Тук Рупа Госвами казва, че докато сме в този материален свят, трябва да действаме. Не 
можем да спрем да действаме. Следователно ако извършваме дейностите и даваме 
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плодовете от тях на Кршна, това се нарича йукти-вайрагйа. Всъщност дейности, които 
са установени в отречение, изчистват огледалното на ума и понеже извършителят 
постепенно напредва по пътя на духовната реализация, той се отдава напълно на Бога, 
Върховната Личност. По тази причина най накрая той се освобождава и това 
освобождение е също точно определено. При това освобождение той не става едно с 
брахмаджйоти, а нещо повече – влиза в планетата на Върховния Господ. Тук ясно се 
посочва: мам упаишйаси – „той идва при Мен” – обратно вкъщи, обратно при Бога. Има 
пет различни нива на освобождение и тук ясно се казва, че преданоотдаденият, който 
през целия си живот е живял под ръководството на Върховния Господ, се е издигнал до 
нивото, от което след напускане на това тяло може да се върне обратно при Бога и да се 
ангажира в непосредствено общуване с Върховния Господ. 
 Този, който не се интересува от нищо друго, одвен да посвети живота си в 
служба на Господа, е истински саннйаси. Такава личност винаги мисли за себе си като 
за вечен слуга, който зависи от върховната воля на господа. И каквото и да прави, той 
го прави за Господа. Каквото и действие за идвършва, той го извършва като служене на 
Бога. Той не отдава голямо внимание на кармичните дейности или на предписаните 
задължения, дадени от Ведите. Хората са длъжни да изпълняват предписаните 
задължения, посочени във Ведите, и ако понякога изглежда, че един преданоотдаден, 
който изцяло се заема да служи на Господа, действа срещу предписаните ведически 
задължения, това всъщност не е така. 
 Затова ваишнава авторитетите казват, че дори и най-интелигентната личност не 
може да разбере плановете и действията на един чист преданоотдаден. Точните думи са 
. Танра вакйа, крийа, мудра виджнеха на буджхайа. (Чайтанья-чаритамрта, Мадхйа 
23.39) Личност, която винаги е заета да служи на Господа по такъв начин или винаги 
мисли и планира как да Му служи, трябва да се приема за напълно освободена личност 
в момента, а връщането и вкъщи, обратно при Бога – за гарантирано. Тя стои над 
всякакво материално критикуване, точно както Кршна не подлежи на никакво 
критикуване. 
 
ТЕКСТ 29 
 

само 'хам сарва-бхутешу    на ме двешйо 'сти на прийах 
йе бхаджанти ту мам бхактйа    майи те тешу чапй ахам 

 
самах – еднакво разположен; ахам – Аз; сарва-бхутешу – към всички живи същества; 
на – никой; ме – на Мен; двешйах – омразен; асти – е; на – нито; прийах – скъп; йе – 
всички, които; бхаджанти – отдават трансцендентално служене; ту – но; мам – на 
Мен; бхактйа – в преданост; майи – са в Мен; те – такива личности; тешу – в тях; ча – 
също; апи – несъмнено; ахам – Аз. 
  
Аз не завиждам на никого, нито предпочитам някого, и се отнасям еднакво към 
всички. Но всеки, който Ми служи с преданост, е Мой приятел. Той е в Мен и Аз 
съм също негов приятел. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук някой може да запита: щом Кршна се отнася еднакво към всеки и 
никой специално не е Негов приятел, защо проявява особен интерес към 
преданоотдадените, които винаги са заети в трансцендентално служене на Него? Това 
не е дискриминация, а естествено отношение. Всеки човек в този материален свят може 
да е предразположен към благотворителност, но въпреки това той е заинтересуван най-
вече за собствените си деца. Господ заявява, че всяко живо същество, независимо от 
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формата му, е Негов син и затова Той снабдява всеки с изобилно количество от 
необходимите му за живот неща. Той е като облака, който излива дъжд навсякъде – и 
върху скалата, и върху земята, и върху водата. Но към Своите преданоотдадени Господ 
се отнася с особено внимание. За тези преданоотдадени се споменава тук: те са винаги 
в Кршна съзнание и затова винаги са трансцендентално установени в Кршна. 
Същността на израза „Кршна съзнание” предполага, че всички, които са с такова 
съзнание, са истински трансценденталисти, установени в Господа. Тук Господ ясно 
казва: майи те – „Те са в Мен.” Естествено, като резултат и Господ също е в тях. Това е 
взаимно. Това обяснява също и думите йе йатха мам прападйанте тамс татхаива 
бхаджамй ахам – „В каквато степен човек Ми се отдава, в такава степен Аз се грижа за 
него.” Тази трансцендентална взаимност съществува, защото Господ и 
преданоотдадените са осъзнати. Когато един диамант се постави на златен пръстен, той 
изглежда твърде изящен. Златото става по-красиво, а в същото време и диамантът става 
по-красив. Господ и живите същества блестят вечно и когато живото същество е готово 
да служи на Върховния Господ, то изглежда като злато. Господ е диамантът и затова 
съчетанието е толкова прекрасно. Живите същества в незамърсено състояние се 
наричат преданоотдадени. Върховният Господ става преданоотдаден на Своите 
преданоотдадени. Ако не съществуваше размяна на чувства между преданоотдадения и 
Господа, нямаше да има философия на персоналистите. В имперсоналната философия 
не се говори за взаимност на чувства между Върховния и живото същество, но във 
философията на персоналистите тя съществува. 
 Често се използва примерът, в който Господ е сравняван с дърво на желанията – 
каквото и да поиска човек от това дърво, Господ му го дава. Но обяснението тук е по-
пълно. Тук Господ казва, че има предпочитание към преданоотдадените Си. Това е 
проява на особената милост на Господа към преданоотдадените. Взаимността на 
Господа не трябва да се смята за подчинена на закона за кармата. Тя принадлежи на 
трансценденталното състояние, в което Господ и Неговите преданоотдадени действат. 
Преданото служене на Господа не е дейност, която принадлежи на този материален 
свят; тя е част от духовния свят, където цари вечност, блаженство и знание. 
 
ТЕКСТ 30 
 

апи чет су-дурачаро     бхаджате мам ананйа-бхак 
садхур ева са мантавйах самйаг вйавасито хи сах 

 
апи – дори; чет – ако; су-дурачарах – човек извършва най-отвратителни неща; 
бхаджате – се ангажира в предано служене; мам – на Мен; ананйа-бхак – без 
отклонение; садхух – за свят; ева – несъмнено; сах – той; мантавйах – трябва да се 
счита; самйак – напълно; вйаваситах – установен в решителност; хи – несъмнено; сах – 
той. 
 
Дори човек да извършва най-отвратителната  дейност, ако е зает в предано 
служене, той трябва да бъде смятан за свят, защото неговата решителност е 
правилно насочена. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Думата су-дурачарах, употребена в този стих, е много важна и трябва да 
я разберем правилно. Когато живото същество е обусловено, то извършва два вида 
дейности: едните са обусловени, а другите – органически присъщи на него. Както за 
поддържане на тялото, така и за съблюдаване на правилата, установени в обществото и 
държавата, трябва да се извършват различни дейности, свързани с обусловения живот, 
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които са валидни дори и за преданоотдадените. Тези дейности се наричат обусловени. 
Освен тях, за живото същество, което напълно осъзнава духовната си природа и се 
ангажира в Кршна съзнание или в предано служене на Господа, има и дейности, които 
се наричат трансцендентални. Тези дейности се извършват в органически присъщото 
му положение и се определят като предано служене. И така, в обусловеното положение 
често преданото служене и обусловеното  служене във връзка с тялото се извършват 
успоредно. Понякога обаче тези дейности отново стават противоположни. Доколкото 
това е възможно, преданоотдаденият много внимава да не извърши нещо, с което да 
разруши благоприятното си положение. Той знае, че съвършенството на дейностите му 
зависи от постепенната му реализация в Кршна съзнание. Понякога обаче една личност 
в Кршна съзнание може да извърши нещо, което от социална или политическа гледна 
точка се смята за много отвратително. Но такова временно падане не лишава човека от 
възможност. В Шримад-Бхагаватам се казва, че ако той е паднал, но с цялата си душа 
се ангажира в трансцендентално служене на Върховния Господ, Господ, който се 
намира и в сърцето му, го пречиства и извинява за тези отвратителни постъпки. 
Материалното замърсяване е толкова силно, че дори един йоги, който се ангажира 
изцяло в служене на Господа, понякога пада в клопката. Но Кршна съзнание е много 
силно и това случайно падане веднага се поправя. Следователно методът на преданото 
служене винаги води до успех. Никой не трябва да се надсмива на преданоотдадения, 
който случайно се е отклонил от идеалния път, защото както се обяснява в следващия 
стих, такива случайни падения ще престанат с течение на времето, когато 
преданоотдаденият се установи напълно в Кршна съзнание.  
 Следователно човек, който е установен в Кршна съзнание и с решителност се е 
заел с метода на повтаряне на Харе Кршна Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе  /  
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, остава на трансцендентална позиция, 
дори ако случайно падне. Думите садхур ева – „той е свят” – са много категорични. Те 
са предупреждение към непреданоотдадените да не се присмиват на преданоотдаден, 
който случайно е паднал. Те трябва да го считат за свят, въпреки че се е случило той да 
падне. А думата мантавйах е още по-категорична. Ако човек не следва това правило и 
се подиграва на някой преданоотдаден за случайното му падане, той не се подчинява на 
заповедите на Върховния Господ. Единственото качество, което преданоотдаденият 
трябва да притежава, е да се заеме непоколебимо и единствено с предано служене. 
 В Нарсимха Пурана е дадено следното твърдение: 
 

бхагавати ча харав ананйа-чета 
бхриша-малино 'пи вираджате манушйах 
на хи шаша-калуша-ччхабих кадачит 
тимира-парабхаватам упаити чандрах 

 
Смисълът на този стих е, че дори ако за човек, зает напълно в предано служене на 
Господа, се установи, че извършва отвратителни дейности, тези дейности трябва да се 
приемат като петната по луната, които наподобяват следи от заек. Тези петна не пречат 
да се разпространява лунната светлина. По същия начин случайното падане на един 
преданоотдаден по пътя към светия характер не го прави отвратителен. 
 От друга страна, човек не трябва да разбира погрешно, че преданоотдаденият, 
който е ангажиран в трансцендентално предано служене, може да действа по 
всевъзможни отвратителни начини. Този стих се отнася до случайно падане, което се 
дължи на голямата сила на материалните връзки. Преданото служене е в известна 
степен обявяване на война на илюзорната енергия, може да има случайни падания. Но 
когато стане достатъчно силен, той не е изложен повече на такива падания, както 
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обяснихме по-горе. Никой не трябва да се възползва от този стих, за да върши глупости 
и в същото време да се мисли за преданоотдаден. Ако такава личност не усъвършенства 
характера си посредством предано служене, трябва да е ясно, че тя не е напреднала. 
 
ТЕКСТ 31 
 

кшипрам бхавати дхарматма    шашвач-чхантим нигаччхати 
каунтейа пратиджанихи на ме бхактах пранашйати 

 
кшипрам – много скоро; бхавати – става; дхарма-атма – благочестив; шашват-
шантим – продължителен мир; нигаччхати – постига; каунтейа – о, сине на Кунти; 
пратиджанихи – заявява; на – никога не; ме – Мой; бхактах – преданоотдаден; 
пранашйати – загива. 
 
Той бързо става благочестив и постига траен мир. О, сине на Кунти, можеш смело 
да заявиш, че Мой преданоотдаден никога не загива. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Това не трябва да се разбира погрешно. В седма глава Господ казва, че 
този, който върши злонамерени дейности, не може да стане преданоотдаден на 
Господа. Който не е преданоотдаден на Господа, няма никакви добри качества. Тогава 
възниква въпросът, как може някой, който е въвлечен в отвратителни дейности, 
случайно или умишлено, да е чист преданоотдаден? Този въпрос може да се постави 
съвсем справедливо. Както се казва в седма глава, безбожниците никога не стигат до 
предано служене на Господа и те, според твърденията на Шримад-Бхагаватам, нямат 
добри качества. Обикновено един преданоотдаден, който се ангажира в деветте вида 
дейности на преданост, изпълнява метода за пречистване на сърцето от цялото 
замърсяване. Той помества Бога, Върховната Личност, в сърцето си и естествено се 
пречиства от всички греховни замърсявания. Непрекъснатото мислене за Върховния 
Господ го прави чист по природа. Във Ведите е точно предписано, че ако човек падне 
от високата си позиция, трябва да се подложи на определени ритуали, за да се 
пречисти. Но в дадения случай това не се следва, защото пречистващият процес вече е 
там, в сърцето на преданоотдадения и се дължи на постоянно помнене на Върховната 
Личност. Следователно преданоотдаденият трябва да продължи да повтаря Харе 
Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе  /  Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, 
Харе Харе, без да прекъсва метода. Това ще го предпази от всякакви инцидентни 
падания. Така той ще остава винаги освободен от всички материални замърсявания. 
 
ТЕКСТ 32 
 

мам хи партха вйапашритйа    йе 'пи сйух папа-йонайах 
стрийо ваишйас татха шудрас    те 'пи йанти парам гатим 

 
мам – от Мен; хи – несъмнено; партха – о, сине на Пртха; вйапашритйа – специално 
приемат подслон; йе – всички, които; апи – също; сйух – са; папа-йонайах – родени в 
низкопоставено семейство; стрийах – жените; ваишйах – търговците; татха – също; 
шудрах – хората от низшата класа; те апи – дори те; йанти – стигат; парам – до 
върховното; гатим – местоназначение. 
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О, сине на Пртха, всички, които приемат убежище при Мен, дори да са 
нископоставени по рождение – жени, ваишии? (търговци) и шудри (работници), - 
могат да достигнат върховното местоназначение. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук Върховният Господ ясно заявява, че в преданото служене няма 
разлика между низшите и висшите класи хора. В материалното схващане за живота има 
такова разграничаване, но за личност, която е заета в трансценденталното предано 
служене на Господа, то не е валидно. Всеки може да достигне върховното 
местоназначение. В Шримад-Бхагаватам (2.4.18) се казва, че дори най-
нископоставените, които наричат чандала (кучеядци), могат да се пречистят, когато 
общуват с чисти преданоотдадени. Следователно преданото служене и ръководството 
на чистия преданоотдаден са толкова силни, че няма разграничаване между висшите и 
низшите класи – всеки може да приеме. И най-обикновеният човек, който приема 
убежище при чист преданоотдаден, може да се пречисти посредством правилното 
ръководство. В зависимост от влиянието на различните гуни на материалната природа 
хората се разделят на три групи: в гуната на доброто (брахманите); в гуната на 
страстта (кшатриите, т.е. едминистраторите); в смесените гуни на страст и невежество 
(ваишиите, т.е. търговците) и в гуната на невежеството (шудрите, т.е. работниците). 
Личностите, които стоят по-ниско от тях, се наричат чандала и са родени в греховни 
семейства. Хората, родени в по-висши съсловия, обикновено не общуват с родените в 
греховните семейства. Но методът на преданото служене е толкова могъщ, че един чист 
преданоотдаден на Върховния Господ може да направи хората от по-низши класи 
способни да достигнат най-висшето съвършенство в живота. Това е възможно само 
когато човек приеме убежище на Кршна. Както се посочва в думата вйапашритйа, 
човек трябва напълно да се подслони при Кршна. Тогава той може да стане по-велик от 
великите джнани и йоги. 
 
ТЕКСТ 33 
 
 

ким пунар брахманах пунйа     бхакта раджаршайас татха 
анитйам асукхам локам    имам прапйа бхаджасва мам 

 
ким – колко; пунах – отново; брахманах – брахмани; пунйах – благочестиви; бхактах – 
преданоотдадени; раджа-ришайах – святи царе; татха – също; анитйам – временно; 
асукхам – пълна със страдания; локам – планета; имам – тази; прапйа – като печели; 
бхаджасва – да бъдеш ангажиран в любовно служене; мам – на Мен. 
 
А колко повече това важи за благочестивите брахмани, преданоотдадените и 
святите царе. Следователно щом си дошъл в този временен, пълен със страдания 
свят, ангажирай се в любовно служене на Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В материалния свят има различни категории хора, но независимо от 
това, той не е щастливо място за никого. Тук ясно се казва: анитйам асукхам локав – 
този свят е временен, пълен със страдания и не е подходящ за един здравомислещ 
джентълмен. Бог, Върховната Личност, казва за този свят, че е временен и е пълен със 
страдания. Някои философи, по-специално майавади философите, твърдят, че този свят 
не е истински, но ние можем да разберем от Бхагавад-гита, че светът не е неистински; 
той е временен. Има разлика между временен и неистински. Този свят е временен, но 
има друг, който е вечен. Този свят е пълен с нещастия, а другият е вечен и блажен. 
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 Арджуна е роден в свято семейство. На него Господ също казва: „Заеми се с 
предано служене на Мен и се върни скоро при Бога, обратно вкъщи.” Никой не трябва 
да остава в този временен свят, пълен със страдания. Всеки трябва да се привърже към 
Бога, Върховната Личност, за да бъде вечно щастлив. Преданото служене на Върховния 
Господ е единственият начин, по който могат да бъдат разрешени всички проблеми на 
всички класи хора. Ето защо всеки трябва да приеме Кршна съзнание и да направи 
живота си съвършен. 
 
ТЕКСТ 34 

 
ман-мана бхава мад-бхакто    мад-йаджи мам намаскуру 
мам еваишйаси йуктваивам    атманам мат-парайанах 

 
мат-манах – винаги мисли за Мен; бхава – стани; мат – Мой; бхактах – 
преданоотдаден; мат – Мой; йаджи – обожател; мам – на Мен; намаскуру – отдавай 
почитания; мам – на Мен; ева – напълно; ешйаси – ти ще дойдеш; йуктва – като си 
погълнат в; евам – така; атманам – твоята душа; мат-парайанах – посветена на Мен. 
 
Винаги ангажирай ума си в мисли за Мен, стани Мой преданоотдаден, отдавай Ми 
почит и Ме обожавай. Така напълно потопен в Мен, ти със сигурност ще дойдеш 
при Мен.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих ясно се посочва, че Кршна съзнание е единственият начин 
за освобождение от оковите на този замърсен материален свят. Понякога безскрупулни 
коментатори изопачават значението на това, което е ясно казано тук: цялото предано 
служене трябва да се отдава на Бога, Върховната Личност, Кршна. За нещастие, 
безсъвестните коментатори отклоняват ума на читателя към абсолютно 
неправдоподобни неща. Те не знаят, че няма разлика между ума на Кршна и Кршна. 
Кршна не е обикновено човешко същество. Той е Абсолютната Истина. Неговото тяло, 
ум е Той Самият са едно и също и са абсолютни. Бхактисиддханта Сарасвати Госвами в 
своите Анубхашйа коментари върху Чаитанйа-чаритам-рта (пета глава, Ади-лила, 
стихове 41-48) цитира от Курма Пурана: деха-дехи-вибхедо 'йам нешваре видйате 
квачит. Това означава, че при Кршна, Върховния Господ, няма разлика между 
Неговото Себе и тялото Му. Но понеже коментаторите не познават тази наука за 
Кршна, те скриват Кршна и отделят личността Му от Неговия ум или от Неговото тяло. 
Въпреки че това е пълно непознаване на науката за Кршна, някои хора печелят, като 
заблуждават другите. 
 Има и демони, които също мислят за Кршна, но със завист, както вуйчото на 
Кршна, цар Камса. Той също винаги е мислел за Кршна, но е мислел за Него като за 
свой враг. Той винаги се е безпокоял и е очаквал Кршна  да дойде и да го убие. Такъв 
начин на мислене не ще ни помогне. Трябва да мислим за Кршна с любов и преданост. 
Това е бхакти. Трябва непрекъснато да развиваме знанието си за Кршна. Какво 
означава благоприятно образование? Това означава, че трябва да учим от авторитетен 
учител. Кршна е Бог, Върховната Личност, а ние няколко пъти обяснихме, че Неговото 
тяло не е материално, че е вечно, блажено знание. Такива разговори за Кршна ще 
помогнат на всеки да стане преданоотдаден. Да се разбере Кршна по друг начин, т.е. от 
неверен източник, ще бъде безполезно. 
 Следователно човек трябва да ангажира ума си с вечната първоначална форма на 
Кршна. Убеден в сърцето си, че Кршна е Върховният, той трябва да се заеме с 
обожанието Му. В Индия има стотици и хиляди храмове за обожаване на Кршна и в тях 
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се практикува предано служене. Когато следваме тази техника, трябва да отдаваме 
почитанията си на Кршна, трябва да свеждаме глава пред Божествата, да ангажираме 
ума, тялото, дейностите си – всичко. Така напълно и без отклонение ще се потопим в 
Кршна и това ще ни помогне да се пренесем на Кршналока. Не трябва да бъдем 
отклонявани от безскрупулни коментатори. Трябва да се ангажираме в деветте 
различни дейности на преданото служене, като започнем със слушането за Кршна и 
възпяването на Кршна. Чистото предано свлужене е най-високото постижение в 
човешкото общество. 
 В седма и осма глава на Бхагавад-гита беше обяснено чистото предано служене 
на Господа, което е освободено от спекулативно знание, мистична йога и кармични 
дейности. Личностите, които не са пречистени напълно, могат да бъдат привлечени от 
различните аспекти на Господа, като безличностното брахмаджйоти и локализираната 
Параматма, но един чист преданоотдаден приема да служи непосредствено на 
Върховния Господ. 
 Има една прекрасна поема за Кршна, в която ясно се казва, че всеки, който 
почита полубоговете, е в най-висша степен неинтелигентен и няма да постигне никога 
върховната награда на Кршна. В началото може да се случва преданоотдаденият 
понякога да снижава стандарта, но въпреки това той трябва да бъде считан за по-
високостоящ от всички други философи и йоги. Човек, който се ангажира винаги в 
Кршна съзнание, трябва да бъде считан за напълно свята личност. Случайно 
извършените, извън преданото служене, дейности ще намаляват и той скоро ще 
постигне пълно съвършенство. В действителност не е възможно един чист 
преданоотдаден да падне, защото Върховният Господ лично се грижи за чистите Си 
преданоотдадени. Затова интелигентната личност трябва да се заеме с метода на Кршна 
съзнание и да живее щастливо в този материален свят. Накрая тя ще получи върховната 
награда на Кршна. 
 
 Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху девета грава на Шримад  
Бхагават-гита, озаглавена „Най-поверителното знание”. 
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ДЕСЕТА ГЛАВА 
 
   
  СЪВЪРШЕНСТВОТО  

      НА АБСОЛЮТА 
 
ТЕКСТ 1 
 

шри-бхагаван увача 
бхуйа ева маха-бахо    шрину ме парамам вачах 
йат те 'хам прийаманайа    вакшйами хита-камйайа 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност, каза; бхуйах – отново; ева – несъмнено; 
маха-бахо – о, силноръки; шрину – просто чуй; ме – Моятя; парамам – върховна; вачах 
– инструкция; йат – това, което; те – на теб; ахам – Аз; прийаманайа – като мисля, че 
сси Ми скъп; вакшйами – казвам; хита-камйайа – за твоя полза. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „О, силноръки Арджуна, отново чуй. Понеже си 
Мой скъп приятел, за твое добро ще продължа да говоря и ще ти дам знание, по-
добро от това, което вече обясних. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Парашара Муни дава следното обяснение на думата Бхагаван: личност, 
която притежава в пълна степен шестте съвършенства – цялата сила, слава, богатство, 
знание, красота и отречение, –  е Бхагаван, т.е. Бог, Върховната Личност. Когато Кршна 
е бил на Земята, Той е показал всичките Си шест съвършенства. Затова всички велики 
мъдреци като Парашара Муни са приели Кршна като Бог, Върховната Личност. Сега 
Той съобщава на Арджуна още по-поверителното знание за Своите съвършенства и 
дейности. В предишните глави, като се започна от седма глава, Бог вече обясни 
различните Си енергии и начина, по който те действат. Сега, в тази глава, Той 
разяснява на Арджуна специфичните Си съвършенства. В предишната глава Кршна 
обясни различните Си енергии, за да укрепи вярата и предаността. В тази глава Той 
отново разказва на Арджуна за проявленията Си и за различните Си съвършенства.
 Колкото повече човек слуша за Върховния Бог, толкова по-твърдо се установява 
в преданото служене. Той трябва винаги да слуша за Господа в обществото на 
преданоотдадени.Това ще усъвършенства преданото му служене. Такива разговори се 
водят само между преданоотдадени, които наистина силно желаят да бъдат в Кршна 
съзнание. Други не могат да участват в тях. Господ ясно казва, че понеже Арджуна Му 
е много скъп, Той ще проведе този разговор, за да го облагодетелства. 
 
ТЕКСТ 2 
 

не ме видух сура-ганах    прабхавам на махаршайах 
ахам адир хи деванам    махаршинам ча сарвашах 

 
на – никога; ме – Моите; видух – знаят; сура-ганах – полубоговете; прабхавам – 
произход, съвъриенства; на – никога; маха-ришайах – велики мъдреци; ахам – Аз съм; 
адих – произходът; хи – със сигурност; деванам – на полубоговете; маха-ришинам – на 
великите мъдреци; ча – също; сарвашах – във всяко отношение. 
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Нито полубоговете, нито великите мъдреци познават Моя произход и 
съвършенства, защото във всяко отношение Аз съм източникът на полубоговете и 
мъдреците. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Както се казва в Брахма-самхита, Господ Кршна е Върховният Господ. 
Никой не е по-велик от Него. Той е причината на всички причини. А тук Господ лично 
заявява, че е причината за появяването на всички полубогове и мъдреци. Дори те не 
могат да Го разберат. Полубоговете и великите мъдреци не могат да разберат Неговото 
име и личност, а какво остава за т.нар. „учени” от тази мъничка планета. Никой не 
може да разбере защо този Върховен Бог идва на Земята като обикновено човешко 
същество и извършва такива излючителни, удивителни неща. Човек трябва да разбере, 
че начетеността не е необходимо условие за осъзнаването на Кршна. Дори 
полубоговете и великите мъдреци са се опитвали да разбират Кршна чрез умствени 
размишления и не са успявали. В Шримад-Бхагаватам също ясно се казва, че дори 
великите полубогове не могат да разберат Бога, Върховната Личност. Те могат да 
спекулират в границите на несъвършените си сетива и да достигнат до 
противоположното на имперсонализма заключение за нещо, което не е проявено от 
трите качества на материалната природа, или да си представят нещо чрез умствените си 
спекулации, но не е възможно да разберат Кршна посредством такова глупаво 
разсъждение. 
 Така Господ косвено казва на всеки, който иска да узнае Абсолютната Истина: 
„Тук Аз присъствам като Бог, Върховната Личност. Аз съм Върховният.” Човек трябва 
да знае това. Въпреки че никой не може да разбере невъобразимия Господ, който се 
представя лично, все пак Той съществува. Всъщност ние не можем да разберем Кршна, 
който е вечен, пълен с блаженство и знание, просто като изучаваме Неговите думи в 
Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам. До схващането за Бога като за някаква 
ръководеща сила или безличностен Брахман могат да стигнат личности, които се 
намират в по-низшата енергия на Господа. Ако не е установен на трансцендентална 
позиция, човек не може да възприеме Божествената Личност. 
 Тъй като повечето хора не могат да разберат Кршна в Неговото действително 
положение, поради безпричинната Си милост Той идва на Земята, за да покаже 
благосклонност към такива спекулатори. Обаче въпреки необикновените дейности на 
Върховния Господ, тези спекулатори, замърсени от материалната енергия, продължават 
да мислят, че безличностният Брахман е Върховният. Само преданоотдадените, които 
са напълно отдадени на Върховния Господ, могат да разберат по милостта на 
Върховната Личност, че Той е Кршна. Преданоотдадените на Господа не се 
интересуват от схващането за Бога като за безличностен Брахман. Тяхната вяра и 
преданост ги води до незабавно отдаване на Върховния Господ и по безпричинната 
милост на Кршна те могат да разберат Кршна. Никой друг не може да Го разбере. И 
така, дори великите мъдреци потвърждават: „Какво е атма и какво е Върховният? 
Върховният е този, когото трябва да обожаваме.” 
 
ТЕКСТ 3 
 

йо мам аджам анадим ча ветти лока-махешварам 
асаммудхах са мартйешу сарва-папаих прамучйате 

 
йах – всеки, който; мам – Мен; аджам – неродения; анадим  без начало; ча – също; 
ветти – познава; лока – на планетите; маха-ишварам – верховният господар; 
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асаммудхах – незаблуден; сах – той; мартйешу – сред всички, които ги очаква смърт; 
сарва-папаих – от всички греховни последици; прамучйате – се освобождава. 
 
Този, който Ме познава като нероден, като безначален, като Върховен Господ на 
всички светове, единствено той сред хората не е в илюзия и е освободен от всички 
грехове. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Както се казва в седма глава (7.3), манушйанам манушйанам сахасрешу 
кашчид йатати сиддхайе – тези, които се опитват да се издигнат до платформата на 
духовната реализация, не са обикновени хора. Те стоят по-високо от милиони и 
милиони обикновени хора, които нямат знание за духовната реализация. Но от всички, 
които наистина се опитват да разберат духовното си положение, този, който може да 
достигне до разбирането, че Кршна е Бог, Върховната Личност, господарят на всичко, 
нероденият, е най-успялата духовно реализирала се личност. Само на това ниво, когато 
напълно проумее върховната позиция на Кршна, човек може да бъде напълно 
освободен от всички греховни реакции. 
 Тук Господ е описан с думата аджа, която означава „нероден”, но Той се 
различава от живите същества, описани във втора глава също като аджа. Господ се 
различава от живите същества, които умират и се раждат поради материална 
привързаност. Обусловените души сменят телата си, но Неговото тяло не се променя. 
Дори когато идва в този материален свят, Той идва все същия, нероден, затова в 
четвърта глава се казва, че Господ поради вътрешната Си енергия не е под влиянието 
на низшата материална енергия; Той винаги е в по-висшата енергия. 
 В този стих думите ветти-лока-махешварам означават, че трябва да знаем, че 
Господ Кршна е върховният господар на планетарните системи във вселената. Той е 
съществувал преди творението и се различава от творението Си. Всички полубогове са 
сътворени в материалния свят, но що се отнася до Кршна, за Него се казва, че не е 
сътворен. Следователно Кршна се различава дори от великите полубогове като Брама и 
Шива. И понеже Той е създателят на Брахма, Шива и всички други полубогове, Той е 
Върховната Личност на всички планети. 
 Следователно Шри Кршна се различава от всичко, което е сътворено, и всеки, 
който Го познава като несътворен, незабавно се освобождава от греховните реакции. 
Човек трябва да се освободи от всички греховни дейности, за да бъде в знание за 
Върховния Господ. Както се казва в Бхагавад-гита, Той може да бъде опознат 
единствено посредством предано служене, а не с други методи. 
 Не би трябвало да приемаме Кршна за човешко същество. Както се посочи преди 
това, само глупакът Го смята за човешко същество. По друг начин това се потвърждава 
и тук. Който не е глупак, който е достатъчно интелигентен да разбере истинската 
позиция на Бога, винаги е освободен от всички греховни реакции. 
 След като Кршна е известен като син на Деваки, тогава как е възможно да бъде 
нероден? Това се обяснява в Шримад-Бхагаватам: когато се явява пред Деваки и 
Васудева, Той е роден не като обикновено дете. Той се появява в първоначалната Си 
форма и едва след това се превръща в обикновено дете. 
 Всичко, което се върши под ръководството на Кршна, е трансцендентално. То не 
може да бъде замърсено от материалните последици, които може да са благоприятни 
или неблагоприятни. Схващането, че има благоприятни и неблагоприятни неща в 
материалния свят, е в известна степен умствена спекулация, защото в материалния свят 
няма нищо благоприятно. В него всичко е неблагоприятно, защото самата материална 
природа е неблагоприятна. Истинската благоприятност зависи от служенето в пълна 
преданост в Кршна съзнание. Затова, ако въобще искаме дейностите ни да бъдат 
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благоприятни, трябва да действаме съобразно наставленията на Върховния Господ. 
Такива наставления се дават в авторитетни писания като Шримад-Бхагаватам и 
Бхагавад-гита или от авторитетен духовен учител. Понеже духовният учител, святите 
личности и писания напътстват по един и същ начин. Няма противоречие между тези 
три источника. Всички дейности, извършвани под такова ръководство, са освободени 
от реакциите на благочестивите или неблагочестивите дейности в този материален 
свят. Трансценденталното отношение на един преданоотдаден към извършването на 
дейности е всъщност отношение на отречение и се нарича саннйаса. Както се казва в 
първия стих от шеста глава на Бхагавад-гита, всеки, който действа от чувство за дълг, 
защото Върховният Господ му е наредил да действа така, и който не иска да се 
възползва от плодовете на тези дейности (анашритах карма-пхалам), е наистина в 
отречение. Истински саннйаси и йоги е този, който действа под ръководството на 
Върховния Господ, а не този, който просто е облякъл дрехата на саннйаси или е 
псевдойоги. 
 
ТЕКСТОВЕ 4-5 
 

ахимса самата туштис    тапо данам йашо 'йашах 
бхаванти бхава бхутанам    матта ева притхаг-видхах 

 
буддхих – разум; джнанам – знание; асаммохах – освобождение от съмнение; кшама – 
снизходителност; сатйам – честност; дамах – контрол над сетивата; шамах – контрол 
над ума; сукхам – щастие; духкхам – нещастие; бхавах – раждане; абхавах – смърт; 
бхайам – страх; ча – също; абхайам – безстрашие; ева – също; ча – и; ахимса – 
ненасилие; самата – уравновесеност; туштих – удовлетворенност; тапах – покаяние; 
данам – благотворительност; йашах – слава; айашах – позор; бхаванти – стават; бхавах 
– природи; бхутанам – на живите същества; маттах – от Мен; ева –несъмнено; 
притхак-видхах – различно устроени. 
 
Разум, знание, свобода от съмнение и заблуда, снизходителност, честност, контрол 
над сетивата, кантрол над ума, щастие и нещастие, раждане и смърт, страх и 
безстрашие, ненасилие, уравновесеност, удовлетвореност, въздържание, 
благотворителност, слава и позор – всички тези различни качества на живите 
същества са създадени единствено от Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Различните качества на живите същества, добри или лоши, всички те са 
създадени от Кршна и са описани тук. 
 Разумът е способността на човек да анализира нещата в истинската им светлина, 
а знанието се отнася до разбирането на това, що е дух и що е материя. Обичайното 
знание, което се получава в университетите, е свързано само с материята и тук то не се 
приема за знание. Знание означава да се познава разликата замежду духа и материята. 
Съвременното образование не дава знание за духа. То се занимава с материалните 
елементи и телесните нужди. Следователно академичното знание не е пълно. 
 Асаммоха, свободата от съмнение и илюзия, може да бъде постигната, когато 
човек не се колебае и разбира трансценденталната философия. Бавно, но сигурно той се 
освобождава от объркването. Нищо не трябва да се приема сляпо; към всичко трябва да 
се подхожда с внимание и предпазливост. Кшама, търпимостта и снисходителността 
трябва да се практикуват. Човек трябва да бъде търпелив и да извинява дребните обиди 
от страна на другите. Сатйам, честността, означава, че фактите трябва да се придставят 
такива, каквито  са, за доброто на  другите. Фактите не трябва да се представят невярно. 
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Според светските условности е прието човек да казва истината само когато тя е 
приятна за другите. Но това не е честност. Истината трябва да се казва направо, така че 
другите да могат да разбират какви са в действителност фактите. Ако някой е крадец и 
хората бъдат предупредени, че той е крадец, това е истина. Въпреки че понякога 
истината е неприятна, човек не трябва да се въздържа да я казва. Честността изисква 
фактите да се представят такива, каквито са, за доброто на другите. Такова е 
определението за истина. 
 Контрол над сетивата означава, че сетивата не трябва да се използват за ненужно 
лично наслаждение. Задоволяването на естествените нужди на сетивата не е забранено, 
но ненужното сетивно наслаждение е пагубно за духовния напредък.  Затова сетивата 
трябва да бъдат въздържани от ненужно използване.  По същия начин човек трябва да 
възпира и ума от ненужни мисли. Това се нарича шама.  Човек не трябва да губи 
времето си, за да размишлява как да спечели пари. Това е погрешно използване на 
мисловната сила.  Умът трябва да се използва за осъзнаване на основната необходимост 
на човешките същества и това трябва да се показва от авторитет.  Способността за 
мислене трябва да се развива в общуване с личности, които са авторитети върху 
писанията, святи личности, духовни учители и личности с високоразвито мислене. 
Сукхам, удоволствие или щастие, трябва да се изпитва от нещата, които са 
благоприятни за натрупването на духовно знание в Кришна съзнание. Аналогично това, 
което е неприятно или причинява нещастие, е това, което е неблагоприятно за 
развитието на Кршна съзнание. Всичко благоприятно за развиването на Кршна  
съзнание трябва да се приема и всичко неблагоприятно – да се отхвърля. 
 Трябва да разберем, че бхава, или раждането, е свързано с тялото. Що се отнася 
до душата, за нея няма нито раждане, нито смърт, за което говорихме в началото на 
Бхагавад-гита. Раждането и смъртта са валидни за въплътеното в материалния свят.  
Страхът се дължи на безпокойството за бъдещето. Една личност в Кршна съзнание не 
се страхува, защото посредством дейностите си със сигурност ще се върне обратно в 
духовното небе, обратно вкъщи, обратно при Бога. С други думи, бъдещето й е много 
щастливо. Но останалите не знаят какво ги очаква в бъдеще. Те не знаят какво ги чака в 
следващия живот. Затова живеят в постоянно безпокойство. Ако искаме да се 
освободим от безпокойството, най-добрият път е да разберем Кршна и да се установим 
завинаги в Кршна съзнание. По такъв начин ще се освободим от всякакъв страх. В 
Шримад-Бхагаватам (11.2.37) се казва: бхайам двитийабхини-вешатах сйат – страхът 
се поражда от потъването в илюзорната енергия, но тези, които са освободени от 
илюзорната енергия, които са убедени, че не са това материално тяло, а духовни 
частици от Бога, Върховната Личност, и затова се ангажират в трансцендентално 
служене на Върховния Бог, няма от какво да се страхуват. Тяхното бъдеще е много 
щастливо. Страхът е състояние на личностите, които не са в Кршна съзнание. Абхайам, 
безстрашието, е възможно единствено за човек, който е в Кршна съзнание. 
 Ахимса, ненасилие, означава човек да не прави нищо, с което ще причини на 
другите страдание или смущение. Материалните дейности, обещавани от толкова 
политици, социолози, филантропи и т.н. не дават много добри резултати, защото 
политиците и филантропите нямат трансцендентално виждане. Те не знаят кое 
наистина е добро за човешкото общество. Ахимаса означава, че хората трябва да бъдат 
възпитавани така, че да оползотворят човешкото си тяло. Човешкото тяло е 
предназначено за духовна реализация, затова всяко движение или постъпка, които не 
водят към тази цел, са насилие върху човешкото тяло. Ненасилие е това, което 
способства за бъдещето духовно щастие на всички хора. 
 Самата, т.е. уравновесеност, означава освободеност от привързаност и 
отвращение. Да бъде човек твърде привързан или съвсем непривързан, не е най-
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доброто. Този материален свят трябва да се приеме без привързаност или отвращение. 
Всичко, което е благоприятно за практикуване на Кршна съзнание, трябва да се приема, 
и всичко, което е неблагоприятно – да се отхвърля. Това се нарича самата, 
уравновесеност. Една личност в Кршна съзнание не приема нищо и нищо не отхвърля, 
освен ако това не е полезно за изпълнение на задълженията й в Кршна съзнание. 
 Тушти, удовлетвореност, означава, че човек не трябва да желае да трупа все 
повече и повече материални неща чрез ненужни дейности. Той трябва да е 
удовлетворен от това, което получава по милостта на Върховния Господ.  Това се 
нарича удовлетвореност. Тапас означав въздържание и покаяние. Има много правила и 
предписания във Ведите, които са приложими и сега, например ставането рано сутрин, 
но всяка доброволна неприятност, която човек понася, се нарича покаяние. По същия 
начин има предписания за постене в определени дни на месеца. Човек може да не е 
склонен към практикуване на такова постене, но поради решителността си да напредва 
в науката за Кршна съзнание трябва да приема такива неприятни за тялото действия, 
когато те се припоръчват. Той обаче не трябва да гладува ненужно или в разрез с 
ведическите предписания, нито пък с някаква политическа цел. Такова гладуване е 
описано в Бхагавад-гита като гладуване в невежество, а това, което е направено в 
страст и невежество, не води до духовен напредък. Обратно, всичко, което се прави в 
гуната на доброто, води човек към напредък. Затова гладуването, направено според 
ведическите предписания, обогатява духовно знание. 
 Що се отнася до благотворителността, човек трябва да дава петдесет процента от 
доходите си за някаква добра кауза. А какво означава добра кауза? – Всичко, което се 
извършва в Кршна съзнание. Това е не само добра, но най-добрата кауза. Тъй като 
Кршна е доброто, Неговата кауза е също добра. Следователно милостиня трябва да се 
дава на личност, която е ангажирана в Кршна съзнание. Според ведическата литература 
милостиня трябва да бъде давана на брахманите. Тази практика все още се следва, 
макар и не толкова точно, както се препоръчва във Ведите. Но все пак предписанието 
е, че милостиня трябва  да се дава на брахманите. Защо? – Защото те са заети с 
развиване на духовно знание. Предполага се, че един брахмана посвещава целия си 
живот на това, да разбере Брахман. Брахма джанатити брахманах – човек, който 
познава Брахман, се нарича брахмана. И така, милостиня се дава на брахманите, 
защото те винаги се ангажират в по-висше духовно служене и нямат време да изкарват 
прехраната си. Според ведическата литература милостиня  трябва да се дава също и на 
човек, който се е отрекъл от света, саннйаси. Саннйасите просят от врата на врата не  
за пари, а за да проповядват. Всъщност те ходят от врата на врата, за да събуждат 
семейните от съня на невежеството, тъй като заети със семейните си дела, те забравят 
истинската цел на живота – да събудят своето Кршна съзнание. Задължението на 
саннйасите е да ходят като просяци при семейните и да ги насърчават да станат Кршна 
осъзнати. Както се казва във Ведите, човек трябва да се пробуди и да постигне целта, 
за реализирането на която е предназначена човешката форма на живот. Това знание и 
методът за постигането му се разпространява от саннйасите. Следователно милостиня 
трябва да се дава на всички, които са се отрекли от света, на брахманите и за други 
подобни добри каузи, а не за лични прищевки. 
 Йашас, слава, според Господ Чаитанйа има всеки, който е известен като велик 
преданоотдаден. Това е истинска слава. Ако някой стане велика личност в Кршна 
съзнание и е известен, тогава той наистина е прославен. Човек, който не притежава 
такава слава, не е прочут. 
 Всички тези качества във вселената се проявяват в човешкото общество и в 
обществото на полубоговете. Има много човешки форми и на другите планети и всички 
тези качества се срещат и там. С други думи, Кршна е създал тези качества за всеки, 
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който иска да напредва в Кршна съзнание, но човек ги развива сам отвътре. Този, който 
се ангажира в предано служене на Върховния Господ, развива всички добри качества, 
както е устроено от Върховния Господ. 
 Каквото и да видим, добро или лошо, източникът е Кршна. Нищо, което не е в 
Кршна съзнание, не може да се прояви в този материален свят. Това е знание. Макар и 
да знаем, че нещата са различно установени, трябва да осъзнаем, че всичко води 
началото си от Кршна.  
 
 
ТЕКСТ 6 
 

махаршайах сапта пурве чатваро манавас татха 
мад-бхава манаса джата йешам лока имах праджах 

 
маха-ришайах – великите мъдреци; сапта – седемте; пурве – преди; чатварах – четири; 
манавах – Ману; татха – също; мат-бхавах – родени от Мен; манасах – от ума; 
джатах – родени; йешам – от тях; локе – в света; имах – цялото това; праджах – 
население. 
 
Седемте велики мъдреци, а преди тях четиримата други велики мъдреци и Ману 
[родоначалниците на човечеството] водят началото си от Мен и са родени от Моя 
ум, а всички живи същества, които населяват различни планети, произлизат от 
тях. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ последователно разглежда родословието на населението във 
вселената. Брахма е първото същество, родено от енергията на Върховния Господ, 
който е известен като Хиранйагарбха. От Брахма са проявени  седемте велики мъдреци, 
а преди тях и други четирима велики мъдреци:  Санака, Сананда, Санатана и Санат-
кумара, както и всички Ману. Всички тези двадесет и пет велики мъдреци са известни 
като родоначалници на живите същества от цялата вселена. Има безброй много 
вселени, безброй много планети във всяка вселена и всяка планета е населена с 
различни форми на живот. Всички те произхождат от тези двадесет и пет 
родоначалници. Брахма е приел покаяние в продължение на хиляда години (според 
времето на полубоговете), преди да осъзнае по милостта на Кршна как да твори. Тогава 
от него са произлезли Санака, Сананда, Санатана и Санат-кумара, а по-късно Рудра и 
седемте мъдреци. Така всички брахмани и кшатрии са били родени от енергията на 
Бога, Върховната Личност. Брахма е известен като Питамаха, дядото, а Кршна като 
Прапитамаха, бащата на дядото. Това се казва в единадесета глава на Бхагавад-гита 
(11.39). 
 
 
ТЕКСТ 7  
 

етам вибхутим йогам ча мама йо ветти таттватах 
со 'викалпена йогена     йуджйате натра самшайах 

 
етам – цялото това; вибхутим – съвършенство; йогам – мистична сила; ча – също; 
мама – Мои; йах – всеки, който; ветти – знае; таттватах – в действителност; сах – 
той; авикалпена – без  разделяне; йогена – в предано служене; йуджйате – се заема; на 
– никога; атра – тук; самшайах – съмнение; 
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Този, който е наистина убеден в Моето съвършенство и мистичните Ми сили, се 
заема с чисто предано служене. И в това няма съмнение. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Връхната точка в духовното съвършенство е знанието за Бога, 
Върховната Личност. Ако човек не е твърдо убеден в различните съвършенства на 
Върховния Господ, той не може да се заеме с предано служене. Обикновено хората 
знаят, че Бог е велик, но не знаят колко велик е Той. А тук това се описва подробно. 
Ако човек наистина знае колко велик е Бог, той спонтанно става отдадена душа и се 
заема да Му служи предано. Когато човек наистина познава съвършенствата на 
Върховния, той няма друг избор, освен да Му се отдаде. Това истинско знание човек 
може да получи от описанията в Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гита, както и в други 
подобни книги. 
 В управлението на вселената взимат участие много полубогове, които са 
разпръснати из цялата планетарна система, и главните измежду тях са Брахма?? и 
Господ Шива, четиримата велики Кумари, както и всички останали родоначалници. 
Прародителите на населението във вселената са много и всички те са родени от 
Върховния Господ Кршна. Бог, Върховната Личност, Кршна, е първоначалният 
прародител на всички прародители. 
 Това са някои от съвършенствата на Върховния Господ. Когато сме твърдо 
убедени в съществуването им, приемаме Кршна с голяма вяра, без никакви съмнения и 
се ангажираме в предано служене. Цялото това подробно знание е нужно, за да увеличи 
интереса ни към любовното предано служене на Господа. Не трябва да пренебрегваме 
необходимостта да осъзнаем напълно колко е велик Кршна, защото разберем ли 
величието на Кршна, ще можем да се установим в искрено предано служене.  
 
ТЕКСТ 8 
 

ахам сарвасйа прабхаво    маттах сарвам правартате 
ити матва бхаджанте мам    будха бхава-саманвитах 

 
ахам – Аз; сарвасйа – на всичко; прабхавах – източник на потомството; маттах – от 
Мен; сарвам – всичко; правартате – иизхожда; ити – така; матва – като знае; 
бхаджанте – става отдаден; мам – на Мен; будхах – ученият; бхава-саманвитах – с 
голямо днимание. 
 
Аз съм източникът на всички духовни и материални светове. Всичко води 
началото си от Мен. Мъдреците, които знаят това съвършено, се заемат с предано 
служене на Мен и Ме обожават от все сърце. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Един компетентен учен, който е изучил Ведите съвършено, който 
черпи информация от авторитети като Господ Чаитанйа и знае как да прилага тези 
учения, може да разбере, че Кршна е първоизточникът на всичко в материалния и 
духовния свят. Понеже знае това съвършено, той се установява твърдо в предано 
служене на Върховния Господ. Той никога не може да бъде отклонен от безсмислени 
коментари или от глупаци. Цялата ведическа литература приема, че от Кршна водят 
началото си Брахма, Шива и всички други полубогове. В Атхарва-Веда (Гопала-
тапани Упанишад 1.24) се казва: . йо брахманам видадхати пурвам йо ваи ведамш ча 
гапайати сма кришнах – „Кршна беше този, който в началото предаде на Брахма 
ведическото знание и разпространи това знание в миналото.” След това отново в 
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Нарайана Упанишад (1) се казва: атха пурушо ха ваи нарайано 'камайата праджах 
сриджейети – „Тогава Върховната Личност Нарайана пожела да създаде живи 
същества.” Упанишадът продължава: нарайанад брахма джайате, нарайанад 
праджапатих праджайате, нарайанад индро джайате, нарайанад аштау васаво 
джайанте, нарайанад екадаша рудра джайанте, нарайанад двадашадитйах  – „От 
Нарайана се роди Брахма, пак от Нарайана произлязоха и всички родоначалници. От 
Нарайана се родиха Индра, осемте Васу, единадесетте Рудри, както и дванадесетте 
Адити.” Този Нарайана  Експанзия на Кршна. 
 В същата Веда се казва: брахманйо деваки-путрах. – „Синът на Деваки, Кршна, 
е Върховната Личност.” (Нарайана Упанишад 4) След това се съобщава: еко ваи 
нарайана асин на брахма на ишано напо нагни-самау неме дйав-апритхиви на 
накшатрани на сурйах – „В началото на сътворяването съществуваше само Върховната 
Личност Нарайана. Нямаше нито Брахма, нито Шива, нито огън, нито луна, нито звезди 
в небето, нито слънце.” (Маха Упанишад 1) В Маха Упанишад се посочва също, че 
Господ Шива се е родил от челото на Върховния Господ. И така, във Ведите се казва, 
че трябва да се обожава Върховният Господ, създателят на Брахма и Шива. 
 В Мокша-дхарма Кршна казва: 
 

праджапатим ча рудрам чапй    ахам ева сриджами ваи 
тау хи мам на виджанито    мама майа-вимохитау 

  
„Родоначалниците, Шива и всички останали са сътворени от Мен, въпреки че те не 
знаят, че са създадени от Мен, защото се заблуждават от илюзорната Ми енергия.” 
Също и във Вараха Пурана се казва: 
 

нарайанах паро девас    тасмадж джаташ чатурмукхах 
тасмад рудро 'бхавад девах    са ча сарва-джнатам гатах 

 
„Нарайана е Бог, Върховната Личност, и от Него е роден Брахма, а от Брахма – Шива.” 
 Господ Кршна е източникът на всички поколения и затова Го нарличат най-
действената причина за всичко. Той казва: „Тъй като всичко е родено от Мен, Аз съм 
първоизточникът на всичко. Всичко стои по-ниско от Мен, никой не стои над Мен.” 
Няма  друг върховен контрольор, освен Кршна. Който разбере Кршна по този начин от 
авторитетен духовен учител и от ведическата литература, използва цялата си енергия в 
Кршна съзнание и става наистина учен човек. В сравнение с него всички останали, 
които не познават вярно Кршна, са глупаци. Само един глупак може да приема Кршна 
за обикновен човек. Една Кршна осъзната личност не трябва да се обърква от глупаци. 
Тя трябва да избягвя всички неавторитетни коментари и тълкувания върху Бхагавад-
гита и да напредва в Кршна съзнание с решителност и твърдост. 
 
ТЕКСТ 9 
 

мач-читта мад-гата-прана    бодхайантах параспарам 
катхайанташ ча мам нитйам    тушйанти ча раманти ча 

 
мат-читтах – техните умове, напълно ангажирани с Мен; мат-гата-пранах – техният 
живот, посветен на Мен; бодхайантах – като проповядват; параспарам – един на друг; 
катхайантах – като говорят; ча – също; мам – за Мен; нитйам – постоянно; тушйанти 
– стават удовлетворени; ча – също; раманти – се наслаждават на трансцендентално 
блаженство; ча – също. 
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Моите чисти преданоотдадени постоянно мислят за Мен, животът им е напълно 
просветен в служене на Мен и те изпитват голямо наслаждение и блаженство, 
когато се просвещават един  друг и разговарят за Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Чистите преданоотдадени, чиито характерни качества са споменати тук, 
се ангажират напълно в трансцендентално любовно служене на Господа. Умовете им не 
могат да бъдат отклонени от лотосовите крака на Кршна. Разговорите им са единствено 
на трансцендентални теми. В този стих са специално описани признаците на чистите 
преданоотдадени. Преданоотдадените на Върховния Господ са заети двадесет и четири 
часа в денонощието с възхваляване качествата и забавленията на Върховния Господ. 
Техните сърца и души са постоянно потопени в Кршна и те изпитват удоволствие, 
когато разговарят за Него с другите преданоотдадени. 
 В предварителния етап на преданото служене те вкусват трансцендентално 
удоволствие от самото служене, а в зрелия стадий действително изпитват любов към 
Бога. Веднъж установено на тази трансцендентална позиция, те могат да вкусят най-
висшето съвършенство, което Господ демонстрира в Своята обител. Господ Чаитанйа 
сравнява трансцендентално предано служене с посяване на семе в сърцето на живото 
същество. Има безброй много живи същества, които пътуват по различните планети на 
вселената, но от тях малцина са щастливи да срещнат чист преданоотдаден и да 
получат възможността да разберат преданото служене. Преданото служене е като семе 
и ако бъде посято в сърцето на живото същество, което непрестанно слуша и повтаря 
Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе  /  Харе Рама, Харе Рама, Рама 
Рама, Харе Харе, семето дава плодове, също като семето на едно дърво дава плодове, 
когато се полива редовно. Духовното растение на преданото служене постепенно 
израства, докато премине през покривалото на материалната вселена и влезе в сиянието 
брахмаджйоти на духовното небе. В духовното небе това растение расте все повече и 
повече, докато стигне най-висшата планета, която се нарича Голока Врндавана – 
върховната планета на Кршна. Най-накрая растението приема подслон в лотосовите 
крака на Кршна и остава там. Както едно растение дава цветове и плодове, така и 
растението на преданото служене дава плодове и поливането му под формата на 
възпяване и слушане продължава. Растението на преданото служене е изцяло описано в 
Чаитанйа-чаритамрта (Медхйа-лила, деветнадесета глава). Там се обяснява, че когато 
то приеме подслон в лотосовите крака на Върховния Господ, човек бива напълно 
погълнат от любов към Бога. Тогава той не може да живее дори миг, без да бъде в 
контакт с Върховния Господ, също като рибата не може да живее без воде. В такова 
състояние преданоотдаденият наистина постига трансцендентални качества в резултат 
от контакта си с Върховния Господ. 
 Шримад-Бхагаватам е пълен с разкази за отношенията между Върховния 
Господ и Неговите преданоотдадени, затова е много скъп на преданоотдадените, както 
се казва в самия Бхагаватам (12.13.18). Шримад-бхагаватам пуранам амалам йад 
ваишнаванам прийам. В него не се говори нищо за материални дейности, икономическо 
развитие, сетивно наслаждение или освобождение. Шримад-Бхагаватам е 
единственото произведение, в което изцяло се описва трансценденталната природа на 
Върховния Господ и Неговите преданоотдадени. Реализиралите се души в Кршна 
съзнание непрекъснато изпитват удоволствие, когато слушат тази трансцендентална 
литература, точно както един младеж и една девойка се наслаждават на общуването си. 
 
ТЕКСТ 10 
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тешам сатата-йуктанам    бхаджатам прити-пурвакам 
дадами буддхи-йогам там    йена мам упайанти те 

 
тешам – на тях; сатата-йуктанам – виваги заети; бхаджатам – в отдаване на предано 
служене; прити-пурвакам – в люловен екстаз; дадами – Аз давам; буддхи-йогам – 
истински разум; там – това; йена – с което; мам – при Мен; упайанти – идват; те – те. 
 
На тези, които постоянно са посветени в служене на Мен с любов, Аз давам 
разбирането, посредством което могат да дойдат при Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих думата буддхи-йогам е много важна. Можем да си 
припомним от втора глава, че когато Господ инструктира Арджуна, Той споменава, че 
му е разказал много неща и ще го осведоми и за пътя на буддхи-йога. Ето защо тук се 
обяснява буддхи-йога. Сама по себе си буддхи-йога е дейност в Кршна съзнание; тя е 
израз на най-висш разум. Буддхи означава „разум”, а йога означава „мистични  
дейности” или „мистично издигане”. Когато някой се опитва да се върне обратно 
вкъщи, обратно при Бога, и се посвети напълно на преданото служене в Кршна 
съзнание, дейността му се нарича буддхи-йога. С други думи, буддхи-йога е методът, 
посредством който човек се измъква от оплитането на този материален свят. Крайната 
цел на прогреса е Кршна. Хората не знаят това – ето защо общуването с 
преданоотдадени и с авторитетен духовен учител е важно. Човек трябва да знае, че 
целта е Кршна, и когато тя е определена, той бавно напредва по пътя и постига 
крайната цел. 
 Когато човек знае коя е целта на живота, но е привързан към плодовете на 
дейностите си, той действа в карма-йога. Когато знае, че целта е Кршна, но се 
наслаждава на умствени спекулации, за да разбере Кршна, той действа в джнана-йога. 
Но когато знае целта и се стреми към Кршна в Кршна съзнание и с предано служене, 
той действа в бхакти-йога, т.е. буддхи-йога, която е съвършената йога система. Тази 
цялостна йога система е най-висшето съвършенство на живота. 
 Човек може да има авторитетен духовен учител и да принадлежи към  духовна 
организация, но ако не е достатъчно интелигентен, за да напредва, Кршна отвътре му 
дава напътствия, така че той да може да отиде при Него без трудности. Условието е 
човек винаги да се ангажира в Кршна съзнание и с любов и преданост да отдава всички 
видове служене. Той трябва да върши някаква работа за Кршна и би трябвало да я 
върши с любов. Ако един преданоотдаден не е достатъчно интелигентен, за да напредва 
по пътя на себереализацията, но е искрен и отдаден на дейностите в предано служене, 
Господ му дава възможност да напредва и накрая да Го постигне. 
 
ТЕКСТ 11 
 

тешам еванукампартхам    ахам аджнана-джам тамах 
нашайамй атма-бхава-стхо    джнана-дипена бхасвата 

 
тешам – за тях; ева – несъмнено; анукампа-артхам – за да покажа особена милост; 
ахам – Аз; аджнана-джам – поради невежество; тамах – мрак; нашайами – разсейвам; 
атма-бхава – вътре в сърцат; стхах – се намирам; джнана – на знанието; дипена – с 
лампа; бхасвата – като светя. 
 
За да проявя особената Си милост, Аз, който обитавам в сърцата им, със сиянието 
на знанието разсейвам мрака, породен от невежеството.” 
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ПОЯСНЕНИЕ: Когато Господ Чаитанйа разпространява в Бенарес повтарянето на Харе 
Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе  /  Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, 
Харе Харе, хиляди хора Го следват. Пракашананда Сарасвати, много влиятелен и 
сведущ учен от Бенарес по онова време, се присмива на Господ Чаитанйа за Неговата 
сентименталност. Понякога философите критикуват преданоотдадените, защото 
мислят, че повечето от тях са в мрак на невежеството и във философско отношение са 
наивни сантименталисти. В действителност това не е истина. Много сведущи учени са 
обяснили философията на предаността. Ако един преданоотдаден не се възползва от 
тяхната литература или от духовния си учител, но е искрен в преданото служене, той е 
подпомаган от Самия Кршна вътре в сърцето си. Следователно един чист 
преданоотдаден, който е ангажиран в Кршна съзнание, не може да остане без знание. 
Единственото качество, което трябва да притежава, е да извършва предано служене в 
пълно Кршна съзнание. 
 Съвременните философи мислят, че без разграничаване човек не може да има 
чисто знание. За тях Върховният Господ дава следния отговор: всички, които са заети в 
чисто предано служене, дори без да имат достатъчно образование или знание за 
ведическите принципи, са подпомагани от Върховния Бог, както се посочва в този стих. 
 Господ казва на Арджуна, че всъщност Върховната Истина, Абсолютната 
Истина, Бог, Върховната Личност, не може да бъде разбрана просто чрез 
размишляване, защото Върховната Личност е толкова велика, че не може да бъде 
осъзната или достигната с помощта на умствени усилия. Човек може да разсъждава в 
продължение на няколко милиони години, но ако не е отдаден, ако не обича 
Върховната Истина, никога няма да разбере Кршна, т.е. Върховтната Истина. Кршна, 
Върховната Истина, може да бъде удовлетворен само с предано служене. И тогава чрез 
невъобразимата си енергия Той се разкрива в сърцето на чистия преданоотдаден. 
Чистият преданоотдаден носи Кршна в сърцето си. В присъствието на Кршна, който е 
като слънце, мракът на невежеството се разсейва веднага. Това е особената милост, 
която Кршна дава на чистия преданоотдаден. 
 Поради замърсяването на материалното общуване в течение на много, много 
милиони раждания, човешкото сърце винаги е покрито от праха на материализма, но 
когато човек се ангажира в предано служене и постоянно повтаря Харе Кршна, прахът 
бързо се отстранява и човек се издига до нивото на чистото знание. Крайната цел, 
Вишну, може да бъде постигната единствено чрез това повтаряне и е предано служене, 
а не посредством умствени спекулации или диспути. Чистият преданоотдаден не трябва 
да се безпокои за жизнените си потребности, защото когато отстранява тъмнината от 
сърцето си, той автоматично получава всичко от Върховния Господ, който е 
удовлетворен от любовното предано служене на преданоотдадения. Това е същността 
на учението на Бхагавад-гита. Чрез изучаването на Бхагавад-гита човек може да стане 
душа, напълно отдадена на Върховния Господ, и да се ангажира в чисто предано 
служене. И тъй като Господ се грижи за него, той изцяло се освобождава от всички 
материални стремежи. 
 
 
ТЕКСТОВЕ 12-13 
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арджуна увача 
парам брахма парам дхама    павитрам парамам бхаван 
пурушам шашватам дивйам    ади-девам аджам вибхум 
 
ахус твам ришайах сарве   деваршир нарадас татха 
асито девало вйасах     свайам чаива бравиши ме 

 
арджунах увача – Арджуна каза; парам – върховната; брахма – истина; парам – 
върховното; дхама – поддържане; павитрам – чисти; парамам – върховна; бхаван – Ти; 
пурушам – личност; шашватам – първоначалният; дивйам – трансцендентален; ади-
девам – първоначалният Господ; аджам – нероденият; вибхум – най-великият; ахух – 
казвам; твам – на Теб; ришайах – мъдреци; сарве – всички; дева-риших – мъдрецът 
сред полубоговете; нарадах – Нарада; татха – също; аситах – Асита; девалах – 
Девала; вйасах – Вйаса; свайам – лично; ча – също; ева – със сигурност; бравиши – Ти 
обясняваше; ме – на мен. 
 
Арджуна казва: „Ти си Бог, Върховната Личност, крайната обител, най-чистият и 
Абсолютна Истина. Ти си вечната трансцендентална първоначална личност, 
нероденият и най-великият. Всички велики мъдреци, като Нарада, Асита, Девала, 
Вйаса, потвърждават тази истина за Теб, а сега и Ти Самият ми я заявяваш. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В тези два стиха Върховният Господ дава възможност на съвременния 
философ да разбере, че Върховният се различава от индивидуалната душа. След като 
изслушва четирите най-важни стиха от тази глава на Бхагавад-гита, Арджуна се 
освобождава напълно от всички съмнения и приема Кршна за Бога, Върховната 
Личност.” А преди това Кршна посочи, че Той е източникът на всичко и на всеки. 
Всеки полубог и всеки човек зависи от Него. Поради невежеството си хората и 
полубоговете мислят, че са абсолютно независими от Бога, Върховната Личност. Това 
невежество се отстранява чрез изпълнение на предано служене. Това вече беше 
обяснено от Господа в предишния стих. Сега, по Неговата милост, Арджуна Го приема 
като Върховната Истина, в съгласие с предписанията на Ведите. Той нарича Кршна 
Бог, Върховна Личност, Абсолютна Истина не за да Го ласкае като свой близък 
приятел. Всичко, което Арджуна казва в тези два стиха, се потвърждава и от 
ведическите истини. Ведическите предписания утвърждават, че само човек, който 
приема преданото служене на Върховния Господ, може да Го разбере; другите не 
могат. Всяка дума, изговорена в този стих от Арджуна, се потвърждава от Ведите. 
 В Кета Упанишад се казва, че всичко се намира във Върховния Брахман, а 
Кршна вече обясни, че всичко се намира в Него. В Мундака Упанишад се потвърждава, 
че Върховният Господ, в когото всичко пребивава, може да бъде реализиран 
единствено от личности, които постоянно мислят за Него. Непрестанното мислене за 
Кршна се нарича смаранам, един от методите на преданото служене.  Единствено чрез 
преданото служене на Кршна човек може да разбере позицията си и да се освободи от 
това материално тяло. 
 Във Ведите Върховният Господ е приеман за най-чистия от чистите. Човек, 
който разбира, че Кршна е най-чистият от чистите, може да се пречисти от всички 
греховни дейности. Той не може да се освободи от тях, ако не се отдаде на Върховния 
Господ. Това, че Арджуна приема Кршна като най-чистия, съответства на 
предписанията на ведическата литература и на утвържденията на великите личности, 
сред които Нарада е най-славният. 
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 Кршна е Бог, Върховната Личност, затова човек трябва винаги да медитира 
върху Него и да се наслаждава на трансценденталната си връзка с Него. Той е най-
висшето съществуване. Той е свободен от всякакви телесни нужди, раждане и смърт. 
Това е потвърдено не само от Арджуна, но и от ведическата литература, Пураните и 
историята. В цялата ведическа литература Кршна е описван по този начин. А и Самият 
Върховен Господ също казва в четвъртата глава: „Въпреки че съм нероден, Аз се 
появявам на тази земя, за да установя религиозни принципи.” Той е върховният 
източник. Той няма причина, защото е причината на всички причини и всичко води 
началото си от Него. Това съвършено знание може да се получи по милостта на 
Върховния Господ. 

Арджуна разкрива себе си по милостта на Кршна. Ако искаме да разберем 
Бхагавад-гита, трябва да приемем утвържденията на тези два стиха. Това се нарича 
парампара система, приемане на ученическата последователност. Ако човек не е в 
ученическата последователност, не може да разбере Бхагавад-гита. Това е невъзможно 
посредством т.нар. академично образование.  За нещастие всички, които се гордеят с 
академичното си образование, въпреки многобройните доказателства във ведическата 
литература, упорито се придържат към схващането, че Кршна е обикновена личност. 
 
ТЕКСТ 14 
 

сарвам етад ритам манйе    мам вадаси кешава 
на хи те бхагаван вйактим    ур дева на данавах 

 
сарвам – цялата; етат – тази; ртам- исатина; манйе  – аз приемам; йат – която; мам – 
на мен; вадаси – Ти казваш; кешава – о, Кршна; на – никога;  хи – несъмнено; те – 
Твоето; бхагаван – о, Божествена Личност; вйактим – откровение; видух – могат да 
научат; девах – полубоговете; на – нито; данавах – демоните. 
 
О, Кршна, напълно приемам за истина всичко, което си ми казал. Нито 
полубоговете, нито демоните, о, Господи, могат да разберат Твоята личност. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук Арджуна потвърждава, че личностите, които не вярват и са с 
демонична природа, не могат да разберат Кршна. Дори полубоговете не познават 
Кршна, а какво да говорим за т.нар. „учени” в този материален свят. По милостта на 
Върховния Господ Арджуна разбира, че Върховната Истина е Кршна и че Той е 
съвършен. Всеки трябва да следват пътя на Арджуна. Той приема авторитета на 
Бхагавад-гита. Както се описва в четвърта глава, парампара системата на ученическата 
последователност за разбирането на Бхагавад-гита е била прекъсната. Кршна 
възстановява тази ученическа последователност с Арджуна, защото го приема за Свой 
близък приятел и велик преданоотдаден. Затова, както се казва в нашето въведение към 
Гитопанишад, Бхагавад-гита трябва да бъде разбрана в парампара системата. Когато 
парампара системата била прекъсната, Арджуна е бил избран да бъде тя възстановена. 
Трябва ревностно да следваме примера на Арджуна, като приемем всичко, което Кршна 
казва в Бхагавад-гита. Тогава ще можем да разберем, че Кршна е Бог, Върховната 
Личност. 
 
ТЕКСТ 15 
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свайам еатманатманам    ха твам пурушоттама 
бхута-бхавана бхутеша дева-дева джагат-пате 
 

свайам- лично; ева – несъмнено; атмана – от Теб самия; атманам – Ти самият; веттха 
– знаеш; твам – Ти; пуруша-уттама – о, най-велик от всички личности; бхута-бхавана 
– о, първоизточник на всичко; бхута-иша – о, Господарю на всичко; дева-дева – о, Бог 
на всички полубогове; джагат-пате – о, Господарю на цялата вселена. 
 
В действителност само Ти познаваш Себе Си чрез собствената Си вътрешна 
енергия, о, Върховна Личност, източник на всичко, Бог на всички същества, Бог 
на ветровете, Господар на вселената! 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Върховният Господ Кршна може да бъде опознат от личности като 
Арджуна и последователите му които са свързани с Него чрез отдаване на предано 
служене. Личности с демоничен или атеистичен манталитет не могат да разберат 
Кршна. Умствената спекулация, която отдалечава човека от Върховния Господ, е 
сериозен грях и този, който не познава Кршна, не трябва да се опитва да коментира 
Бхагавад-гита. Бхагавад-гита е изявление на Кршна и тъй като е наука за Кршна, 
трябва да я разберем от Кршна, както прави Арджуна. Не трябва да възприемаме 
Бхагавад-гита от атеисти. 
 В Шримад-Бхагаватам (1.2.11) се казва: 
 

ваданти тат таттва-видас    вам йадж джнанам адвайам 
брахмети параматмети    аван ити шабдйате 

 
 
Върховната Истина бива реализирана в три аспекта: като безличностен Брахман, като 
локализираната Параматма и накрая като Бога, Върховната Личност. В последния 
стадий на разбиране на Абсолютната Истина човек достига Бога, Върховната Личност. 
Обикновеният човек или дори освободеният, който е реализирал безличностния 
Брахман или локализирал Параматма, не може да разбере личността на Бога. Такива 
хора могат да се опитват да разберат Върховната Личност от стиховете на Бхагавад-
гита, която е изговорена от същата личност Кршна. Понякога имперсоналистите 
приемат Кршна като Бхагаван, т.е. приемат авторитета Му. И въпреки това много 
освободени личности не могат да осъзнаят Кршна като Пурушоттама. Човек може да не 
разбира, че Кршна е бащата на всички живи същества. Затова Арджуна се обръща към 
Него като Бхутабхавана. Ако някой Го познава като баща на всички живи същества, той 
може все още да не Го познава като Върховен контрольор. Затова тук Той е наречен 
Бхутеша, върховен контрольор на всеки. И дори ако някой познава Кршна като 
върховен контрольор на всички живи същества, той все още може да не Го познава като 
първоизточник на всички полубогове, затова Той е наречен тук Девадева – обожавания 
от всички полубогове Бог. И дори ако някой Го познава като обожавания от всички 
полубогове Бог, той може да не знае, че Кршна е върховният господар на всичко. 
Затова Той е наречен Джагатпати. И така, в този стих, посредством осъзнаването на 
Арджуна, е установена истината за Кршна и ние трябва да следваме стъпките на 
Арджуна, за да разберем Кршна такъв, какъвто е. 
 
ТЕКСТ 16 
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вактум архасй ашешена    а хй атма-вибхутайах 
йабхир вибхутибхир локан    имас твам вйапйа тиштхаси 

 
вактум – да кажеш;  архаси – Ти заслужаваш; ашешена – подробно; дивйах –
божествен; хи – несъмнено; атма – Своите собствени; вибхутайах – съвършенства; 
йабхих – с които; вибхутибхих – съвършенства; локан – всички планети; иман – тези; 
твам – Ти; вйапйа – като проникваш; тиштхаси – оставаш. 
 
Моля Те, разкажи ми подробно за божествените Си качества, чрез които 
проникваш във всички светове. 

 
ПОЯСНЕНИЕ: От този стих става ясно, че Арджуна вече е удовлетворен, защото е 
разбрал Бога, Върховната Личност, Кршна. По милостта на Кршна Арджуна притежава 
личен опит, интелигентност, знание и всичко друго, което една личност може да има 
благодарение на тези качества, и разбира, че Кршна е Бог, Върховната Личност. 
Арджуна не се съмнява, но въпреки това моли Кршна да му обясни всепроникващата 
Си природа. Обикновено хората, и по-специално имперсоналистите, се интересуват 
главно от всепроникващата природа на Върховния. И така, Арджуна пита Кршна как 
Той съществува във всепроникващия Си аспект посредством различните Си енергии. 
Човек трябва да знае, че Арджуна задава този въпрос от името на всички хора. 
 
ТЕКСТ 17 
 

катхам видйам ахам йогимс    твам сада паричинтайан 
кешу кешу ча бхавешу    чинтйо 'си бхагаван майа 

 
катхам – как; видйам ахам – ще узная; йогин – о,  най-висш мистик; твам –Ти; сада – 
винаги; паричинтайан – като мислиш за; кешу – в кои; кешу – в кои; ча – също; 
бхавешу – природи; чинтйах аси – Ти тряблва да бъдеш помнен; бхагаван – о, 
Върховни; майа – от мен. 
 
О, Кршна, о, върховен мистик, как да мисля постоянно за Теб и как да Те разбера? 
В коя от многобройните Ти форми да Те помня, О, Боже, Върховна Личност? 
 
ПОЯСНЕНИЕ: както се казва в предишната глава, Бог, Върховната Личност, е покрит 
от Своята йога-майа. Само отдалите се души и преданоотдадените могат да Го видят. 
Арджуна вече е убеден, че приятелят му Кршна е Върховният Бог, но желае да научи 
главния метод, чрез който всепроникващият Господ може да бъде разбран от всеки. 
Хората, включително и демоните и атеистите, не могат да опознаят Кршна, защото Той 
остава скрит зад Своята йога-майа енергия. Заради тях Арджуна задава тези въпроси. 
Напредналият преданоотдаден е загрижен не само за собственото си разбиране, но и за 
разбирането на цялото човечество. И така, по милостта на Арджуна, който е ваишнава, 
преданоотдаден, за всеки се разкрива разбирането за всепроникваемостта на Върховния 
Господ. Арджуна се обръща към Кршна по особен начин, като към йогин, защото Шри 
Кршна е господарят на енергията йога-майа, с която е покрит и чрез която се разкрива 
на обикновения човек. Личност, която не изпитва любов към Кршна, ни може да мисли 
винаги за Кршна, следователно тя е принудена да мисли материално. Арджуна се 
съобразява с начина на мислене на материалистите в този свят. Думите кешу кешу ча 
бхавешу се отнасят до материалната природа (думата бхава означава „материални 
неща”). Тъй като материалистите не могат да разберат Кршна духовно, на тях им се 
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припоръчва да концентрират ума си върху материални неща и да се опитат да разберат 
как Кршна се проявява чрез физически представяния. 
 
ТЕКСТ 18 
 

вистаренатмано йогам    вибхутим ча джанардана 
бхуйах катхайа триптир хи    шринвато насти ме 'мритам 

 
вистарена – подробно; атманах – Твоята; йогам – мистична сила; вибхутим – 
съвършенство; ча – също; джана-ардана – о, убиец на атеисти; бхуйах – отново; 
катхайа – опиши; триптих – удовлетворение; хи – несъмнено; шринватах – като 
слушам; на асти – няма; ме – моят; амритам – нектар. 
 
О, Джанардана, моля Те, опиши отново и с подробности мистичната сила на 
Твоите съвършенства. Никога не се насищам да слушам за Теб, защото колкото 
повече слушам, толкова повече желая да вкусвам нектара на думите Ти.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Подобно изказване е било направено пред Сута Госвами от ршите на 
Наимишаранйа, начело с Шаунака. Това изказване е следното: 
 

вайам ту на витрипйама    уттама-шлока-викраме 
йач чхринватам раса-джнанам    сваду сваду паде паде 

 
 „Човек никога не може да се насити, дори ако постоянно слуша за 
трансценденталните забавления на Кршна, възславян с прекрасни молитви. Тези, които 
са влезли в трансцендентална връзка с Кршна, вкусват на всяка крачка сладостта от 
описанията на забавленията на Господ.” (Шримад-Бхагаватам 1.1.19) И така, Арджуна 
иска да слуша за Кршна и по-специално за това, как Той остава всепроникващият 
Върховен Господ. 
 Що се отнася до амртам, „нектар”, всеки разказ или твърдение за Кршна е 
съвсем като нектар; този нектар наистина може да бъде опитан. Съвременните разкази, 
повести, романи се различават от описанията на трансценденталните забавления на 
Господа по това, че човек се уморява да ги слуша. Но човек никога не се уморява да 
слуша за Кршна. Единствено по тази причина историята на цялата вселена изобилства 
от описания на забавленията на инкарнациите на Бога. Пураните са истории от минали 
епохи и разказват за забавленията на различните инкарнации на Господа. По тази 
причина написаното никога не остарява, дори и да го четем много пъти. 
 
 
ТЕКСТ 19 
 

 шри-бхагаван увача 
ханта те катхайишйами    дивйа хй атма-вибхутайах 
прадханйатах куру-шрештха    настй анто вистарасйа ме 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност, каза; ханта – да; те – на теб; 
катхайишйами –  Аз ще разкажа; дивйах – божествените; хи – разбира се; атма-
вибхутайах – лични съвършенства; прадханйатах – които  са главни; куру-шрештха – 
о, най-добър от Куру; на асти – няма; антах – граница; вистарасйа – до степента; ме – 
Моето. 

341 
 



 
Бог, Върховната Личност, казва: „Да, Аз ще ти разкажа за Моите великолепни 
проявления, но само за най-важните, о, Арджуна, защото Моето съвършенство е 
безгранично. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Не е възможно да обхванем величието на Кршна и Неговите 
съвършенства. Сетивата на индивидуалната душа са ограничени и не й позволяват да 
разбере всеобхватния характер на дейностите на Кршна. Въпреки че 
преданоотдадените се опитват да разберат Кршна, те не мислят, че ще могат да Го 
разберат напълно в някой определен момент или на някой етап от живота си. По-скоро 
темите, отнасящи се до Кршна, са толкова привлекателни, че са като нектар за 
преданоотдадените. И затова те им се наслаждават. Когато разговарят за великолепието 
на Кршна и различните Му енергии, чистите преданоотдадени изпитват 
трансцендентално удоволствие. Затова те искат да слушат за тях и да ги разискват. 
Кршна знае, че живите същества не могат да разберат степента на Неговите 
съвършенства, затова се съгласява да изложи само основните проявления на различните 
Си енергии. Думата прадханйатах („основен”) е много важна, защото можем да 
разберем само някои от основните черти на Върховния Господ – качествата Му са 
безкрайни и не е възможно да разберем всичките. А думата вибхути, употребена в този 
стих, се отнася до съвършенствата, посредством които Кршна контролира цялото 
проявление. В речника Амара-коша се казва, че вибхути означава изключително 
съвършенство. 
 Имперсоналистът и атеистът не могат да разберат изключителните 
съвършенства на Върховния Господ и проявленията на божествените Му енергии. 
Както в духовния, така и в материалния свят енергиите Му са разпространени във всяка 
разновидност на проявлението. Тук Кршна дава само това, което може да бъде 
непосредствено възприето от обикновения човек, и така описва част от разнообразните 
Си енергии. 
 
ТЕКСТ 20 
 

ахам атма гудакеша    сарва-бхуташайа-стхитах 
ахам адиш ча мадхйам ча    бхутанам анта ева ча 

 
ахам – Аз; атма – душата; гудакеша – о, Арджуна; сарва-бхута – на всички живи 
същества; ашайа-стхитах – установена в сърдцето; ахам – Аз съм; адих – 
първоизточникът; ча – също; мадхйам – средата; ча – също; бхутанам – на всички 
живи същества; антах – краят; ева – несъмнено; ча – и. 
 
О, Арджуна, Аз съм Свръхдушата, която е в сърцата на всички живи същества. Аз 
съм началото, средата и краят на всички същества. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих Арджуна е наречен Гудакеша, което означава „човек, 
победил невежеството и съня”. Ония, които спят в мрака на невежеството, не могат да 
разберат как Бог, Върховната Личност, се проявява по различни начини в материалния 
и в духовния свят. В този смисъл това обръщение на Кршна към Арджуна е важно. 
Понеже Арджуна е над такова невежество, Божествената Личност се съгласява да му 
опише различните Си съвършенства. 
 Най-напред Кршна осведомява Арджуна, че Той, посредством първоначалната 
Си експанзия, е душата на цялото космическо проявление. Преди материалното 
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творение Върховният Господ посредством пълната Си експанзия приема формата на 
пуруша инкарнациите и така всичко води началото си от Него. Следователно Той е 
атма, душата на махат-таттва – елементите на вселената. Материалната енергия 
като цяло не е причината за сътворяването. В действителност Маха-Вишну влиза в 
махат-ттаттва, цялата материална енергия. Той е душата. Когато Маха-Вишну влиза 
в проявените вселени, Той отново проявява Себе Си – като Свръхдуша във всяко живо 
същество. От опит знаем, че физическото тяло на живото същество съществува поради 
присъствието на духовна искра. Без присъствието на духовната искра тялото не може 
да се развива. По същия начин материалното проявление не може да се развива, ако 
Върховната душа, Кршна, не влезе в него. Както се казва в Субала Упанишад, ........ – 
„Бог, Върховната Личност, съществува като Свръхдуша във всички проявени вселени.” 
 В Шримад-Бхагаватам е дадено описание на трите пуруша-аватари. Те също са 
описани и в Сатвата-тантра. Вишнос ту трини рупани пурушакхйанй атхо видух – в 
това материално проявление Бог, Върховната Личност, се проявава в три аспекта  - като 
Каранодакашайи  Вишну, като Гарбходакашайи  Виштну и като Кширодакашайи 
Вишну. Маха-Вишну, или  Каранодакашайи Вишну, е описан в Брахма-самхита (5.47). 
йах каранарнава-джале бхаджати сма йога-нидрам – Върховният Господ, Кршна, 
причината на всички причини, лежи в комическия океан като Маха-Вишну. 
Следователно Бог, Върховната Личност, е началото на тази вселена, поддръжникът на 
проявленията във вселената и краят на цялата енергия. 
 
ТЕКСТ 21 
 

адитйанам ахам вишнур    джйотишам равир амшуман 
маричир марутам асми    накшатранам ахам шаши 

 
адитйанам – от Адитите; ахам – Аз съм; вишнух – Върховният Господ; джйотишам – от 
всички сетива; равих – Слънцето; амшу-ман – блестящо; маричих – Маричи; марутам – 
от Марутите; асми – Аз съм; накшатранам – от звездите; ахам – Аз съм; шаши – 
Луната. 
 
От Адитите Аз съм Вишну; от светилата Аз съм блестящото Слънце; от Марутите 
Аз съм Маричи, а сред звездите Аз съм Луната. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има дванадесет Адити, сред които Кршна е главният. Измежду всички 
светила, които блестят в небето, Слънцето е главното. В Брахма-самхита Слънцето се 
приема за блестящото око на Върховния Господ. В космоса духа петдесет вида вятър и 
божеството Маричи??, което контролира ветровете, представя Кршна. 
 Сред звездите най-забележителна през нощта е Луната и затова тя представя 
Кршна. От този стих става ясно, че Луната е звезда, следователно звездите, които 
блестят в небето, също отразяват светлината на Слънцето. Теорията, че има много 
слънца във вселената, не се приема във ведическата литература. Слънцето е едно, а 
Луната и звездите светят чрез отразената слънчева светлина. Понеже Бхагавад-гита 
посочва тук, че Луната е една от звездите, следователно блестящите звезди не са 
слънца, а са подобни на Луната. 
 
ТЕКСТ 22 
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веданам сама-ведо 'сми    деванам асми васавах 
индрийанам манаш часми    бхутанам асми четана 

 
веданам – от всички Веди; сама-ведах – Сама Веда; асми – Аз съм; деванам – от всички 
полубогове; асми – Аз съм; васавах – царят на рая; индрийанам – от всички сетива; 
манах – умът; ча – също; асми – Аз съм; бхутанам – на всички живи съществаасми – 
Аз съм; четана – жизнената сила. 
 
От Ведите Аз съм Сама Веда; от полубоговете Аз съм Индра, царят на рая; от 
сетивата Аз съм умът, а у живите същества Аз съм жизнената сила [съзнанието]. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Разликата между материата и духа е тази, че материята няма съзнание 
като живото  същество. Това съзнание е висше и вечно. Съзнанието не може да се 
произведе от комбиниране на материя. 
 
ТЕКСТ 23 
 

рудранам шанкараш часми     виттешо йакша-ракшасам 
васунам павакаш часми    мерух шикхаринам ахам 

 
рудранам – на всички Рудри; шанкарах – Господ Шива; ча – също; асми – Аз съм; 
витта-ишах – владетелят на съкровищата на полубоговете; йакша-ракшасам – от 
Йакшету и Ракшасите; васунам – от всички Васу; паваках – огън; ча – също; асми – Аз 
съм; мерух – Меру; шикхаринам – от всички планети; ахам – Аз съм. 
 
От всички Рудри Аз съм Господ Шива; от Йакшите и Ракшасите Аз съм 
владетелят на богатствата [Кувера]; от Васу Аз съм огънят [Агни]; от планините 
Аз съм Меру. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има единадесет Рудри, сред които Шанкара, Шива, е главният. Той е 
инкарнация на Върховния Господ и отговаря за гуната на невежеството във вселената. 
Начело на Йакшите и Ракшасите стои Кувера, главният ковчежник на полубоговете; 
той представя Върховния Господ. Меру е планината, известна с изключителните си 
природни богатства. 
 
ТЕКСТ 24 
 

пуродхасам ча мукхйам мам    виддхи партха брихаспатим 
сенанинам ахам скандах    сарасам асми сагарах 

 
пуродхасам – от всички жреци; ча – също; мукхйам – главният; мам – Мене; виддхи – 
разбери; партха – о, сине на Пртха; брихаспатим – Брхаспати; сенанинам – от всички 
главнокомандващи; ахам – Аз съм; скандах – Картикейя; сарасам – от всички водни 
резервоари; асми – Аз съм; сагарах – океанът. 
 
От жреците, о, Арджуна, знай, че Аз съм главният, Брхаспати. От генералите Аз 
съм Картикейа, а от водните басейни Аз съм океанът. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Индра е главният полубог на райските планети и е известен като цар на 
рая. Планетата, на която царува, се нарича Индралока. Брахаспати е жрецът на Индра и 
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понеже Индра стои начело на всички царе, то и Брахаспати стои начело на всички 
жреци. Както Индра е най-главният от всички царе, така и Сканда, или Картикейа, 
синът на Парвати и Господ Шива, е начело на всички главнокомандващи. А от всички 
водни басейни най-големият е океанът. Тези представители на Кршна само загатват за 
величието Му. 
 
ТЕКСТ 25 
 

махаршинам бхригур ахам    гирам асмй екам акшарам 
йаджнанам джапа-йаджно 'сми    стхаваранам хималайах 

 
маха-ришинам – измежду великите мъдреци; бхригух – Бхргу; ахам – Аз съм; гирам – 
от вибрациите; асми – Аз съм; екам акшарам – пранава; йаджнанам – от 
жертвоприношенията; джапа-йаджнах – повтарянето на светите имена; асми – Аз съм; 
стхаваранам – от неподвижните неща; хималайах – Хималаите. 
 
От великите мъдреци Аз съм Бхргу, а от вибрациите Аз съм трансценденталното 
ом. От жертвоприношенията Аз съм повтарянето на всятите имена [джапа], а от 
неподвижните неща Аз съм Хималаите. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Брахма, първото живо същество във вселената, създава няколко сина за 
размножаване на различните форми на живот. Сред тези синове Бхргу е най-могъщият 
мъдрец. Сред всички трансцендентални вибрации ом (омкара) представя Кршна. От 
всички жертвоприношения повтарянето на Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, 
Харе Харе  /  Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе е най-чистото представяне 
на Кршна. Понякога се препоръчват жертвоприношения на животни, но при 
жертвоприношението Харе Кршна, Харе Кршна няма никакво насилие. Това 
жертвоприношение е най-простото и най-чистото. Всичко най-възвишено в световете 
представя Кршна. Следователно Хималаите, които са най-високите планини в света, 
също представят Него. Планината Меру беше спомената в предишния стих, но Меру 
понякога се движи, докато Хималаите остават винаги неподвижни. В този смисъл 
Хималаите превъзхождат Меру. 
 
ТЕКСТ 26 
 

ашваттхах сарва-врикшанам    деваршинам ча нарадах 
гандхарванам читраратхах    сиддханам капило муних 

 
ашваттхах – баняново дърво (индийска смокиня); сарва-врикшанам – от всички 
дървета; дева-ришинам – от всички мъдреци сред полубоговете; ча – и; нарадах – 
Нарада; гандхарванам – от жителите на планета Гандхарва; читраратхах – Читраратха; 
сиддханам – от всички, които са съвършеникапилах муних – Капила Муни. 
 
От всички дървета Аз съм дървото банян, а от мъдреците сред полубоговете Аз 
съм Нарада. От Гандхарвите Аз съм Читраратха, а сред съвършените същества Аз 
съм мъдрецът Капила. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Баняновото дърво (ашваттха) е едно то най-високите и най-красивите 
дървета и хората в Индия често го почитат в един от всекидневните си сутрешни 
ритуали. Сред полубоговете те почитат Нарада, който е приеман за най-великия 
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преданоотдаден във вселената. Той представя Кршна като преданоотдаден. Планетата 
Гандхарва е населена от същества, които пеят прекрасно, измежду тях най-добрият 
певец е Читраратха. Измежду съвършените живи същества представител на Кршна е 
Капила, синът на Девахути. Той е приеман за инкарнация на Кршна и за философията 
Му се споменава в Шримад-Бхагаватам. По-късно става известен друг Капила, но 
неговата философия е атеистична и тези две философии са коренно различни. 
 
ТЕКСТ 27 
 

уччаихшравасам ашванам    виддхи мам амритодбхавам 
аираватам гаджендранам    наранам ча нарадхипам 

 
уччаихшравасам – Уччаихшрава; ашванам – сред конете; виддхи – известен; мам – Аз; 
амрита-удбхавам – създаден при разбиване на океана; аираватам – Аиравата; гаджа-
индранам – от величестнетите слонове; наранам – сред човешки същества; ча – и; нара-
адхипам – царят. 
 
От конете Аз съм известен като Уччаихшрава, който е роден по време на 
разбиването на океана за нектар. От величествените слонове Аз съм Аиравата, а 
сред хората Аз съм царят. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Преданоотдадените полубогове и демоните (асурите) са взели някога 
участие в разбиването на океана. От това биене са се получили нектар и отрова. Господ 
Шива е изпил отровата, а от нектара са били създадени много същества, сред които е и 
конят Уччаихшрава. Друго животно, създадено от нектара, е слонът Аиравата. Тъй като 
и двете животни са родени от нектара, те имат особено значение и са представители на 
Кршна. 
 Сред човешките същества представител на Кршна е царят, защото Кршна е 
поддръжник на вселената, а царете, които са избрани заради божествените им качества, 
поддържат реда в царствата си. Царе като Махараджа Йудхиштхира, Махараджа 
Парикшит и Господ Рама са били изключително благочестиви и винаги са мислели за 
благоденствието на поданиците си. Във ведическата литература царят  се счита за 
представител на Бога. В настоящата епоха, със западането на религиозните принципи 
запада и монархията и сега тя на практика не съществува. Трябва да се разбира, че в 
миналото, при управлението на благочестивите царе, хората са били по-щастливи.  
 
ТЕКСТ 28 
 

айудханам ахам ваджрам    дхенунам асми камадхук 
праджанаш часми кандарпах    сарпанам асми васуких 

 
айудханам – от всички оръжия; ахам – Аз съм; ваджрам – гръмотевица; дхенунам – от 
кравите; асми – Аз съм; кама-дхук – кравата сурабхи; праджанах – причината за 
създаването на деца; ча – и; асми – Аз съм; кандарпах – Купидон; сарпанам – от 
змиите; асми – Аз съм; васуких – Васуки. 
 
 
От оръжията Аз съм гръмотевицата; сред кравите Аз съм сурабхи. От причините 
за създаване на потомство Аз съм Кандарпа, богът на любовта, а от змиите Аз съм 
Васуки. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Грамотевцата е наистина силно оръжие и представя могъществото на 
Кршна. На Кршналока в духовното небе има крави, които могат да бъдат доени по 
всяко време и дават толкова мляко, колкото човек пожелае. Разбира се, тези крави не 
същуствуват в материалния свят, но тук се споменава, че ги има на Кршналока. Господ 
се грижи за много такива крави, наричани сурабхи. Казва се, че Господ пасе кравите 
сурабхи. Кандарпа е сексуалното желание за създаване на добри синове, следователно 
Кандарпа представлява Кршна. Понякога сексуалните отношения имат за цел сетивно 
наслаждение – тези сексуални отношения не представят Кршна. Но сексът за създаване 
на деца с добри качества се нарича Кандарпа и представя Кршна. 
 
ТЕКСТ 29 
 

ананташ часми наганам    варуно йадасам ахам 
питринам арйама часми    йамах самйаматам ахам 

 
анантах – Ананта; ча – също; асми – Аз съм; наганам – от многоглавите змии; варунах 
– полубогът, който контролира водата; йадасам – от всички водни животни; ахам – Аз 
съм; питринам – от прадедите; арйама – Арйама; ча – също; асми – Аз съм; йамах – 
този, който контролира смъртта; самйаматам – от всички, които регулират; ахам –  Аз 
съм 
 
От многоглавите Наги Аз съм Ананта, а сред водните животни Аз съм полубогът 
Варуна. От покойните прадеди Аз съм Арйама, а сред тези, които раздават 
правосъдие, Аз съм Йама, богът на смъртта. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: От многоглавите змии Нага най-великата е Ананта, както полубогът 
Варуна е най-великият сред водните животни. И двамата представят Кршна. Има 
планета на питите, прадедите, управлявана от Арйама, който представя Кршна. Има 
много живи същества, които наказват безбожниците, и сред тях най-главният е Йама. 
Той живее на планета, която е близо до земята. След смъртта си тези, които са много 
грешни, са взимани там, и Йама ги наказва по различни начини. 
 
ТЕКСТ 30 
 

прахладаш часми даитйанам    калах калайатам ахам 
мриганам ча мригендро 'хам    ваинатейаш ча пакшинам 

 
прахладах – Прахлада; ча – също; асми – Аз съм; даитйанам – от демоните; калах – 
времето; калайатам – от покорителите; ахам – Аз съм; мриганам – от животните; ча – 
също; мрига-индрах – лъвът; ахам – Аз съм; ваинатейах – Гаруда; ча – също; пакшинам 
– от птиците. 
 
Сред демоните Аз съм преданият Прахлада; сред покорителите Аз съм времето; 
сред дивите зверове Аз съм лъвът, а сред птиците Аз съм Гаруда. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Дити и Адити са две сестри. Синовете на Адити се наричат Адити, а 
синовете на Дити – Даити. Всички Адити са преданоотдадени на Господа, а всички 
Даити са атеисти. Въпреки че Прахлада е бил роден в семейство на Даити, още от 
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детството си той е бил велик преданоотдаден. Заради преданото му служене и 
божествената му природа той е приеман за представител наКршна. 
 Има много принципи, на които трябва да се подчиняваме, но времето разрушава 
всичко в материалната вселена и по този начин представя Кршна. От многобройните 
животни лъвът е най-силният и свирепият, а сред милионите видове птици Гаруда, 
която носи Господ Вишну, е най-великата. 
 
ТЕКСТ 31 
 

паванах паватам асми    рамах шастра-бхритам ахам 
джхашанам макараш часми    сротасам асми джахнави 

 
паванах – вятърът; паватам – от всичко, което пречиства; асми – Аз съм; рамах – Рама; 
шастра-бхритам – тези, които носят оръжие; ахам – Аз съм; джхашанам – от всички 
риби; макарах – акулата; ча – също; асми – Аз съм; сротасам – от течащите реки; асми 
– Аз съм; джахнави – река Ганг. 
 
 
От пречистващите Аз съм вятърът; от тези, които владеят добре оръжието, Аз съм 
Рама; от рибите Аз съм акулата, а от течащите реки Аз съм Ганг. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Сред всички животни акулата е едно от най-големите. Тя е най-
опасното за човека животно, затова представя Кршна. 
 
ТЕКСТ 32 
 

сарганам адир анташ ча мадхйам чаивахам арджуна 
адхйатма-видйа видйанам   вадах правадатам ахам 

 
сарганам – от всички творения; адих – началото; антах – краят; ча – и; мадхйам – 
средата; ча – също; ева – несъмнено; ахам – Аз съм; арджуна – о, Арджуна; адхйатма-
видйа – духовно знание; видйанам – от цялото образование; вадах – естественият извод; 
правадатам – от аргументите; ахам – Аз съм. 
 
О, Арджуна, Аз съм началото, краят и средата на всички творения. От всички 
науки Аз съм духовната наука за себето, а сред специалистите по логика Аз съм 
окончателната истина. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: От сътворените проявления най-напред са били създадени всички 
материални елементи. Както бе обяснено преди това, космичното проявление се 
създава и управлява он Маха-Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи 
Вишну, а след това се разрушава от Господ Шива. Брахма е второстепенен създател. 
Всички тези посредници при сътворяването, поддържането и унищожаването са 
инкарнации на материалните качества на Върховния Господ. Следователно Той е 
началото, средата и краят на цялото творение. 
 За напредък в образованието има различни видове книги на знанието, като 
четирите Веди, техните шест допълнения, Веданта-сутра, книги по логика, религиозни 
книги и Пураните – общо четиринадесет раздела книги за обучение. От тях книгата, 
която дава адхйатма-видйа (духовно знание) – Веданта-сутра, –  представя Кршна. 
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 За специалистите в логика има различни видове аргументи. Подкрепата на нечий 
аргумент с доказателство, което подкрепя също и аргумента на противника, се нарича 
джалпа. Опитът да се обори опонента се нарича витанда. Но истинският извод се 
нарича вада. Тази окончателна истина представя Кршна. 
 
ТЕКСТ 33 
 

акшаранам а-каро 'сми    двандвах самасикасйа ча 
ахам евакшайах кало    дхатахам вишвато-мукхах 

 
акшаранам – от буквите; а-карах – първата буква; асми – Аз съм; двандвах – състояща 
се от две части; самасикасйа – от сложните думи; ча – и; ахам – Аз съм; ева – 
несъмнено; акшайах – вечното; калах – време; дхата – творецът; ахам – Аз съм; 
вишватах-мукхах – Брахма. 
 
От буквите Аз съм А, а сред сложните думи Аз съм двусъставната. Аз съм също и 
неизчерпаемото време, а от създателите Аз съм Брахма. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: А-кара, първата буква от санскритската азбука, е началото на 
ведическата литература. Без А-кара нищо не може да се произнесе. Следователно тя е 
началото на звука. В санскритския език има множество сложни думи, сред които 
двусъставните думи, като рама-кршна, се нарича двандва. В тази сложна дума 
съставките рама и кршна имат една и съща форма и затова думата се нарича 
двусъставна. 
 Сред всички унищожители най-големият е времето, защото то унищожава 
всичко. Времето е представител на Кршна, защото когато дойде определеният момент, 
ще има огромен пожар и всичко ще бъде унищожено.  
 Сред живите същества, които са създатели, най-главният е Брахма, който има 
четири глави. Ето защо той е представител на Върховния Господ, Кршна. 
 
ТЕКСТ 34 
 

мритйух сарва-хараш чахам    удбхаваш ча бхавишйатам 
киртих шрир вак ча наринам    смритир медха дхритих кшама 

 
мритйух – смърт; сарва-харах – всепоглъщаща; ча – също; ахам – Аз съм; удбхавах – 
зараждането; ча – също; бхавишйатам – на бъдещите проявления; киртих – слава; 
шрих – разкош или красота; вак – изящна реч; ча – също; наринам – от жените; смртих 
– памят; медха – разум; дхритих – постоянство; кшама – търпение. 
 
 
Аз съм всепоглъщатата смърт; Аз съм главният принцип на всичко, което трябва 
да бъде; сред жените Аз съм славата, сполуката, изящната реч, паметта, разума, 
постоянството и търпението. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Още с раждането си човек умира всеки момент. Смъртта поглъща всяко 
живо същество във всеки миг, но само последният удар е наречен смърт. Тази смърт е 
Кршна. В развитието си всички живи същества преминават през шест основни промени 
– раждат се, растат, остават непроменени известно време, създават потомство, 

349 
 



остаряват и най-накрая умират. От тези промени първата е освобождаване от утробата 
и това е Кршна. Раждането е началото на всички бъдещи дейности. 
 Седемте съвършенства: слава, сполука, изящна реч, памет, разум, постоянство и 
търпение – са присъщи на жените. Ако една личност притежава всичките, или поне 
някои от тях, тя се прославя. Ако някой се прослави като благочестив човек, това го 
прави известен. Санскритският език е съвършен и затова е много известен. Ако след 
изучаването на даден предмет човек може да си спомни съдържанието, той е надарен с 
добра памет, т.е. смрти. А способността не само да се четат много книги на различни 
теми, но и да се разбират и прилагат, когато е необходимо, се нарича разум (медха) и то 
е друго съвършенство. Способността да се преодолява непостоянството се нарича 
твърдост или постоянство (дхрти). Когато някой е напълно квалифициран и въпреки 
това е смирен и благороден; когато е уравновесен в скръб и екстаз, той притежава 
съвършенството, наричано търпение (кшама). 
 
ТЕКСТ 35 
 

брихат-сама татха самнам    гайатри чхандасам ахам 
масанам марга-ширшо 'хам    ритунам кусумакарах 

 
брихат-сама – Брхат-сама; татха – също; самнам – от песните на Сама Веда; гайатри 
– химните Гайатри; чхандасам – от цялата поезия; ахам – Аз съм; масанам – от 
месеците; марга-ширшах – месец ноябри-декабри; ахам – Аз съм; ритунам – от всички 
сезони; кусума-акарах – пролет. 
 
От химните в Сама Веда Аз съм Брхат-сама, а от поезията Аз съм Гайатри. От 
месеците Аз съм маргаширша [ноември-декември], а от сезоните Аз съм 
цветоносната пролет. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Вече беше обяснено от Господа, че от всички Веди Той е Сама Веда. 
Сама Веда е пълна с прекрасни песни, изпълнявани от различни полубогове. Една от 
тези песни е Брхат-сама. Тя има изящна мелодия и се пее в полунощ. 
 В санскритския език има точни правила, които регулират поезията. Римата и 
дължината на стиха не се определят произволно, както е в съвременната поезия. От 
регулираната по този начин поезия най-известна е мантрата Гайатри, която се появява 
от брахмани със съответната квалификаця. За нея се споменава в Шримад-Бхагаватам. 
Тъй като мантрата Гайатри е специално предназначена за реализация на Бога, тя 
представя Върховния Господ. Тази мантра е предназначена за духовно напреднали 
хора и когато някой постигне успех при повтарянето й, може да проникне в 
трансценденталното положение на Господа. За  да повтаря мантрата Гайатри, човек 
първо трябва да предобие качествата на съвършено установена личност, т.е. качествата 
в гуната на доброто, според законите на материалната природа. Във ведическата 
цивилизация мантрата Гайатри е много важна и се счита за звукова инкарнация на 
Брахман. Въвежда я Брахма и от него тя се предава по ученическата последователност. 
 Месеците ноември и декември се приемат за най-добрите от всички месеци, 
защото по това време в Индия от полето се прибират зърнените култури и хората са 
много щастливи. Разбира се, пролетта е сезон, който е обичан от всички, тогава не е 
нито много горещо, нито много студено и цветята и дърветата цъфтят. През пролетта 
има и много церемонии, с които се честват различните забавления на Кршна. Затова 
пролетта се смята за най-радостния от всички сезони и представя Върховния Господ, 
Кршна. 
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ТЕКСТ 36 
 

дйутам чхалайатам асми    теджас теджасвинам ахам 
джайо 'сми вйавасайо 'сми    саттвам саттваватам ахам 

 
дйутам – хазартна игра; чхалайатам – от всички измами; асми – Аз съм; теджах – 
блясъкът; теджасвинам – на всичко великолепно; ахам – Аз съм; джайах – победата; 
асми – Аз съм; вйавасайах – инициативата илиприключението; асми – Аз съм; саттвам 
– силата; саттва-ватам – на силния; ахам – Аз съм. 
 
Сред измамите Аз съм хазартът; Аз съм блясъкът на блестящото. Аз съм победата, 
Аз съм приключението, Аз съм силата на силния. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има различни измамници из цялата вселена. От всички начини за 
измама хазартът си остава най-висшият и затова той представя Кршна. Като Върховен, 
Кршна може да мами по-добре от всеки обикновен човек. Ако Той реши да излъже 
някого, никой не може да Го надмине в лъжата. Неговото величие не е едностранно, то 
е всестранно. 
 Сред побеждаващите Той е победата, Той е блясъкът на блестящото. Между 
предприемчивите и трудолюбивите Той е най-предприемчивият и най-трудолюбивият. 
Сред авантюристите Той е най-големият авантюрист, а сред силните – най-силният. 
Когато Кршна е бил на Земята, никой не е можел да Го надмине по сила. Още в 
детството Си Той повдига хълма Говардхана. Никой не може да Го надмине по блясък, 
никой не може да Го победи, никой не може да Го надмине по предприемчивост, никой 
не е по-силен от Него. 
 
ТЕКСТ 37 
 

вришнинам васудево 'сми пандаванам дхананджайах 
мунинам апй ахам вйасах кавинам ушана кавих 

 
вришнинам – от потомците на Вршни; васудевах – Кршна в Дварака; асми – Аз съм; 
пандаванам – от Пандавите; дхананджайах – Арджуна; мунинам – от мъдреците; апи – 
също; ахам – Аз съм; вйасах – Вйаса, съставителят на цялата ведическа литература; 
кавинам – от всички велики мислители; ушана – Ушана; кавих – мислителят. 
 
От потомците на Вршни Аз съм Васудева, а от Пандавите Съм Арджуна. От 
мъдреците Аз съм Мйаса, а сред великите мислители Аз съм Ушана. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Кршна е пълвоначалният Бог, Върховната Личност, а Баладева е 
непосредствена експанзия на Кршна. Господ Кршна и Баладева се появяват като синове 
на Васудева, затова и двамата могат да бъдат наречени Васудев. От друга страна, 
понеже Кршна никога не напуска Врндавана и всичките Му форми, които се появяват 
някъде другаде, са Неговите експанзии, Васудева е непосредствена експанзия на Кршна 
– затова няма разлика между Васудева и Кршна. Несъмнено е, че споменатият в този 
стих на Бхагавад-гита Васудева е Баладева, или Баларама, защото Той е 
пълвоизточникът на всички инкарнации – затова Той е единственият източник на 
Васудева. Непосредствените експанзии на Господа се наричат свамша (лични 
експанзии), но има и експанзии, наричани вибхиннамша (отделени експанзии). 
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 Сред синовете на Панду Арджуна е известен като Дхананджайа. Той е най-
добрият от всички хора и затова представя Кршна. Сред муните, или учените, които са 
компетентни във ведическото знание, най-силният е Вйаса, защото той е обяснил 
ведическото знание по различни начини, така че да бъде разбрано от хората в епохата 
на Кали. Вйаса е известен като инкарнация на Кршна, следователно също представя 
Кршна. Кавите са личности, които могат да мислят задълбочено върху всяка тема. 
Сред кавите Ушана, Шукрачарйа, е духовен учител на демоните. Той е изключително 
интелигентен и далновиден политик. Шукрачарйа е друг представител на 
съвършенството на Кршна. 
 
ТЕКСТ 38 
 

дандо дамайатам асми    нитир асми джигишатам 
маунам чаивасми гухйанам    джнанам джнанаватам ахам 

 
дандах – наказание; дамайатам – от всички начини на потъпкване; асми – Аз съм; 
нитих – моралността; асми – Аз съм; джигишатам – от всички, които търсят победа; 
маунам –мълчанието; ча – и; ева – също; асми – Аз съм; гухйанам – от тайните; 
джнанам – знанието; джнана-ватам – на мъдрия; ахам – Я есть. 
 
От всички средства за прекратяване на беззаконието Аз съм наказанието, а за 
хората, които търсят победа, аз съм моралът. От тайните Аз съм мълчанието и Аз 
съм мъдростта на мъдрия. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има много личности, упълномощени да наказват, и сред тях най-важни 
са тези, които унищожават безбожниците. Когато са наказвани безбожниците, 
средството за наказание представя Кршна. За тези, които се опитват да победят в 
някакво поле на дейности, като слушане, мислене и медитация, най-важно е 
мълчанието, защото чрез него човек може  да напредне много бързо. За мъдър се смята 
човек, който може да прави разлика между материя и дух, между по-висшата и по-
низшата природа на Бога. Такова знание е Самият Кршна. 
 
ТЕКСТ 39 
 

йач чапи сарва-бхутанам    биджам тад ахам арджуна 
на тад асти вина йат сйан    майа бхутам чарачарам 

 
йат- каквото и да е; ча – също; апи – може да бъде; сарва-бхутанам – на всички 
творения; биджам – семето; тат – това; ахам – Аз съм; арджуна – о, Арджуна; на – 
не; тат – това; асти – има; вина – без; йат – което; сйат – съществува; майа – Мен; 
бхутам – създадено същество; чара-ачарам – движещо се и недвижещо се. 
 
Освен това, о, Арджуна, Аз съм семето, което поражда всичко съществуващо. 
Няма същество – движещо се или недвижещо се, – което да може да съществува 
без Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всичко има причина и тази причина, или семето на проявлението, е 
Кршна. Без енергията на Кршна не може да съществува нищо, затова той е наричан 
всемогъщ. Без Неговото могъщество нито движимото, нито недвижимото могат да 
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съществуват. Съществуване, което не се основава на енергията на Кршна, се нарича 
майа, „това, което не е”. 
 
ТЕКСТ 40 
 

нанто 'сти мама дивйанам    вибхутинам парантапа 
еша туддешатах прокто  вибхутер вистаро майа 

 
на – нито; антах – граница; асти – има; мама – Моето; дивйанам – на божественото; 
вибхутинам – съвършенства; парантапа – о, победителю на враговете; ешах – всичко 
таво; ту – но; уддешатах – като пример; проктах – изговорени; вибхутех – за 
съвършенства; вистарах – разпространение; майа – от Мен. 
 
О, могъщи победителю на враговете, нямат край Моите божествени проявления. 
Всичко, което ти разказах, е само знак за безкраните Ми съвършенства. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Както се посочво във ведическата литература, въпреки че 
съвършенствата и енергиите на Върховния са разбирани по различни начини, те нямат 
граници. Затова не е възможно да се обяснят всички съвършенства и енергии. Тук са 
дадени само няколко примера, и то за да бъде задоволено любопитството на Арджуна. 
 
ТЕКСТ 41 
 

йад йад вибхутимат саттвам    шримад урджитам эва ва 
тат тад эвавагаччха твам    мама теджо-'мша-самбхавам 

 
йат йат – каквите и; вибхути – съвършенства; мат – като имат; саттвам – 
съществуване; шри-мат – прекрасни; урджитам – славни; ева – несъмнено; ва – или; 
тат тат – всички тези; ева – несъмнено; авагаччха – трябва да знаеш; твам – ти; 
мама – Моето; теджах – от великолепието; амша – част; самбхавам – родени от. 
 
Знай, че всички съвършенства, всички прекрасни и знаменити творения 
възникват само от искрата на Моето великолепие. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Трябва да се разбира, че всичко знаменито и прекрасно, което 
съществува, независимо дали в духовния или материалния свят, е само частично 
проявление на съвършенството на Кршна. Всичко, което е изключително във 
великолепието си, представя съвършенството на Кршна. 
 
ТЕКСТ 42 
Атха ва – или; бахуна – много; етена – от този вид; ким – какво; джнатена – като 
знаеш; тава – това; арджуна – Арджуна; виштабхйа – като проникваш; ахам – Аз; 
идам – тази; кртснам – цялата; ека – от една; амшена – част; стхитах – съм установен; 
джагат – вселената. 
 
О, Арджуна, каква е необходимостта от цялото това подробно знание? Само с една 
незначителна частица от Мен Аз прониквам и поддържам цялата вселена.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В материалната вселена Върховният Господ е представен посредством 
това, че като Свръхдуша прониква във всички неща. Тук Господ казва на Арджуна, че 
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няма смисъл да се разглеждат отделните великолепия и съвършенства на 
съществуващите неща. Арджуна трябва да знае, че всички неща съществуват, защото 
Кршна прониква в тях като Свръхдуша. Като се започне от Брахма??, най-гигантското 
същество, и се стигне до най-малката мравка, всички съществуват, защото Господ е 
влязъл в тях и ги поддържа. 
 Има религиозна организация, която не на шега твърди, че почитането на който и 
да е полубог ще отведе човека до Бога, Върховната Личност, или до най-високата цел. 
Но тук напълно се отхвърля почитането на полубоговете, защото дори най-великите 
полубогове, като Брахма и Шива, представят само част от съвършенството на 
Върховния Господ. От Него произлиза всичко, което е родено и никой не е по-велик от 
Него. Той е асамаурдхва, което означава, че никой не е по-висш от Него и никой не е 
равен на Него. В Падма Пурана се казва, че всеки, който счита, че Върховният Господ, 
Кршна, е от категорията на полубоговете – дори те да са Брахма и Шива, – веднага 
става атеист. Ако обаче човек изучава основно различните описания на съвършенствата 
и експанзиите на енергията на Кршна, тогава, несъмненно, ще може  да разбере 
позицията на Господ Шри Кршна, и ще бъде способен да установи ума си неотклонно в 
обожание на Кршна. Господ е всепроникващ посредством експанзията на частичното 
Си представяне като Свръхдуша, която влиза във всичко съществуващо. Затова чистите 
преданоотдадени концентрират ума си в Кршна съзнание, изцяло в предано служене, 
което значи, че те винаги са установени на трансцендентална позиция. Преданото 
служене и обожанието на Кршна са много точно представени в тази глава от осми до 
единадесети стих. Това е пътят на чистото предано служене. В тази глава беше 
подробно обяснено как човек може да достигне най-висшето съвършенство в 
предаността – общуването с Бога, Върховната Личност. Шрила Баладева 
Видйабхушана, велик ачарйа от ученическата последователност, водеща началото си от 
Кршна, завършва коментара си върху тази глава, като казва: 
 

йач-чхакти-лешат сурйадйа    бхавантй атй-угра-теджасах 
йад-амшена дхритам вишвам    са кришно дашаме 'рчйате 

 
От могъщата енергия на Господ Кршна дори могъщото слънце получава силата си, а 
посредством частичната експанзия на Кршна се поддържа целият свят. Следователно 
Господ Шри Кршна е достоен за обожание. 
 
 Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху десета глава на Шримад 
Бхагавад-гита, озаглавена „Съвършенствата на Абсолюта.” 
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ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА 
 
     
 
   ВСЕЛЕНСКАТА ФОРМА 
 
ТЕКСТ 1 
 

арджуна увача 
мад-ануграхайа парамам гухйам адхйатма-самджнитам 
йат твайоктам вачас тена    мохо 'йам вигато мама 

 
арджунах увача – Арджуна каза; мат-ануграхайа – само за да проявиш милост; 
парамам – върховна; гухйам – поверителна тайна; адхйатма – духовна; самджнитам – 
по въпроса за; йат – каквито; твайа – от Тоб; уктам – изречения; вачах – думи; тена – 
с това; мохах – илюзия; айам – тази; вигатах – се разсея; мама – моя. 
 
Арджуна казва: „След като изслушах наставленията, които Ти милостиво ми даде 
във връзка  с тези най-поверителни духовни теми, илюзията ми се разсея. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тази глава разкрива Кршна като причината на всички причини. Той е 
причината дори за появата на Маха-Вишну, от когото се излъчват материалните 
вселени. Кршна не е инкарнация. Той е източникът на всички инкарнации. Това беше 
подробно обяснено в преходната глава. 
 Що се отнася до Арджуна, той казва, че заблуждението му е изчезнало. Това 
означава, че той вече не мисли за Кршна като за обикновено човешко същество или 
като за приятел, а като за източник на всичко. Арджуна е много просветен и се радва, 
че има толкова велик приятел като Кршна, но сега той мисли, че макар и да възприема 
Кршна като източник на всичко, другите не Го възприемат така. За да докаже на всички 
божествеността на Кршна, в тази глава той Го моли да му покаже вселенската Си 
форма. В действителност, когато човек види вселенската форма на Кршна, го обзема 
страх, също като Арджуна, но Кршна е толкова милостив, че след като я представи, 
отново приема първоначалната Си форма. Арджуна се съгласява с думите на Кршна, 
защото Кршна говори всичко само за негово добро. По този начин Арджуна признава, 
че всичко, което се е случило с него, е по милостта на Кршна. Сега той е убеден, че 
Кршна е причината на всички причини и присъства в сърцето на всеки като Свръхдуша. 
 
ТЕКСТ 2 
 

бхавапйайау хи бхутанам    шрутау вистарашо майа 
тваттах камала-патракша    махатмйам апи чавйайам 

 
бхава – появяване; апйайау – напускане; хи – разбира се; бхутанам – на всички живи 
същества; шрутау – е чуто; вистарашах – с подробности; майа – чрез мен; тваттах – 
от Теб; камала-патра-акша – о, лотосооки; махатмйам – величието; апи – също; ча – 
и; авйайам – неизчерпаемите. 
 
О, лотосооки, чух от Теб с подробности как се появява и напуска всяко живо 
същество и осъзнах Твоето неизчерпаемо величие. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна назовава Кршна „лотосоок” (очите на Кршна са точно като 
листенцата на лотосов цвят) от радост, защото в предишната глава Кршна го увери: 
ахам критснасйа джагатах прабхавах пралайас татха - „Аз съм източникът за 
появяването и изчезването на цялото това материално проявление.” Арджуна научи за 
това в детайли от Господа и тогава разбра, че Господ, който е причината за всички 
проявявания и напускания, остава настрана от тях. Както Господ казва в девета глава, 
Той е всепроникващ, въпреки че не присъства лично навсякъде. В това се състои 
невъобразимото съвършенство на Кршна и Арджуна признава, че го е осъзнал напълно. 
 
ТЕКСТ 3 
 
евам етад йатхаттха твам атманам парамешвара 
драштум иччхами те рупам аишварам пурушоттама 
 
евам – така; етат – тази; йатха – такава, каквато е; аттха – изговорена; твам – Ти; 
атманам – Ти Самият; парама-ишвара – о, Върховен Господи; драштум – да видя; 
иччхами – желая; те – Твоята; рупам – форма; аишварам – божествена; пуруша-
уттама – о, най-велик от всички личности. 
 
О, най-велики от всички личности, о, най-върховната форма, въпреки че Те 
виждам тук пред мен в истинското Ти състояние, както Ти ми описа Себе Си, аз 
желая да видя как си влязъл в космическото проявление. Искам да видя тази 
Твоя форма. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ казва, че космическото проявление е възникнало и съществува, 
защото Той е влязъл в материалната вселена посредством личното Си представяне. Що 
се отнася до Арджуна, той е насърчен от изявленията на Кршна, но за да убеди и хората 
на бъдещето, които биха могли да си помислят, че Кршна е обикновена личност,  той 
пожелава да Го види във вселенската Му форма, за да види как Той действа вътре във 
вселената, въпреки че стои настрана от нея. Това че Арджуна нарича Господ 
пурушоттама, е също много важно. Понеже Господ е Бог, Върховната Личност, Той се 
намира и в Арджуна. Следователно Той знае желанието му и може да разбере, че 
Арджуна всъщност няма особено желание да Го види във вселенската Му форма, 
защото е напълно удовлетворен, когато Го вижда в личностната Му форма като Кршна. 
Но Господ може да разбере също, че Арджуна иска да види вселенската форма, за да 
установи някакъв критерий, защото в бъдеще ще се появяват много самозванци, които 
ще се представят за инкарнации на Бога. Ето защо хората трябва да внимават. Всеки, 
който претендира, че е Кршна, трябва да се подготви да покаже вселенската си форма, 
за да докаже на хората твърдението си. 
 
ТЕКСТ 4 

 
манйасе йади тач чхакйам    майа драштум ити прабхо 
йогешвара тато ме твам    даршайатманам авйайам 

 
манйасе – Ти мислиш; йади – ако; тат – че; шакйам – е способен; майа – от мен; 
драштум – да бъдеш видян; ити – така; прабхо – о, Господи; йога-ишвара – о,  
господарю на всички мистични сили; татах – тогава; ме – на мен; твам – Ти; даршайа 
– покажи; атманам – Твоето Себеавйайам – вечно. 
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О, мой Господи, о, господарю на всички мистични сили, ако мислиш, че ще мога 
да видя космичната Ти форма, бъди милостив да ми покажеш това неограничено 
вселенско Себе.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Казват, че човек не може нито да види, нито да чуе, нито да разбере или 
възприеме Върховния Господ, Кршна, посредством материалните си сетива. Но ако е 
зает с трансцендентално любовно служене на Господа още от самото начало, тогава 
човек може да види Господа, когато Той се разкрие. Всяко живо същество е само 
духовна искра, затова то не може да види или да разбере Върховния Господ. Арджуна, 
който е преданоотдаден, не се уповава на мисловните си способности, нещо повече – 
той самият признава ограничените си способности на живо същество и приема 
извънредно високата позиция на Кршна. Арджуна успява да проумее, че на едно живо 
същество му е невъзможно да разбере неограничената вечност. Ако безкрайността 
разкрие Себе Си, по нейна милост можем да разберем природата. Думата йогешвара е 
също много важна, защото Господ има невъобразимо могъщество. Въпреки че е 
неограничен, ако поиска, Той може да разкрие Себе Си, защото е милостив. Ето защо 
Арджуна моли за несравнима милост на Кршна. Той не Му нарежда. Кршна не е 
длъжен да се разкрие, докато човек не Му се отдаде напълно в Кршна съзнание и не се 
заеме с предано служене. Затова е невъзможно личности, които разчитат на умствените 
си размишления, да видят Кршна. 
 
ТЕКСТ 5 
 

шри-бхагаван увача 
пашйа ме партха рупани    шаташо 'тха сахасрашах 
нана-видхани дивйани    нана-варнакритини ча 

 
шри-бхагаван увача – Бог, върховната Личност, каза; пашйа – просто виж; ме –  Моите; 
партха – о, сине на Пртха; рупани – форми; шаташах – стотици; атха – също; 
сахасрашах – хиляди; нана-видхани – разнообразни; дивйани – божествени; нана – 
разнообразни; варна – цветове; акритини – форми; ча – също. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „Мой скъпи Арджуна, о, сине на Пртха, виж сега 
Моето великолепие, стотици хиляди различни божествени и многоцветни форми. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна пожелава да види Кршна в Неговата вселевска форма, която 
въпреки че е трансцендентална, се явява само в космическото проявление и затова е 
подчинена на преходното време на тази материална природа. Както материалната 
природа е проявена и непроявена, по същия начин и тази вселенска форма на Кршна е 
порявена и непроявена. Тя не се намира вечно в духовното небе като другите форми на 
Кршна. Що се отнася до преданоотдадените, те нямат силно желание да видят 
вселенската форма. Но понеже Арджуна иска да види Кршна по този начин, Кршна 
разкрива тази форма. Не е възможно тази вселенска форма да бъде видяна от всеки 
човек. Кршна трябва да дари способността тя да бъде видяна. 
 
ТЕКСТ 6 
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пашйадитйан васун рудран     ашвинау марутас татха 
бахунй адришта-пурвани  пашйашчарйани бхарата 

 
пашйа – виж; адитйан – дванадесетте сина на Адити; васун – осемте Васу; рудран – 
единадесетте форми на Рудра; ашвинау – два Ашвини; марутах – четиридесетте и 
девет Марути; татха – също; бахуни – много; адришта – които не си видял; пурвани – 
преди; пашйа – виж; ашчарйани – всички чудеса; бхарата – о,  най-добър от всички 
Бхарата. 
 
О, най-добър от Бхаратите, виж тук различните проявления на Адити, Васу, 
Рудра, Ашвини-кумара, и на всички други полубогове. Виж многобройни 
удивителни неща, които никой никога не е виждал и за които никой преди това не 
е чувал. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че Арджуна е личен приятел на Кршна и най-начетеният от 
всички учени, все пак не е възможно да знае всичко за Кршна. Тук се казва, че хората 
никога не са чували, нито са знаели за всички тези форми и проявления. Сега Кршна 
разкрива тези удивителни форма. 
 
ТЕКСТ 7 
 

ихаика-стхам джагат критснам    пашйадйа са-чарачарам 
мама дехе гудакеша     йач чанйад драштум иччхаси 

 
иха – в тази; ека-стхам – на едно място; джагат – вселената; критснам – изцяло; 
пашйа – виж; адйа – веднага; са – с; чара – движещите се; ачарам – и неподвижните; 
мама – Моето; дехе – в това тяло; гудакеша – о, Арджуна; йат – това, что; ча – също; 
анйат – други; драштум – да видиш; иччхаси –  желаеш. 
 
О, Арджуна, в това Мое тяло ще откриеш всичко, което желаеш да видиш. Тази 
вселенска форма може да представи всичко, което искаш да видиш в момента и 
което би искал да видиш в бъдеще. Всичко – движещо се и недвижещо се – е тук на 
едно място. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Никой не може да види цялата вселена, докато седи на едно място. 
Дори и най-напредналият учен не може да види какво става в другите части на 
вселената. Но преданоотдаден като Арджуна може да види всичко, което съществува 
във всяка част на вселената. Кршна му дава способността да вижда всичко, което 
пожелае – минало, настояще и бъдеще. Така по милостта на Кршна Арджуна може да 
види всичко. 
 
ТЕКСТ 8 
 

на ту мам шакйасе драштум    аненаива сва-чакшуша 
дивйам дадами те чакшух    пашйа ме йогам аишварам 

 
на – никога; ту – но; мам – Мен; шакйасе – си способен; драштум – да видиш; анена – 
с тези; ева – несъмнено; сва-чакшуша – собствените си очи; дивйам – божествени; 
дадами – Аз давам; те – на теб; чакшух – очи; пашйа – да видиш; ме – Моята; йогам 
аишварам – невъобразима мистична сила. 

358 
 



 
Но ти не можеш да ме видиш с тези очи. Затова ти давам божествени очи. Виж 
Моето мистично съвършенство!” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Един чист преданоотдаден не обича да вижда Кршна в никоя форма, 
освен в двуръката Му форма. Един преданоотдаден трябва да вижда вселенската форма 
на Кршна по милостта на Кршна – не с ума, а с духовни очи. Кршна казва на Арджуна, 
че за да види вселенската Му форма, той трябва да промени не ума, а зрението си. 
Вселенската форма на Кршна не е особено важна. Това ще бъде изяснено в следващите 
стихове. Но понеже Арджуна пожелава, Господ му дава специално зрение, за да може 
да я види. 
 Преданоотдадени, които са правилно установени в трансцендентална връзка с 
Кршна, са привлечени от аспектите Му, изразяващи любов, а не от проявленията на 
съвършенства, в които Бог отсъства. Другарите на Кршна в игрите, приятелите и 
родителите Му никога не желаят Той да представя съвършенствата Си. Те са погълнати 
от чиста любов към Него и дори не знаят, че Кршна е Бог, Върховната Личност. Докато 
обменят любов с Него, те забравят, че Кршна е Върховният Господ. В Шримад-
Бхагаватам се казва, че всички момчета, които играят с Кршна, са изключително 
благочестиви души, които след много, много раждания са получили възможност да 
играят с Кршна. Те не знаят, че Кршна е Бог, Върховната Личност. Те Го приемат за 
личен приятел. Затова Шукадева Госвами цитира следния стих: 
 

иттхам сатам брахма-сукханубхутйа 
дасйам гатанам пара-даиватена 
майашританам нара-даракена 
сакам виджахрух крита-пунйа-пунджах 

 
„Ето Върховната Личност, която великите мъдреци считат за безличностен Брахман, 
преданоотдадените – за Бога, Върховната Личност, а обикновените хора – за продукт на 
материалната природа. Сега тези момчета, които са извършили много, много 
благочестиви дела в миналите си животи, играят с Бога, Върховната Личност. 
(Шримад-Бхагаватам 10.12.11). 
 Всъщност един преданоотдаден никога не се интересува да види вишва-рупа, 
вселенската форма, но Арджуна пожелава да я види, за да подкрепи твърденията на 
Кршна, така че в бъдеще хората да разберат, че Кршна е представил Себе Си като 
Върховен не само теоретично или философски, но в действителност се е представил 
като такъв пред Арджуна. Именно Арджуна трябва да потвърди това, защото от него 
започва парамапара системата. Всички, които наистина се интересуват и желаят да 
осъзнаят Бога, Върховната Личност, Кршна, и следват примера на Арджуна, трябва да 
разберат, че Кршна се е представил не само на думи, но и на практика се е разкрил като 
Върховен. 
 Господ дава на Арджуна необходимите способности да види той вселенската Му 
форма, защото знае, че Арджуна не желае особено много да я види, както вече 
обяснихме. 
 
ТЕКСТ 9 
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санджайа увача 
евам уктва тато раджан    маха-йогешваро харих  
даршайам аса партхайа    парамам рупам аишварам 

 
санджайах увача – Санджайя каза; евам – така; уктва – като каза; татах – след това; 
раджан – о, Царю; маха-йога-ишварах – най-големият мистик; харих – Бог, Върховната 
Личност, Кршна; даршайам аса – показа; партхайа – на Арджуна; парамам – 
божествената; рупам аишварам – вселенската форма.  
 
Санджайа каза: „О, Царю, след като казва всичко това, Върховният Господар на 
всички мистични сили, Божествената Личност, показва Своята вселенска форма 
пред Арджуна. 
 
ТЕКСТОВЕ 10-11 
 

анека-вактра-найанам    анекадбхута-даршанам 
анека-дивйабхаранам    дивйанекодйатайудхам 
 
дивйа-малйамбара-дхарам    дивйа-гандханулепанам 
сарвашчарйа-майам девам    анантам вишвато-мукхам 

 
анека – различни; вактра – усти; найанам – очи; анека – различни; адбхута – 
удивителни; даршанам – гледки; анека – много; дивйа – божествени; абхаранам – 
украшения; дивйа – божествени; анека – различни; удйата – вдигнати; айудхам – 
оръжия; дивйа – божествени; малйа – гирлянди; амбара – дрехи; дхарам – като е 
облечен с; дивйа – божествени; гандха – благоухания; анулепанам – намазан с; сарва – 
всичко; ашчарйа-майам – прекрасно; девам – сияещо; анантам – безкрайно; вишватах-
мукхам – всепроникващо. 
 
Арджуна вижда във вселенската форма безброй усти, безброй очи и безброй 
удивителни видения. Формата е украсена с неземни орнаменти и има безчет 
вдигнати божествени оръжия. Той носи райски гирлянди и дрехи, а тялото Му е 
намазано с различни божествени благоухания. Всичко това е удивително 
блестящо, безкрайно и всепроникващо. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В тези два стиха целта на многократната употреба на думата „много” е 
да покаже, че няма граница броят на ръцете, устите, краката и другите проявления, 
които Арджуна вижда. Тези проявления са разпръснати из цялата вселена, но по 
милостта на Господа Арджуна ги вижда, докато стои на едно място. Това се държи на 
невъобразимата мощ на Кршна. 
 
ТЕКСТ 12 
 

диви сурйа-сахасрасйа    бхавед йугапад уттхита 
йади бхах садриши са сйад    бхасас тасйа махатманах 

 
диви в небето; сурйа – слънца; сахасрасйа – на хиляди; бхавет – имаше; йугапат – 
одновремено; уттхита – се представя; йади – ако; бхах – светлината; садриши – като 
това; са – че; сйат – може би; бхасах – сияние; тасйа – Неговото; маха-атманах – 
Великият Господ. 
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Ако стотици хиляди слънца изведнъж изгреят в небето, тяхното сияние може да 
наподоби блясъка на Върховната Личност в тази вселенска форма. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Това, което Арджуна вижда, е неописуемо и въпреки това Санджайа се 
опитва да обрисува на Дхртараштра грандиозното разкритие. Нито Санджайа, нито 
Дхртараштра присъстват, но по милостта на Вйаса Санджайа вижда какво се случва. И 
по този начин той сравнява обстановката, доколкото тя може да бъде разбрана, с 
феномен, който можем да си представим (т.е. хиляди слънца). 
 
ТЕКСТ 13 
 

татраика-стхам джагат критснам    правибхактам анекадха 
апашйад дева-девасйа    шарире пандавас тада 

 
татра – там; eка-стхам – на едно място; джагат – вселената; критснам – напълно; 
правибхактам – на Бога, Върховната Личност; шарире – във вселенската форма; 
пандавах – Арджуна; тада – в  това време. 
 
В същото време Арджуна вижда във вселенската форма на Господа безграничните 
екпанзии на вселената, установени на едно място, макар и разделени на много, 
много хиляди. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Думата татра („там”) е много важна. Тя означава, че докато Арджуна 
и Кршна седят в колесницата, Арджуна вижда вселенската форма, защото Кршна дава 
подходящо зрение само на Арджуна. Арджуна вижда в тялото на Кршна хиляди 
планети. Както научаваме от ведическите писания, има много вселени и много планети. 
Някои от тях са направени от земя, други от злато, трети от скъпоценни камени, някои 
са много големи, други не са толкова големи и т.н. Докато седи в колесницата, 
Арджуна вижда всички тези планети, но никой не разбира какво става между него и 
Кршна.  
 
ТЕКСТ 14 
 

татах са висмайавишто    хришта-рома дхананджайах  
пранамйа шираса девам    кританджалир абхашата 

 
татах – след това; сах – той; висмайа-авиштах – като беше обхванат от учудване; 
хришта-рома – с настръхнали косми по тялото, поради големия екстаз; дхананджайах 
– Арджуна; пранамйа – отдавайки почит; шираса – с глава; девам – на Бога, 
Върховната Личност; крита-анджалих – с допрени длани; абхашата – започна да 
говори. 
 
Тогава, объркан и удивен, с настръхнали коси, Арджуна навежда глава, за да 
отдаде почитания, и с допрени длани започва да се моли на Върховния Господ. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Щом се разкрива божествено видение, отношенията между Кршна и 
Арджуна веднага се променят. Дотогава връзката между двамата се основава на 
приятелство, но след разкриване на тази форма Арджуна отдава дълбоки почитания на 
Кршна и Му се моли с допрени длани. Той възхвалява вселенската форма. По този 
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начин отношението на Арджуна е по-скоро отношение на удивление, отколкото на 
приятелство. Великите преданоотдадени виждат Кршна като източник на всички 
отношения. В писанията са споменати дванадесет основни вида отношения и нсички те 
се намират в Кршна. Казва се, че Той е океан от всички отношения, които могат да се 
разменят между две живи същества, между боговете или между Върховния Господ и 
Неговите преданоотдадени. 
 Сега Арджуна е въодушевен от чувство на удивление и макар че по природа е 
много сериозен, тих и спокоен, от това удивление той изпада в екстаз, косите му 
настръхват и с допрени длани той започва да отдава почитания на Върховния Господ. 
Разбира се, той не се страхува, но е поразен от чудесата на Върховния Господ. 
Непосредствената му реакция е удивление. Неговата естествена приятелска любов е 
надвита от удивление и затова той реагира по такъв начин. 
 
ТЕКСТ 15 
 

арджуна увача 
пашйами девамс тава дева дехе 
сарвамс татха бхута-вишеша-сангхан 
брахманам ишам камаласана-стхам 
ришимш ча сарван урагамш ча дивйан 

 
арджунах увача – Арджуна каза; пашйами –  виждам; деван – всички полубогове; тава 
– в Твоето; дева – о, Господи; дехе – в тялото; сарван – всички; татха – също; бхута – 
живи същества; вишеша-сангхан – събрани по особен начин; брахманам – Господ 
Брахма; ишам – Господ Шива; камала-асана-стхам – съди върху лотосов цвят; ришин – 
всички мъдреци; ча – също; сарван – всички; ураган – змии; ча – също; дивйан – 
божествени. 
 
Арджуна казва: „Мой скъпи Господ Кршна, виждам събрани в Твоето тяло 
всички полубогове и други видове живи същества. Виждам Брахма, седнал върху 
лотосов цвят, също и Господ Шива, всички мъдреци и божествените змии. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна вижда всичко във вселената, включително Брахма, първото 
живо същество във вселената, и божествената змия, върху която лежи Гарбходакашайи 
Вишну в по-ниските области на вселената. Това змийско легло се нарича Васуки. Има 
също и други змии, известни като Васуки. Арджуна вижда всичко: от Гарбходакашайи 
Вишну до най-горната част на вселената, до лотосовата планета, където живее Брахма, 
първото съзнание във вселената. Това означава, че Арджуна, който стои в колесницата, 
може да види всичко от началото до края и това е възможно единствен по милостта на 
Върховния Господ Кршна. 
 
ТЕКСТ 16 
 
анека-бахудара-вактра-нетрам 
пашйами твам сарвато 'нанта-рупам 
нантам на мадхйам на пунас тавадим 
пашйами вишвешвара вишва-рупа 

 
анека – много; баху – ръце; удара – кореми; вактра – усти; нетрам – очи; пашйами – я 
виждам; твам – Ти; сарватах – на всички страни; ананта-рупам – безгранична форма; 
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на антам – без край; на мадхйам – нямаш среда; на пунах – нито отново; тава – 
Твоето; адим – начало; пашйами – виждам; вишва-ишвара – о,  владетелю на вселената; 
вишва-рупа – във формата на вселена. 
 
О, владетелю на вселената, о, вселенска форма, аз виждам в Твоето тяло много, 
много ръце, кореми, усти и очи, които се разпростират навсякъде, без предел. Аз 
не виждав в Теб нито край, нито среда, нито начало. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Кршна е Бог, Върховната Личност, и Той е безкраен. В Него може да се 
види всичко. 
 
 
ТЕКСТ 17 
 
киритинам гадинам чакринам ча 
теджо-рашим сарвато диптимантам 
пашйами твам дурнирикшйам самантад 
диптаналарка-дйутим апрамейам 

 
киритинам – с шлемове; гадинам – с жезли; чакринам – с дискове; ча – и; теджах-
рашим – сияние; сарватах – на всички страни; дипти-мантам – блестящо; пашйами – я 
виждам; твам – Ти; дурнирикшйам – трудно да бъде видяно; самантат – навсякъде; 
дипта-анала – пламтящ огън; арка – на слънцето; дйутим – светлината на Слънцето; 
апрамейам – неизмерим. 
 
Трудно е да бъде видяна Твоята форма поради ослепителното сияние, което 
излъчва тя във всички посоки, като пламтащия огън или неизмеримия блясък на 
Слънцето. Независимо от това аз виждам навсякъде тази сияеща форма, украсена 
с различни корони, боздугани и дискове. 
 
ТЕКСТ 18 
 
твам акшарам парамам ведитавйам 
твам асйа вишвасйа парам нидханам 
твам авйайах шашвата-дхарма-гопта 
санатанас твам пурушо мато ме 

 
твам – Ти; акшарам – непогрешимият; парамам – върховен; ведитавйам – да бъдеш 
разбран; твам – Ти; асйа – на  тази; вишвасйа – вселена; парам – най-висша; нидханам 
– основа; твам – Ти; авйайах – неизчерпаем; шашвата-дхарма-гопта – поддръжник на 
вечната религия; санатанах – вечен; твам – Ти; пурушах – Върховната Личност; матах 
ме – това е моето мнение. 
 
Ти си най-висшата първоначална цел. Ти си крайното убежище на цялата тази вселена. 
Ти си неизчерпаем, Ти си предвечният. Ти си поддръжникът на вечната религия, 
Божествената Личност. Това е моето мнение. 
 
ТЕКСТ 19 
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анади-мадхйантам ананта-вирйам 
ананта-бахум шаши-сурйа-нетрам 
пашйами твам дипта-хуташа-вактрам 
сва-теджаса вишвам идам тапантам 

 
анади – без начало; мадхйа – среда; антам – или край; ананта – безгранично; вирйам – 
величие; ананта – безброй; бахум – ръце; шаши – Луната; сурйа – и Слънцето; нетрам 
– очи; пашйами –  виждам; твам – Теб; дипта – пламтящ; хуташа-вактрам – огън  да 
излиза от устата Ти; сва-теджаса – от Твоето сияние; вишвам – вселена; идам – този; 
тапантам – като възпламенява. 
 
Ти си без начало, без среда и без край. Славата Ти е безгранична. Ти имаш безброй 
ръце, а Слънцето и Луната са Твоите очи. Виждам как от устата Ти излиза 
пламтящ огън, как възпламеняваш цялата тази вселена със собственото Си 
сияние. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Няма граница за шестте съвършенства на Бога, Върховната Личност. 
Тук, както и на много други места, има повторение, но според писанията да се говори 
многократно за величието на Кршна, не е стилистична грешка. Знае се, че по време на 
объркване, учудване или голям екстаз едни и същи думи се повтарят отново и отново – 
това не е недостатък. 
 
ТЕКСТ 20 

 
дйав а-притхивйор идам антарам хи 
вйаптам твайаикена дишаш ча сарвах 
дриштвадбхутам рупам уграм таведам 
лока-трайам правйатхитам махатман 

 
дйау – от космическото пространство; а-притхивйох – до земята; идам – това; антарам 
– между; хи – несъмнено; вйаптам – проникнато; твайа – от Теб; екена – единствен; 
дишах – посоки; ча – и; сарвах – всички; дриштва – чрез виждане; адбхутам – 
удивителна; рупам – форма; уграм – ужасна; тава – Твоята; идам – тази; лока – 
планетарните системи; трайам – трите; правйатхитам – обезпокоени; маха-атман – о, 
велики. 
 
Въпреки че си един, Ти обхващаш изцяло небето, планетите, а също и 
пространството между тях. О, велики, виждайки тази удивителна и ужасна форма, 
всички планетарни системи изпадат в безпокойство. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Дйав а-пртхивйах („пространството между рая и земята”) и лока-
трайам („трите свята”) са важни думи в този стих, защото от тях става ясно, че не само 
Арджуна вижда вселенската форма на Господа, но и другите живи същества от другите 
планетарни системи също я виждат. Арджуна вижда вселенската форма не насън. 
Всички, които са надарени от Господа с божествено зрение, виждат на бойното поле 
вселенската форма. 
 
ТЕКСТ 21 
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ами хи твам сура-сангха вишанти 
кечид бхитах пранджалайо гринанти 
сваститй уктва махарши-сиддха-сангхах  
стуванти твам стутибхих пушкалабхих 

 
ами – всички тези; хи – несъмнено; твам – Теб; сура-сангхах – групи полубогове; 
вишанти – влизат; кечит – някои от тях; бхитах – от страх; пранджалайах – с допрени 
дланигринанти – отправят молитви; свасти – пълен мир; ити – така; уктва – като 
говори; маха-риши – велики мъдреци; сиддха-сангхах – съвършени същества; стуванти 
– пеят химни; твам – за Теб; стутибхих – с молитви; пушкалабхих – ведически химни. 
 
Полубоговете на групи се предават на Теб и влизат в Теб. Някои от тях поради 
силна уплаха отправят молитви с допрени длани. Много велики мъдреци и 
личности, постигнали съвършенство, възклицават: „Мир! Мир!” и се молят на 
Теб, като пеят ведически химни. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Полубоговете от всички планетарни системи се страхуват от ужасното 
проявление на вселенската форма и от ослепителното й сияние и затова молят за 
покровителство. 
 
ТЕКСТ 22 
 
рудрадитйа васаво йе ча садхйа 
вишве 'швинау маруташ чошмапаш ча 
гандхарва-йакшасура-сиддха-сангха 
викшанте твам висмиташ чаива сарве 

 
рудра – проявленията на Господ Шива; адитйах – Адитите; васавах – всички Васу; йе – 
всички тези; ча – и; садхйах – Садхите; вишве – Вишведевите; ашвинау – Ашвини-
кумарите; марутах – Марутите; ча – и; ушма-пах – прародителите; ча – и; гандхарва – 
на Гандхарвите; йакша – Йакшасите; асура – демоните; сиддха – и съвършените 
полубогове; сангхах – с събраните; викшанте – гледат; твам – Теб; висмитах – с 
удивление; ча – също; ева – несъмнено; сарве – всичко. 
 
Всички различни проявления на Господ Шива, Адитите, Васу, Садхите, 
Вишведевите, двамата Ашви, Марутите, прародителите, гандхарвите, Йакшасите, 
асурите и съвършените полубогове Те гледат с удивление. 
 
ТЕКСТ 23 

 
рупам махат те баху-вактра-нетрам 
маха-бахо баху-бахуру-падам 
бахударам баху-дамштра-каралам 
дриштва локах правйатхитас татхахам 

 
рупам – формата; махат – много голяма; те – Твоята; баху – много; вактра – лица; 
нетрам – и очи; маха-бахо – о, силноръки; баху – много; баху – ръце; уру – бедра; 
падам – и крака; баху-ударам – много кореми; баху-дамштра – много зъби; каралам – 
ужасни; дриштва – като вижда; локах – всичките планети; правйатхитах – смутени; 
татха – подобно; ахам – аз. 
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О, силноръки, всичките планети с техните полубогове са смутени от вида на 
Твоята огромна форма с многобройни лица, очи, ръце, бедра, крака, кореми и 
ужасяващи зъби. И както те са обезпокоени, така обезпокоен съм и аз. 
 
ТЕКСТ 24 
 
набхах-спришам диптам анека-варнам  
вйаттананам дипта-вишала-нетрам 
дриштва хи твам правйатхитантар-атма 
дхритим на виндами шамам ча вишно 

 
набхах-спришам – докосвайки небето; диптам – блестейки; анека – много; варнам – 
цветове; вйатта – отворени; ананам – уста; дипта – като блести; вишала – много 
големи; нетрам – очи; дриштва – като вижда; хи – несъмнено; твам – Ти; 
правйатхита – смутен; антах – вътре; атма – душата; дхритим – устойчивост; на – не; 
виндами – имам; шамам – спокойствие на ума; ча – също; вишно – о, Господ Вишну. 
 
О, Всепроникващ Вишну, като виждам Твоето многоцветно сияние да докосва 
небето, като виждам отворените Ти устни и Твоите големи блестящи очи, умът ми 
се обърква от страх. Не мога да запазя повече спокойствието и равновесието на 
ума си. 
 
ТЕКСТ 25 
 
дамштра-каралани ча те мукхани 
дриштваива каланала-саннибхани 
дишо на джане на лабхе ча шарма  
прасида девеша джаган-ниваса 

 
дамштра – зъби; каралани – ужасни; ча – също; те – Твоите; мукхани – лица; дриштва 
– вижда; ева – така; кала-анала – огънят на смъртта; саннибхани – като че ли; дишах – 
посоките; на – не; джане – зная; на – не; лабхе – получавам; ча – и; шарма – милост; 
прасида – да бъдеш удовлетворен; дева-иша – о, Бог на всички богове; джагат-ниваса 
– о, убежище на световете. 
 
О, Бог на боговете, о, убежище на световете, моля Те, бъди милостив към мен. Не 
мога да запазя равновесие, като гледам Твоите пламтящи, подобни на смъртта 
лица и ужасните Ти зъби. Аз съм напълно объркан. 
 
ТЕКСТОВЕ 26-27 
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ами ча твам дхритараштрасйа путрах 
сарве сахаивавани-пала-сангхаих 
бхишмо дронах сута-путрас татхасау 
сахасмадийаир апи йодха-мукхйаих 

 
вактрани те тварамана вишанти 
дамштра-каралани бхайанакани 
кечид вилагна дашанантарешу 
сандришйанте чурнитаир уттамангаих 

 
ами – тези; ча – също; твам – Ти; дхритараштрасйа – на Дхртараштра; путрах – 
синовете; сарве – всички; саха –с; ева – наистина; авани-пала – на царе-воини; сангхаих 
– групите; бхишмах – Бхишмадева; дронах – Дроначарйя; сута-путрах – Карна; татха 
– също; асау – че; саха – с; асмадийаих – нашите; апи – също; йодха-мукхйаих – главни 
сред воините; вактрани – усти; те – Твоите; твараманах – като се втурват; вишанти – 
влизат; дамштра – зъби; каралани – ужасни; бхайанакани – много страшни; кечит – 
някои от тях; вилагнах – като са прилепени; дашана-антарешу – между зъбите; 
сандришйанте – се виждат; чурнитаих – със смачкани; уттама-ангаих – глави. 
 
Всички синове на Дхртараштра, заедно с царете-съюзници и Бхишма, Дрона, 
Карна, а също и нашите главни воини, се хвърлят в страшните Ти усти. Някои от 
тях виждам притиснати между зъбите Ти със смазани глави. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В предишния стих Господ обещава да покаже на Арджуна неща, които 
са много интересни за гледане. Сега Арджуна вижда, че предводителите на 
противниковата армия (Бхишма, Дрона, Карна и всички синове на Дхртараштра), 
техните войници и войниците на Арджуна – всички са избити. Това е знак, че след 
смъртта на почти всички, събрани на бойното поле Курукшетра, Арджуна ще излезе 
победител. Тук се споменава, че Бхошма, когото смятат за непобедим, ще бъде смазан; 
също и Карна. Гибел ще настигне не само големите воини от противниковата армия, 
такива като Бхишма, но и някои от великите воини на Арджуна. 
 
ТЕКСТ 28 
 
йатха надинам бахаво 'мбу-вегах 
самудрам евабхимукха драванти 
татха тавами нара-лока-вира 
вишанти вактранй абхивиджваланти 

 
йатха – като; надинам – на реките; бахавах – многото; амбу-вегах – вълните на водата; 
самудрам – океана; ева – несъмнено; абхимукхах – към; драванти – се носят; татха – 
по същия начин; тава – Твоити; ами – всички тези; нара-лока-вирах – царе на 
човешкото общество; вишанти – влизат; вактрани –устите; абхивиджваланти – и 
горят. 
 
Както водите на многобройните реки се вливат в океана, по този начин всички 
тези велики воини влизат горящи в устните Ти. 
 
ТЕКСТ 29 
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йатха прадиптам джваланам патанга 
вишанти нашайа самриддха-вегах 
татхаива нашайа вишанти локас 
тавапи вактрани самриддха-вегах 

 
йатха – както; прадиптам – пламтящ; джваланам – огън; патангах – нощни пеперуди; 
вишанти – влизат; нашайа – за унищожаване; самриддха – с пълна; вегах – скорост; 
татха ева – по същия начин; нашайа – за унищожаване; вишанти – влизат; локах – 
всички хора; тава – в Твоите; апи – също; вактрани – уста; самрддха-вегах – с пълна 
скорост. 
 
Виждам всички хора да се втурват със страшна сила в Твоите усти, както 
нощните пеперуди, които се устремяват към пламтящия огън и загиват в него. 
 
ТЕКСТ 30 
 
лелихйасе грасаманах самантал 
локан самагран ваданаир джваладбхих 
теджобхир апурйа джагат самаграм 
бхасас тавограх пратапанти вишно 

 
лелихйасе – Ти близваш; грасаманах – като поглъщаш; самантат – от всички посоки; 
локан – хора; самагран – всички; ваданаих – с уста; джваладбхих – пламтящи; 
теджобхих – със сияние; апурйа – като покрива; джагат – вселената; самаграм – 
всички; бхасах – лъчи; тава – Твоите; уграх – ужасти/; пратапанти – и са изгарящи; 
вишно – о , всипроникващи Господи. 
 
О, Вишну, виждам как с Твоите пламтящи усти поглъщаш всички хора от всички 
страни. Ти обгръщаш цялата вселена със сиянието Си и се разкриваш с ужасни 
изгарящи лъчи. 
 
ТЕКСТ 31 
 
акхйахи ме ко бхаван угра-рупо 
намо 'сту те дева-вара прасида 
виджнатум иччхами бхавантам адйам 
на хи праджанами тава правриттим 

 
акхйахи – Моля Те, обясни; ме – на мен; ках – кой; бхаван – Ти; угра-рупах – ужасяваща 
форма; намах асту – почитания; те – на Теб; дева-вара – о, велики сред полубоговете; 
прасида – бъди милостив; виджнатум – да науча; иччхами –  желая; бхавантам – Ти; 
адйам – първоначалния; на – не; хи – несъмнено; праджанами – наистина знам; тава – 
Твоята; правриттим – мисия. 
 
О, Бог на боговете, толкова ужасен по форма, моля Те, кажи ми кой си Ти? 
Отдавам почитта си на Теб и Те моля да бъдеш милостив към мен. Ти си 
пълрвоначалният Господ. Искам да Те разбера, защото не зная каква е Мисията 
Ти.” 
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ТЕКСТ 32 
 

шри-бхагаван увача 
кало 'сми лока-кшайа-крит правриддхо 
локан самахартум иха правриттах 
рите 'пи твам на бхавишйанти сарве 
йе 'вастхитах пратйаникешу йодхах 

 
шри-бхагаван увача – Божествената Личност каза; калах – времето; асми – Аз съм; лока 
– на световете; кшайа-крит – разрушитят; правриддхах – велик; локан – всички хора; 
самахартум – в унищожение; иха – в този свят; правриттах – зает; рите – без, 
 с изключение; апи – дори; твам – ти; на – никога; бхавишйанти – ще бъдеш; сарве – 
всички; йе – които; авастхитах – се намират; прати-аникешу – на противоположните 
страни; йодхах – войниците. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „Аз съм времето, великият разрушител на 
световете, и съм дошъл тук, за да унищожа всички хора. С изключение на вас 
[Пандавите], всички войници от двете армии ще бъдат избити. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че Арджуна знае, че Кршна е негов приятел и Бог, Върховната 
Личност, той е объркан от многообразните форми, които Кршна представя. Затова 
продължава да пита за истинската мися на тази унищожителна сила. Във Ведите пише, 
че Върховната Истина разрушава всичко, дори брахманите. Както се казва в Катха 
Упанишад (1.2.25), 
 

йасйа брахма ча кшатрам ча    убхе бхавата оданах 
мритйур йасйопасечанам    ка иттха веда йатра сах 

 
Накрая всички брахмани, кшатрии, както и всички други хора, са поглъщани от 
Върховния, както се поглъща храна. Тази форма на Върховния Господ е 
всепоглъщащото време. С изключение на Пандавите, всички, които присъстват на 
бойното поле, ще бъдат погълнати от Него. 

Арджуна не иска да участва в битката и мисли, че е по-добре да не се сражава – 
така няма да се разстройва. В отговор Господ казва, че дори и Арджуна да не се 
сражава, всички ще бъдат унищожени, защото това е Неговият план. Ако Арджуна не 
се сражава, те пак ще умрат, но по друг начин. Смъртта не може да бъде предотвратена 
дори ако той не се бие. В действителност те са вече мъртви. Времето е разлушението и 
всички проявления ще трябва да бъдат унищожени според желанието на Върховния 
Господ. Такъв е законът на природата. 
 
ТЕКСТ 33 
 
тасмат твам уттиштха йашо лабхасва 
джитва шатрун бхункшва раджйам самриддхам 
майаиваите нихатах пурвам ева 
нимитта-матрам бхава савйа-сачин 

 
тасмат – затова; твам – ти; уттиштха – изправи се; йашах – слава; лабхасва – 
спечели; джитва – като побеждаваш; шатрун – враговете; бхункшва – радвай се; 
раджйам – царство; самриддхам – процъфтяващо; майа – от Мен; ева – несъмнено; ете 

369 
 



– всички тези; нихатах – убити; пурвам ева – по предварителен замисъл; нимитта-
матрам – само причината; бхава – стани; савйа-сачин – о, Савйасачи. 

 
Затова – изправи се! Приготви се да се сражаваш и да спечелиш слава! Победи 
враговете си и се радвай на процъфтяващо царство! По Моя замисъл те вече са 
убити и ти, о, Савйасачи, можеш да бъдеш само инструмент в това сражение. 

 
ПОЯСНЕНИЕ: Савйа-сачин се отнася до човек, който може много умело да стреля с 
лък на бойното поле. По този начин Арджуна е наречен опитен воин, способен да 
изпраща стрели, за да убива враговете си. „Просто стани инструмент” – нимитта-
матрам. Тези думи също са много важни. Целият свят се движи според плана на Бога, 
Върховната Личност. Глупаците, които нямат достатъчно знание, мислят, че природата 
действа без определен план и всички проявления са само случайни образувания. Има 
много т.нар. „учени”, които предполагат: може би това е така, а може би не е така – но 
тук и дума не може да става за „може би”. В този материален свят има определен план, 
който се осъществява. Какъв е този план? Космичното проявление дава възможност на 
обусловените души да се върнат при Бога, обратно вкъщи. Докато обаче запазват 
склонността си да властват, която ги кара да се опитват да управляват материалната 
природа, те са обусловени. Този, който може да разбере плана на Върховния Господ и 
да развие Кршна съзнание, е най-интелигентният. Сътворяването и унищожаването на 
космичното проявление са под върховното ръководство на Бога. Арджуна отказва да се 
сражава, но му е обяснено, че трябва да се сражава, защото това е желанието на 
Върховния Господ. Тогава Арджуна ще бъде щастлив.  Ако някой е в пълно Кршна 
съзнание и е посветил живота си на трансцендентално служене на Господа, той е 
съвършен. 
 
ТЕКСТ 34 
 
дронам ча бхишмам ча джайадратхам ча 
карнам татханйан апи йодха-виран 
майа хатамс твам джахи ма вйатхиштха 
йудхйасва джетаси ране сапатнан 

 
дронам ча – също и Дрона; бхишмам ча – също и Бхишма; джайадратхам ча – също и 
Джайадратха; карнам – Карна; татха – също; анйан – други; апи – несъмнено; йодха-
виран – велики воини; майа – от Мен; хатан – вече убити; твам – ти; джахи – 
унищожени; ма – не прави; вйатхиштхах – с разтревожен; йудхйасва – просто се 
сражавай; джета аси – ти ще победиш; ране – в битката; сапатнан – враговете. 
 
Дрона, Бхишма, Джайадратха, Карна и другите велики воини вече са унищожени 
от Мен. Затова убий ги и не се безпокой! Просто се сражавай и ще победиш 
враговете си в битката.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всеки план е създаван от Бога, Върховната Личност, Кршна, но Той е 
толкова добър и милостив към преданоотдадените Си, че иска да ги насърчи, заради 
това, че изпълняват Неговия план съгласно желанието Му. Следователно животът на 
всеки трябва да протече по такъв начин, че човек да действа в Кршна съзнание и 
посредством духовен учител да разбере Бога, Върховната Личност. Плановете на Бога, 
Върховната Личност, са разбрани само по Неговата милост, а плановете на 
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преданоотдадените са добри колкото Неговите планове. Човек трябва да следва такива 
планове, за да победи в борбата за съществуване. 
 
ТЕКСТ 35 
 

санджайа увача 
етач чхрутва вачанам кешавасйа 
кританджалир вепаманах кирити 
намаскритва бхуйа эваха кришнам 
са-гадгадам бхита-бхитах пранамйа 

 
санджайах увача – Санджайа каза; етат – така; шрутва – като слуша; вачанам – речта; 
кешавасйа – на Кршна; крита-анджалих – с допрени длани; вепаманах – като трепери; 
кирити – Арджуна; намаскритва – като отдава почитания; бхуйах – отново; ева – също; 
аха – каза; кришнам – на Кршна; са-гадгадам – с пресекващ глас; бхита-бхитах – 
страхливо; пранамйа – отдавайки почит. 
 
Санджайа каза на Дхртараштра: „О, Царю, като изслушва думите, изречени от 
Бога, Върховната Личност, треперещият Арджуна отново и отново Му отдава 
почитания с допрени длани. Изпълнен със страхопочитание, той казва на Господ 
Кршна с пресекващ глас следното. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Както вече бе обяснено, в създадената от вселенската форма на Бога, 
Върховната Личност  ситуация, Арджуна се обърква от удивление. Затова той започва 
отново и отново да отдава смирени почитания на Кршна и с пресекващ глас започва да 
се моли не като приятел, а като преданоотдаден, който е удивен. 
 
ТЕКСТ 36 
 

арджуна увача 
стхане хришикеша тава пракиртйа 
джагат прахришйатй анураджйате ча 
ракшамси бхитани дишо драванти 
сарве намасйанти ча сиддха-сангхах 

 
арджунах увача – Арджуна каза; стхане – правилно; хришика-иша – о, господарю на 
всички сетива; тава – Твоята; пракиртйа – от величието; джагат – целият свят; 
прахришйати – се радва; анураджйате – се привързва; ча – и; ракшамси – демоните; 
бхитани – от страх; дишах – във всички посоки; драванти – побягват; сарве – всички; 
намасйанти – отдават почит; ча – също; сиддха-сангхах –  несъвършените човешки 
същества. 
 
Арджуна казва: „О, господарю на сетивата, светът се изпълва с радост, когато 
слуша Твоето име, и всеки се привързва към Теб. Докато постигналите 
съвършенство същества Ти отдават почитания, демоните се страхуват и се 
разбягват във всички посоки. Всичко това е напълно справедливо. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: След като се осведомява от Кршна за изхода на битката при 
Курукшетра, Арджуна получава просветление и, като велик преданоотдаден и приятел 
на Бога, Върховната Личност, казва, че всичко, направено от Кршна, е съвсем 
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правилно. Арджуна потвърждава, че Кршна е поддръжник на преданоотдадените, 
обектът на обожание за тях, а също и разрушигелят на всичко нежелано. Неговите 
дейности са еднакво добри за всички. Тук Арджуна разбира, че когато битката при 
Курукшетра завърши, във външното пространство ще са присъствали много 
полубогове, сиддхи и интелигенцията от по-висшите планети и те ще са наблюдавали 
сражението, защото Кршна е присъствал там. Когато Арджуна вижда вселенската 
форма на Господа, полубоговете се радват, но демоните и атеистите не могат да 
понасят, когато Господ е възхваляван. Поради естествения си страх от всепоглъщащата 
форма на Бога, Върховната Личност, те побягват. Арджуна възхвалява отношението на 
Кршна към преданоотдадените и атеистите. Един преданоотдаден при всички 
обстоятелства слави Господа, защото знае, че каквото и да направи Той, то е добро за 
всички. 
 
ТЕКСТ 37 
касмач ча те на намеран махатман 
гарийасе брахмано 'пй ади-картре 
ананта девеша джаган-ниваса 
твам акшарам сад-асат тат парам йат 

 
касмат – защо; ча – също; те – на Теб; на – не; намеран – не трябва да отдават 
дължимата почит; маха-атман – о, велики; гарийасе – които са по-добри; брахманах – 
от Брахма; апи – въпреки че; ади-картре – на върховния създател; ананта – о, 
безграничен; дева-иша – о, Бог на боговете; джагат-ниваса – о, убежище на вселената; 
твам – Ти си; акшарам – нетлен; сат-асат – по отношение на причината и 
следствието; тат парам – трансцендентален; йат – защото. 
 
О, велики, по-велик дори от Брахма, Ти си първоначалният творец. Защо тогава 
те да не Ти отдават смирени почитания? О, необятни, Бог на боговете, убежище на 
вселената! Ти си неизчерпаемият източник, причината на всички причини. Ти си 
трансцендентален спрямо това материално проявление. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна отдава почитания и с това показва, че всеки трябва да обожава 
Кршна. Кршна е всепроникващ и е Душата на всяка душа. Арджуна Го назовава 
махатма, което означава, че Той е най-великодушният и безкрайният. Ананта посочва, 
че няма нищо, което да не е покрито от влиянието на енергията на Върховния Господ, а 
девеша означава, че Той е контрольорът на всички полубогове и е над всички тях. Той е 
убежището на цялата вселена. Арджуна мисли, че всички съвършени живи същества и 
могъщи полубогове трябва да отдават смирени почитания на Кршна, защото никой не е 
по-велик от Него. Арджуна специално споменава, че Кршна е по-велик от Брахма, 
защото Брахма е създаден от Него. Брахма е роден от лотосовото стъбло, израснало от 
пъпа на Гарбходакашайи Вишну, което е пълна експанзия на Кршна. Затова Брахма и 
Господ Шива, който е роден от Брахма, и всички полубогове трябва да Му отдават 
смирени почитания. В Шримад-Бхагаватам се казва, че Господ е почитан от Господ 
Шива и Брахма и от други подобни полубогове. Думата акшарам е много важна, 
защото материалното творение подлежи на унищожение, но Господ стои над него. Той 
е причината на всички причини и, като такъв, стои по-високо от всички обусловени 
души в тази материална природа, както и от самото материално космическо 
проявление. Следователно Той е най-великият Върховен. 
 
ТЕКСТ 38 
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твам ади-девах пурушах пуранас 
твам асйа вишвасйа парам нидханам 
веттаси ведйам ча парам ча дхама 
твайа татам вишвам ананта-рупа 

 
твам – Ти; ади-девах – първоначалният Върховен Бог; пурушах – личност; пуранах – 
стар; твам – Ти; асйа – на тази; вишвасйа – вселена; парам – трансценденталното; 
нидханам – убежище; ветта – знаещият; аси – Ти си; ведйам – познаваемото; ча – и; 
парам – трансцендентално; ча – и; дхама – убежище; твайа – с Теб; татам – 
проникната; вишвам – вселената; ананта-рупа – о , неограничена форма. 
 
Ти си първоначалната Божествена Личност, предвечният и крайното убежище на 
този проявен космичен свят. Ти знаеш всичко и Ти си всичко, което може да бъде 
узнато. Ти си върховното убежище отвъд материалните гуни. О, неограничена 
форма! Цялото това космично проявление е проникнато от Теб! 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всичко се намира в Бога, Върховната Личност. Следователно Той е 
крайното убежище. Нидханам означава, че всичко, дори сиянието Брахман се намира в 
Бога, Върховната Личност, Кршна. Той знае всичко, което се случва в този свят, и ако 
знанието има някакъв край, Той е краят на цялото знание. Следователно Той е 
опознатото и пазнаваемото. Той е обектът на знанието, защото е всепроникващ. Понеже 
Той е причината в духовния свят, Той е трансцендентален. Той е и най-висшата 
личност в трансценденталния свят. 
 
ТЕКСТ 39 
 
вайур йамо 'гнир варунах шашанках 
праджапатис твам прапитамахаш ча 
намо намас те 'сту сахасра-критвах  
пунаш ча бхуйо 'пи намо намас те 

 
вайух – въздух; йамах – контрольорът; агних – огън; варунах – вода; шаша-анках – 
Луната; праджапатих – Брахма; твам – Ти; прапитамахах – прадядо; ча – също; 
намах – моята почит; намах – отново моята почит; те – на Теб; асту – нека да бъда; 
сахасра-критвах – хиляди пъти; пунах ча – и отново; бхуйах – отново; апи – също; 
намах – отдавайки своите почитания; намах те – отдавайки почитанията си на Теб. 
 
Ти си въздухът и върховният контрольор! Ти си огънят, Ти си водата, Ти си 
Луната! Ти си Брахма, първото живо същество, Ти си най-великият прадядо. 
Затова отдавам смирените си почитания на Теб хиляди пъти, отново и отново! 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук Господ е наречен въздух, защото въздухът е всепроникващ и е най-
важният представител на всички полубогове. Арджуна назовава Кршна също и велик 
прадядо, защото Той е бащата на Брахма, първото живо същество във вселената. 
 
ТЕКСТ 40 
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намах пурастад атха приштхатас те 
намо 'сту те сарвата ева сарва 
ананта-вирйамита-викрамас твам 
сарвам самапноши тато 'си сарвах 

 
намах – отдавайки почит; пурастат – отпред; атха – също; приштхатах – отзад; те – 
на Теб; намах асту – отдавам почитта си; те – на Теб; сарватах – от всички страни; 
ева – наистина; сарва – защото Ти си всичко; ананта-вирйа – безгранично могъщество; 
амита-викрамах – и безпределна сила; твам – Ти; сарвам – всичко; самапноши – Ти 
покриваш; татах – следователно; аси – Ти си; сарвах – всичко. 
 
Отдавам почитания пред Теб, зад Теб и от всичките Ти страни! О, безкрайна сила, 
Ти си господар на безграничното могъщество! Ти си всепроникващ и затова Ти си 
всичко. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Обхванат от любовен екстаз към Кршна, Неговият приятел Арджуна 
Му отдава почитания от всички страни. Той признава, че Кршна е господарят на цялото 
могъщество и цялата доблест и е далеч по-велик воин от всички велики воини, събрани 
на бойното поле. Във Вишну Пурана (1.9.69) се казва: 
 

йо 'йам тавагато дева 
самипам девата-ганах 
са твам ева джагат-срашта 
йатах сарва-гато бхаван 

 
  
„Който и да застане пред Теб, даже и да е полубог, е сътворен от Теб, о, Боже, 
Върховна Личност.” 
 
ТЕКСТОВЕ 41-42 
 
сакхети матва прасабхам йад уктам 
хе кришна хе йадава хе сакхети 
аджаната махиманам таведам 
майа прамадат пранайена вапи 

 
йач чавахасартхам асат-крито 'си 
вихара-шаййасана-бходжанешу 
еко 'тха вапй ачйута тат-самакшам 
тат кшамайе твам ахам апрамейам 

 
сакха – приятел; ити – така; матва – като мисля; прасабхам – дръзко; йат – каквото и; 
уктам – казва; хе кришна – о, Кршна; хе йадава – о, Йадава; хе сакхе – о, мой скъпи 
приятелю; ити – така; аджаната – без да познавам; махиманам – величието; тава – 
Твоето; идам – това; майа – от мен; прамадат – от групост; пранайена – от любов; ва 
апи – всичко; йат – каквото и; ча – също; авахаса-артхам – на шега; асат-критах – 
унижаван; аси – Ти си бил; вихара – като почиваш; шаййа – като лежиш; асана – като 
сидиш; бходжанешу – или докато ядем заедно; еках – само; атха ва – или; апи – също; 
ачйута – о, непогрешими; тат-самакшам – сред приятели; тат – всички тези; 
кшамайе – моля прошка; твам – от Теб; ахам – аз; апрамейам – неизмерими. 
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Аз мислех за Теб като за мой приятел и, без да познавам Твоето величие, 
необмислено Те наричах „О, Кршна”, „О, Йадава”, „О, мой приятелю”. Моля Те, 
прости ми всичко, което съм направил от безумие или от любов. Много пъти не 
съм Те почитал в шегите си, докато сме почивали в едно и също легло, докато сме 
седели или сме се хранели заедно, понякога сами, а понякога сред много приятели. 
О, непогрешими, моля Те, прости ми всички тези обиди. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки, че Кршна се разкрива пред Арджуна във вселенската Си 
форма, Арджуна помни приятелските си отношения с Кршна и затова Го моли да 
извини непринудените жестове, породени от приятелството. Той признава, че преди 
това не е знаел, че Кршна може да приема такава вселенска форма, въпреки че Кршна 
му я обяснява като негов близък приятел. Арджуна не знае колко пъти е показвал 
неуважение към Кршна с обращенията си: „О, мой скъпи приятелю”, „О, Кршна”, „О, 
Йадава”, без да съзнава Неговото съвършенство. Но Кршна е толкова добър и 
милостив, че въпреки съвършенството Си, играе с Арджуна като с приятел. Такава е 
размяната на трансцендентална любов между преданоотдадения и Господа. Връзката 
между живото същество и Кршна е установена завинаги, тя не може да бъде забравена, 
както виждаме от поведението на Арджуна. Въпреки че Арджуна вижда 
съвършенството на вселенската форма, той не може да забрави приятелските си 
отношения с Кршна. 
 
ТЕКСТ 43 
 
питаси локасйа чарачарасйа 
твам асйа пуджйаш ча гурур гарийан 
на тват-само 'стй абхйадхиках куто 'нйо 
лока-трайе 'пй апратима-прабхава 

 
пита – бащата; аси – Ти си; локасйа – на целия свят; чара – движимото; ачарасйа – и 
недвижимото; твам – Ти си; асйа – на това; пуджйах – достоен за почит; ча – също; 
гурух – господар; гарийан – славен; на – никога; тват-самах – равен на Теб; асти – 
има; абхйадхиках – по-велик; кутах – как е възможно; анйах – друг; лока-трайе – в 
трите планетарни системи; апи – също; апратима-прабхава – о, неизмеримо 
могъщество. 
 
Ти си бащата на цялото космично проявление, на движимото и недвижимото; Ти 
си Неговият обожаван господар, върховният духовен учител. Никой не е равен с 
Теб, нито някой може да стане едно с Теб. О, господарю на неизмеримото 
могъщество, как може тогава някой в трите свята да е по-велик от Теб! 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Бог, Върховната Личност, Кршна, е обожаван така, както бащата е 
почитан от сина. Кршна е духовният учител, защото Той пръв дава ведическите 
инструкции на Брахма, а сега предава Бхагавад-гита на Арджуна. Следователно Той е 
първоначалният духовен учител и днес всеки авторитетен духовен учител трябва да 
принадлежи към ученическата последователност, водеща началото си от Кршна. Без да 
бъде представител на Кршна, човек не може да стане учител или духовен учител в 
областта на трансценденталното знание. 
 На Господа трябва да се отдава почит във всяко отношение. Неговото величие е 
неизмеримо. Никой не може да бъде по-велик от Бога, Върховната Личност, Кршна, 
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защото никой не е равен на Него или по-висшестоящ от Него в никое проявление – 
материално или духовно. Всеки стои по-ниско от Него. Никой не Го превъзхожда. Това 
се казва и в Шветашватара Упанишад (6.8): 
 

на тасйа карйам каранам ча видйате 
на тат-самаш чабхйадхикаш ча дришйате 

 
Върховният Господ Кршна има сетива и тяло като на обикновения човек, но при Него 
няма разлика между сетивата Му, тялото Му, ума Му и Самия Него. Глупавите 
личности, които не Го познават добре, казват, че Кршна се различава от Своята душа, 
ум,  сърце и всичко останало. Кршна е абсолютен, затова Неговите дейности са най-
висши. Също така се посочва, че макар да няма сетива като нашите, Той може да 
извършва всички сетивни дейности. Следователно сетивата Му не са нито 
несъвършени, нито ограничени. Никой не е по-велик от Него, никой не е равен на Него; 
всеки стои по-ниско от Него. 
 Знанието, силата и дейностите на Върховната Личност са напълно 
трансцендентални. В Бхагавад-гита (4.9) се казва: 
 

джанма карма ча ме дивйам    евам йо ветти таттватах 
тйактва дехам пунар джанма    наити мам ети со 'рджуна 

  
Този, който познава трансценденталното тяло на Кршна, дейностите и съвършенствата 
Му, след като напусне тялото си, се връща при Него и не идва повече в този мизерен 
свят. Затова всеки трябва да знае, че дейностите на Кршна се различават от дейностите 
на другите. Най-добрата линия на поведение е да се следват принципите на Кршна. 
Това ще помогне на човека да постигне съвършенство. Казано е също, че никой не е 
господар на Кршна; всеки е Негов слуга. В Чаитанйа-чаритамрта (Ади 5.142) се 
потвърждава това: екале ишвра кришна, ара саба бхритйа – Само Кршна е Бог; всички 
други са Негови слуги. Всеки се подчинява на Неговите заповеди. Няма такъв, който да 
може да отмени заповедите Му. Всеки е под контрола на Кршна и действа под 
ръководството Му. Както се посочва в Брахма-самхита, Той е причината на всички 
причини. 
 
ТЕКСТ 44 
 
тасмат пранамйа пранидхайа кайам 
прасадайе твам ахам ишам идйам 
питева путрасйа сакхева сакхйух 
прийах прийайархаси дева содхум 

 
тасмат – следователно; пранамйа – отдавайки почит; пранидхайа – като слагам да 
легне; кайам – тялото; прасадайе – моля за милост; твам – на Теб; ахам – аз; ишам – на 
Върховния Господ; идйам – обожаван; пита ива – както баща; путрасйа – със син; 
сакха ива – както приятел; сакхйух – с приятел; прийах – любим; прийайах – с най-
скъпа; архаси – Ти би трябвало; дева – мой Господи; содхум – да понасяш. 
 
Ти си Върховният Господ и всяко живо същество трябва да Те обожава. Затова аз 
падам пред Теб, отдавам смитрените си почитания и Те моля за милост. Както 
бащата понася дързостта на сина си, както приятелят понася арогантността на 
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приятеля си, както жената понася ласките на съпруга си, така и Ти, моля Те, 
понеси грешките, които може да съм допуснал спрямо Теб. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Преданоотдадените на Кршна влизат в различни взаимоотношения с 
Кршна: някои се отнасят към Кршна като към син, други като към супруг, приятел или 
господар. Връзката между Кршна и Арджуна е приятелска. Както бащата търпи, както 
съпругът и господарят търпят, така и Кршна търпи. 
 
ТЕКСТ 45 
 
адришта-пурвам хришито 'сми дриштва 
бхайена ча правйатхитам мано ме 
тад ева ме даршайа дева рупам 
прасида девеша джаган-ниваса 

 
адришта-пурвам – никога невиждана преди това; хришитах – радостен; асми – аз съм; 
дриштва – като виждам; бхайена – от страх; ча – също; правйатхитам – обезпокоен; 
манах – ум; ме – моят; тат – този; ева – несъмнено; ме – на мен; даршайа – покажи; 
дева – о, Господи; рупам – формата; прасида – просто бъди милостив; дева-иша – о, Бог 
на боговете; джагат-ниваса – о, убежище на вселената. 
 
След като видях тази вселенска форма, която никога преди това не бях виждал, аз 
съм радостен, но в същото време умът ми е смутен от страх. Затова Те моля, о, Бог 
на боговете, о, обител на вселената, дари ме с Твоята милост и отново покажи 
формата Си на Божествената Личност. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна винаги се е ползвал с доверието на Кршна, защото е Негов 
много скъп приятел. Както един искрен приятел се радва на богатството на приятеля си, 
така и Арджуна е много радостен да разбере, че приятелят му Кршна е Бог, Върховната 
Личност, и може да представи тази удивителна вселенска форма. Но в същото време, 
като вижда вселенската форма, той се изплашва, че от искрено приятелство е допуснал 
много грешки спрямо Кршна. По тази причина умът му е обезпокоен от страх, въпреки 
че няма причина да се страхува. Затова Арджуна моли Кршна да представи Нарайана 
формата Си – защото Той може да приема всякаква форма. Вселенската форма е 
материална и временна, както е временен и материалният свят. Но на Ваикунтха 
планетите Кршна пребивава  в трансценденталната Си форма на Нарайана, с четири 
ръце. В духовното небе има безброй много планети и на всяка от тях Кршна присъства 
в някое от пълните Си проявления, които имат различни имена. И така, Арджуна 
пожелава да види една от формите, проявени на Ваикунтха планетите. На всяка 
Ваикунтха планетите формата Нарайана е четириръка и всяка ръка държи различен 
символ: раковина, боздуган, лотос и диск. В зависимост от това, кое от тези четири 
неща държат различните ръце, Нарайана е назован с различни имена. Всички тези 
форми са Кршна, затова Арджуна моли да види Неговата четириръка форма. 
 
ТЕКСТ 46 
 

377 
 



киритинам гадинам чакра-хастам 
иччхами твам драштум ахам татхаива 
тенаива рупена чатур-бхуджена 
сахасра-бахо бхава вишва-мурте 

 
киритинам – с шлем; гадинам – с боздуган; чакра-хастам – с диск в ръка; иччхами –  
желая; твам – Теб; драштум – да видя; ахам – аз; татха ева – в  това положение; тена 
эва – в тази; рупена – форма; чатух-бхуджена – четириръка; сахасра-бахо – о, 
хилядоръки; бхава – просто стани; вишва-мурте – о, вселенска форма. 
 
О, вселенска форма, о, хилядоръки Господи, желая да Те вида в Твоята 
четириръка форма с шлем на главата и с боздуган, диск, раковина и лотос в 
ръцете. Копнея да Те видя в тази форма.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В Брахма-самхита (5.39) се казва: рамади-муртишу кала-нийамена 
тиштхан  – Господ пребивава вечно в стотици хиляди форми, от които главните са 
тези на Рама, Нрсимха, Нарайана и т.н. Има безброй много форми, но Арджуна знае, че 
Кршна е първоначалната Божествена Личност, приела временна вселенска форма. Сега 
Той може да види формата на Нарайана, която е духовна. Несъмнено, този стих 
подкрепя твърдението на Шримад-Бхагаватам, че Кршна е първоначалната 
Божествена Личност и всички други аспекти водят началото си от Него. Той не се 
различава от пълните Си експанзии и е Бог във всяка от безбройните Си форми. Във 
всички тези форми Той прилича на юноша – това е вечно качество на Бога, Върховната 
Личност. Всеки, който опознае Кршна, веднага се освобождава от цялото замърсяване 
на материалния свят. 
 
ТЕКСТ 47 
 

шри-бхагаван увача 
майа прасаннена таварджунедам 
рупам парам даршитам атма-йогат 
теджо-майам вишвам анантам адйам  
йан ме твад анйена на дришта-пурвам 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност каза; майа – от Мен; прасаннена – 
щастливо; тава – на теб; арджуна – о, Арджуна; идам – тази; рупам – форма; парам – 
трансцендентална; даршитам – показва; атма-йогат – посредством Моята вътрешна 
енергия; теджах-майам – пълна със сияние; вишвам – цялата вселена; анантам – 
неограничена; адйам – пълвоначална; йат – тази, която; ме – Моя; тват анйена – 
освен теб; на дришта-пурвам – никой друг не е видял преди това. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „Мой скъпи Арджуна, щастлив съм, че 
посредством Моята вътрешна енергия ти показах тази най-висша вселенска 
форма в материалния свят. Никой никога преди теб не е виждал тази 
пълвоначална форма, която е безкрайна и пълна с блестящо сияние. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна пожелава да види вселенската форма на Върховния Господ. 
Затова Господ Кршна от милост към Своя преданоотдаден Арджуна показва 
вселенската Си форма, пълна със сияние и великолепие. Тя блести ослепително като 
слънцето и многобройните й лица се променят с голяма бързина. Кршна показва тази 
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форма само за да удовлетвори желанието на Своя приятел Арджуна. Тази форма, която 
Кршна разкрива посредством вътрешната Си енергия, е невъзможно да бъде възприета 
от човешкия разум. Никой преди Арджуна не е виждал тази вселенска форма на 
господа, но когато тя е показана на Арджуна, преданоотдадените от райските и от 
другите планети във външното пространство също успяват да я видят. Те не са я 
виждали преди това, но благодарение на Арджуна сега те също получават 
възможността да я видят. С други думи, всички преданоотдадени, ученици на Господа, 
успяват да видят вселенската форма, показана на Арджуна по милостта на Кршна. 
Някои коментират, че тази форма е била показана и на Дурйодхана, когато Кршна 
отива при него да води преговор за мир. За нещастие, Дурйодхана не приема 
предложението за мир и тогава Кршна проявява някои от вселенските Си форми. Но те 
са различни от формата, представена на Арджуна. Тук ясно се казва, че никой никога 
преди това не е виждал тази форма. 
 
ТЕКСТ 48 
 
на веда-йаджнадхйайанаир на данаир 
на ча крийабхир на тапобхир уграих 
евам-рупах шакйа ахам нри-локе 
драштум твад анйена куру-правира 

 
на – никога; веда-йаджна – посредством жертвоприношение; адхйайанаих – или 
изучаване на Ведите; на – никога; данаих – чрез милостиня; на – никога; ча – също; 
крийабхих – с благочестиви дейности; на – никога; тапобхих – със строги покаяния; 
уграих – строги; евам-рупах – в  тази форма; шакйах – мога; ахам – Аз; нр-локе – в  този 
материален свят; драштум – да бъда видян; тват – отколкото ти; анйена – сдруги; 
куру-правира – о , най-добър от воините на Куру. 
 
О, най-добър от воините на Куру, никой никога преди теб не е виждал тази Моя 
вселенска форма, защото в материалния свят нито посредством изучаването на 
Ведите, нито чрез принасяне в жертви, нито чрез раздаване на милостиня, нито 
чрез благочестиви дейности или строги покаяния мога да бъда видян в тази 
форма. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Във връзка с това трябва ясно да се разбере какво представлява 
божественото зрение. Кой може да има божествено зрение? Божествено означава 
присъщо на Бога. Докато човек не постигне състоянието на божественост като полубог, 
не може да има божествено зрение. А какво е полубог? Във ведическите писания се 
казва, че всички, които са преданоотдадени на Гоиспод Вишну, са полубогове (вишну 
бхактах смрта девах). Тези, които са атеисти, т.е. не вярват във Вишну или признават 
за Върховен само безличностния аспект на Кршна, не могат да имат божествено зрение. 
Не е възможно да отричаме Кршна и в същото време да имаме божествено зрение. 
Човек не може да има божествено зрение, без да стане божествен. С други думи, 
всички, които имат божествено зрение, могат да виждат като Арджуна. 
 Бхагавад-гита дава описание на вселенската форма. Въпреки че това описание 
не е било известно на никого преди Арджуна, сега, след това събитие, човек може да 
добие някаква представа за вишва-рупа. Тези, които са наистина съвършени, могат да 
видят вселенската форма на Господа. Но човек не може да бъде съвършен, ако не е чист 
преданоотдаден на Кршна. Обаче преданоотдадените, които всъщност имат божествена 
природа и божествено зрение, не се интересуват много от това, да видят вселенската 
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форма на господа. Както беше описано в предишния стих, Арджуна пожелава да види 
четириръката форма на Господ Кршна като Вишну; той наистина е уплашен от 
вселенската форма. 
 В този стих има няколко важни думи, като  веда-йаджнадхйайа-наих, които се 
отнасят до изучаването на ведическата литература и правилата за принасяне на жертви. 
Веда се отнася за всякакъв вид ведическа литература, като четирите Веди (Рг, Йаджур, 
Сама и Атхарва), осемнадесетте Пурани, Упанишадите и Веданта-сутра. Човек може 
да ги изучава вкъщи или някъде другаде. Има и различни сутри – Калпа-сутри и 
Мимамса-сутри – за изучаване метода на жертвоприношението. Данаих означава 
милостиня, която се дава на подходящи личности, т.е.  личности, заети в 
трансценденталното любовно служене на Господа – брахмани и ваишнави. Изразът 
„благочестиви дейности” се отнася за агни-хотра и предписаните на различните касти 
задължения. А доброволното приемане на някакви телесни страдания се нарича 
тапасйа. Човек може да извършва всичко това – може да приема телесни покаяния, да 
дава милостиня, да изучава Ведите и т.н., - но докато не стане преданоотдаден като 
Арджуна, не е възможно да види вселенската форма. Имперсоналистите също си 
въобразяват, че виждат вселенската форма на Господа, но от Бхагавад-гита разбираме, 
че те не са преданоотдадени. Следователно те не са способни да видят вселенската 
форма на Господа. 
 Има много личности, които сътворяват инкарнации. Те просто обявяват някой 
обикновен човек за инкарнация, но това е пълна глупост. Би трябвало да следваме 
принципите на Бхагавад-гита, в противен случай няма възможност да постигнем 
съвършено духовно знание. Въпреки че Бхагавад-гита се счита за произведение, което 
дава подготвително знание върху науката за Бога, тя е толкова съвършена, че помага на 
човек да различава кое какво е. Последователите на една псевдоинкарнация могат да 
кажат, че също са видели трансценденталната инкарнация на Бога, вселенската форма, 
но това не е приемливо, защото тук ясно се казва, че докато човек не стане 
преданоотдаден на Кршна, не може да види вселенската форма на Бога. И така, всеки 
трябва най-напред да стане чист прведаноотдаден на Кршна и тогава да претендира, че 
може да обясни това, каето е видял. Един преданоотдаден на Кршна не приема 
фалшиви инкарнации или техни последователи. 
 
ТЕКСТ 49 
 
ма те вйатха ма ча вимудха-бхаво 
дриштва рупам гхорам идрин мамедам 
вйапета-бхих прита-манах пунас твам 
тад ева ме рупам идам прапашйа 

 
ма – нека това да не бъде; те – за теб; вйатха – тревога; ма – нека да не бъдее; ча – 
също; вимудха-бхавах – объркване; дриштва – като виждаш; рупам – форм; гхорам – 
ужасна; идрик – такава, каквато е; мама – Моя; идам – тази; вйапета-бхих – освободен 
от всякакви страхове; прита-манах – с удовлетворен ум; пунах – отново; твам – ти; 
тат – това; ева – така; ме – Мою; рупам – форма; идам – тази; прапашйа – просто виж. 
 
Ти се смути и обърка, когато видя този Мой ужасен образ. Нека свършим с това. 
Мой преданоотдаден, освободи се от всички страхове и със спокоен ум виж  сега 
формата, която пожела.” 
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ПОЯСНЕНИЕ: В началото на Бхагавад-гита Арджуна се измъчва от това, че трябва да 
убие Бхишма и Дрона, почитаните от него дядо и учител. Но Кршна казва, че той не 
трябва да се страхува да убие дядо си. Когато синовете на Дхртараштра се опитват да 
разсъблекат Драупади пред събралите се Куру, Бхишма и Дрона, мълчат и заради това 
пренебрегване на дълга си трябва да бъдат убити. Кршна разкрива вселенската Си 
форма пред Арджуна само за да му покаже, че тези хора са вече убити заради 
незаконните си действия. Тази сцена е показана на Арджуна, защото 
преданоотдадените винаги са били миролюбиви и никога не са можели да извършват 
такива ужасни неща. Целта на разкриването на вселенската форма се е изяснила; сега 
Арджуна желае да види четириръката форма и Кршна я представя. Един 
преданоотдаден не се интересува особено много от вселенската форма, защото тя не 
дава възможност да й се отвръща с любов. Преданоотдаденият иска да предложи своите 
чувства и почтително обожание на Кршна, т.е. да види двурката Му форма, за да може 
да се отплати на Бога, Върховната Личност, с любовно служене. 
 
ТЕКСТ 50 
 

санджайа увача 
итй арджунам васудевас татхоктва 
свакам рупам даршайам аса бхуйах 
ашвасайам аса ча бхитам енам 
бхутва пунах саумйа-вапур махатма 

 
санджайах увача – Санджайа каза; ити – така; арджунам – на Арджуна; васудевах – 
Кршна; татха – по този начин; уктва – като говори; свакам – Своята; рупам – форма; 
даршайам аса – показа; бхуйах – отново; ашвасайам аса – като окуражи; ча – също; 
бхитам – уплашен; енам – него; бхутва – като става; пунах – отново; саумйа-вапух –
прекрасната форма; маха-атма – великият. 
 
Санджайа каза на Дхртараштра: „След като каза това на Арджуна, Бог, 
Върховната Личност, Кршна, показва автентичната Си четириръка форма, а сега 
представя двурката Си форма, като по този начин насърчава изплашения 
Арджуна. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Когато Кршна се ражда като син на Васудева и Деваки, Той се появява 
тай-напред в четириръката форма на Нарайана, но помолен от родителите Си, приема 
образа на обикновено дете. Кршна знае, че Арджуна не е заинтригуван да види 
четириръката форма, но понеже Арджуна желае, Кршна отново я показва и след това 
приема двуръката Си форма. Думата саумйа-вапух е много важна. Саумйа-вапух е 
много красива форма; известна е като най-прекрасната форма. Когато Кршна се явява в 
нея, всеки е привлечен от формата Му. Понеже Кршна управлява вселената, Той 
прогонва страха на Арджуна, Своя преданоотдаден, и отново му показва прекрасната 
Си форма на Кршна. В Брахма-самхита (5.38) се казва: преманджана-ччхурита-
бхакти-вилочанена – Само личност, чиито очи са помазани с елея на любовта, може да 
види прекрасната форма на Шри Кршна. 
 
ТЕКСТ 51 
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арджуна увача 
дриштведам манушам рупам    тава саумйам джанардана 
иданим асми самвриттах    са-четах пракритим гатах 

 
арджунах увача – Арджуна каза; дриштва – като вижда; идам – тази; манушам – 
човешка; рупам – форма; тава – Твоята; саумйам – много прекрасна; джанардана – о, 
Ти, усмирителю на враговете; иданим – сега; асми – Аз съм; самвриттах – успокоен; 
са-четах – в моето съзнание; пракритим – в собствената си природа; гатах – се 
върнах. 
 
Когато Арджуна вижда Кршна в първоначалната Му форма, казва: „О, 
Джанардана, като виждам тази прекрасна човешка форма, умът ми се успокоява и 
възвръщам истинската си същност.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Думите манушам рупам посочват, че оригиналната форма на Бога, 
Върховната Личност, е двуръка. От това става ясно, че всички, които се присмиват на 
Кршна, като Го приемат за обикновена личност, не познават Божествената Му природа. 
Ако Кршна беше обикновено човешко същество, щеше ли да е възможно да представи 
вселенската форма, а след това четириръката форма на Нарайана Бхагавад-гита много 
ясно казва, че който счита Кршна за обикновена личност и заблуждава читателя, като 
твърди, че безличностният Брахман говори вътре в Кршна, извършва най-голямото зло. 
Кршна наистина представя вселенската Си форма и четириръката Вишну форма. Тогава 
как е възможно Той да бъде обикновено човешко същество? Един чист преданоотдаден 
не се обърква от заблуждаващи коментари върху Бхагавад-гита, защото знае кое какво 
е. Автентичните стихове на Бхагавад-гита са ясни като слънцето и не се нуждаят от 
лампената светлина на глупавите коментатори. 
 
ТЕКСТ 52 
 

шри-бхагаван увача 
су-дурдаршам идам рупам    дриштаван аси йан мама 
дева апй асйа рупасйа    нитйам даршана-канкшинах 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност, каза; су-дурдаршам – много трудно да 
се види; идам – тази; рупам – форма; дриштаван аси – както я видя; йат – която; мама 
– Моя; девах – полубоговете; апи – също; асйа – тази; рупасйа – форма; нитйам – 
вечно; даршана-канкшинах – се стремят да видят. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „Мой скъпи Арджуна, тази Моя форма, която 
виждаш сега, може да бъде видяна много трудно. Дори полубоговете винаги 
търсят възможността да видят тази толкова скъпа форма. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В четиридесет и осми стих на тази глава Господ Кршна завършва 
разкриването на вселенската форма и осведомява Арджуна, че тя не може да бъде 
видяна дори след много благочестиви дейности, жертвоприношения и т.н. Тук е 
употребена думата су-дурдуршам, която показва, че двуръката форма на Кршна е още 
по-поверителна. Човек може да види вселенската форма на Кршна като внесе оттенък 
на предано служене в различни дейности, като покаяния, изучаване на Ведите и 
философско размишление. Това е възможно, но без нюанси на бхакти човек не може да 
вижда – както вече беше обяснено. Въпреки че е трудно да се види вселенската форма 
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на Кршна, още по-трудно е да се види двуръката Му форма, дори от полубоговете като 
Брахма и Шива. Те искат да Го видят и в Шримад-Бхагаватам има доказателство за 
това. Например когато се предполага, че Кршна е в утробата на майка Си Деваки, 
всички полубогове от рая идват да видят чудото Кршна и отправят прекрасни молитви 
към Господа, въпреки че в този момент Той не е видим за тях. Те чакат да Го видят. 
Глупакът може да Го счита за обикновена личност и да Му се присмива, може да не 
отдава почит на Него, а на безличностното „нещо” вътре в Него, но всичко това са 
глупави пози. Полубогове като Брахма и Шива наистина желаят да видят Кршна в 
двуръката Му форма. 

В Бхагавад-гита (9.11) също се потвърждава: аваджананти мам мудха 
манушим танум ашритах – Той остава невидим за глупаците, които Му се присмиват. 
Тялото на Кршна, както се потвърждава в Брахма-самхита, а също и от Него Самия в 
Бхагавад-гита, е изцяло духовно и е пълно с блаженство и вечност. То никога не е било 
като материалното тяло. На тези, които не научават за Кршна от Бхагавад-гита или от 
подобни ведически песания, Той остава загадка. Други, които използват материални 
методи за познание, считат Кршна за велика историческа личност и много учен 
философ, но въпреки това – обикновен човек, който макар и толкова могъщ, трябва да 
приеме материално тяло. Те мислят, че Абсолютната Истина в основата Си е 
безличностна. Следователно те считат, че от безличнностния аспект Господ приема 
личностен аспект, защото е привързан към материалната природа. Това е заключението 
на материалистите за Върховния Господ. Друго заключение се прави въз основа на 
спекулации. Всички, които търсят знание, разсъждават върху Кршна и го приемат  за 
по-маловажен от вселенската форма на Върховния. И така, някои мислят, че 
вселенската форма на Кршна, проявена пред Арджуна, е по-важна от личностната Му 
форма. Според тях личностната форма на Върховния е нещо въображаемо. Те вярват, 
че в крайна сметка Абсолютната Истина не е личност. Но трансценденталният метод е 
описан в четвърта глава на Бхагавад-гита – да се слуша за Кришна от авторитетни 
източници. Това е истинският ведически метод и тези, които наистина се придържат 
към ведическата линия, слушат за Кршна от авторитети. Когато слушат постоянно за 
Него, Кршна става им скъп. Както вече се спомена на няколко места, Кршна е покрит 
от Своята йога-майа енергия. Той не може да бъде видян от всеки, а и не се разкрива 
пред всеки. Само личност, на която Той се резкрие, може да Го види. Това е потвърдено 
във ведическата литература. Отдала се душа може наистина да разбере Абсолютната 
Истина. С постоянно Кршна съзнание и предано служене на Кршна 
трансценденталистът може да отвори духовните си очи и да види Кршна, който 
разкрива Себе Си. Такова откриване е недостъпно дори за полубоговете, затова даже те 
трудно разбират Кршна. Издигнатите полубогове винаги хранят надежда да видят 
Кршна в двуръката Му форма. Изводът тук е следният: да се види вселенската форма 
на Кршна е изключително трудно и не е възможно за всеки, но още по-трудно е да се 
разбере личностната Му форма Шйамасундара. 
 
 
ТЕКСТ 53 
 

нахам ведаир на тапаса    на данена на чеджйайа 
шакйа евам-видхо драштум    дриштаван аси мам йатха 

 
на – никога; ахам – Аз; ведаих – посредством изучаване на Ведите; на – никога; тапаса 
– чрез сериозни покаяния; на – никога; данена – чрез раздаване на милостиня; на – 
никога; ча – също; иджйайа – чрез обожание; шакйах – е възможно; евам-видхах – като 
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това; драштум – да се види; дриштаван – виждайки; аси – ти си; мам – Мен; йатха – 
както. 
 
Формата, която виждаш с трансценденталните си очи, не може да бъде разбрана 
само с изучаване на Ведите, с понасяне на сериозни покаяния, с раздаване на 
милостиня или с обожание. Това не са начините, чрез които човек може да Ме 
види такъв, какъвто съм. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Кршна се появява пред родителите Си Деваки и Васудева най-напред в 
четириръката Си  форма и след това приема двуръката Си форма. Тази мистерия много 
трудно ще бъде разбрана от атеистите или от тези, които не приемат преданото 
служене. Учените, които изучават ведическата литература само за придобиване на 
граматично знание или академична квалификация, не мога да разберат Кршна. Той не 
може да бъде разбран и от тези, които отиват в храма, за да Му отдават формална 
почит. Те правят това посещение, но не могат да разберат Кршна такъв, какъвто е. 
Кршна може да бъде разбран единствено по пътя на преданото служене, както Той 
Самият обяснява в следващия стих.  
 
ТЕКСТ 54 
 
 

бхактйа тв ананйайа шакйа    ахам евам-видхо 'рджуна 
джнатум драштум ча таттвена     правештум ча парантапа 

 
бхактйа – чрез предано служене; ту – но; ананйайа – без да бъде примесено с 
кармични дейности или спекулативно знание; шакйах – възможно; ахам – Аз; евам-
видхах – като това; арджуна – о, Арджуна; джнатум – да зная; драштум – да видя; ча 
– и; таттвена – в действителност; правештум – да вляза; ча – също; парантапа – о, 
покорителю на врага. 
 
Мой скъпи Арджуна, единствено с помощта на неотклонно предано служене мога 
да бъда разбран такъв, какъвто съм, какъвто стоя сега пред теб, и да бъда видян 
непосредствено. Само по  този начин ти можеш да проникнеш в тайните за 
разбирането Ми. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Единственият начин, по който можем да разберем Кршна, е методът на 
неотклонното предано служене. Кршна категорично обяснява това в този стих, така че 
неупълномощените коментатори, които се опитват да разберат Бхагавад-гита 
посредством спекулации, трябва да знаят, че просто си губят времето. Никой не може 
да разбере Кршна или това, как Той произлиза от Своите родители в четириръка форма, 
а после изведнъж приема двуръка. Тези неща трудно могат да бъдат разбрани 
посредством изучаване на Ведите или посредством философско разсъждение. Ето защо 
тук ясно се казва, че никой не може да Го види или да проникне в същността на тези 
въпроси. Тези, които имат голям опит в изучаването на ведическата литература, могат 
да научат за Него по много начини. Има толкова много правила и предписания, че ако 
човек изобщо иска да разбере Кршна, трябва да следва регулиращите принципи, 
описани в авторитетната литература. Човек може да се подлага на покаяния в 
съответствие с тези принципи. Например за да претърпи строги покаяния, човек може 
да пости на Джанмаштами, деня, в който  Кршна се е появил, както и през двата дни на 
Екадаши (единадесетия ден след новолуние и единадесетия ден след пълнолуние). Що 
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се отнася до милостинята, ясно е, че тя трябва да се дава на преданоотдадените на 
Кршна, които се ангажират в предано служене, като разпространяват философията за 
Кршна, т.е. Кршна съзнание, по целия свят.  Кршна съзнание е благословия за 
човечеството. Господ Чаитанйа е оценен от Рупа Госвами като най-великодушния, 
защото щедро раздава любовта към Кршна, която е много трудно достижима. И така, 
ако някой даде част от парите си на личности, които разпространяват Кршна съзнание, 
тази милостиня трябва да се счита за най-висшата в света. Ако някой обожава в храма 
така, както е предписано (в храмовете на Индия винаги има някаква статуя, обикновено 
на Вишну или Кршна), той получава възможност да напредне чрез отдаване на 
обожание и уважение към Бога, Върховната Личност. За начинаещите в преданото 
служене на Господа храмовото обожание е много важно и това се потвърждава във 
ведическата литература (Шветашватара Упанишад 6.23): 
  

йасйа деве пара бхактир    йатха деве татха гурау 
тасйаите катхита хй артхах    пракашанте махатманах 

 
  
Този, който има непоколебима преданост към Върховния Господ и е напътстван от 
духовен учител, в когото вярва също така непоколебимо, може да види Бога, 
Върховната Личност, който Сам се разкрива. Не можем да разберем Кршна 
посредством умствени спекулации. Ако не сме обучени и напътствани от авторитетен 
духовен учител, не е възможно дори да започнем да разбираме Кршна. Думата ту е 
специално употребена тук, за да подчертае, че никакъв друг метод не може да се 
използва, не може да бъде препоръчан или да донесе успех в разбирането на Кршна. 

Личностните форми на Кршна – двуръката и четириръката – напълно се 
различават от временната вселенска форма, показана на Арджуна. Четириръката форма 
на Нарайана и двуръката форма на Кршна са вечни и трансцендентални, докато 
вселенската форма, проявена пред Арджуна, е временна. Самата дума су-дурдаршам, 
което означава „трудна за виждане”, показва, че никой дотогава не е виждал тази 
вселенска форма и че не е необходимо тя да бъде представяна на преданоотдадените. 
Кршна проявява тази форма по молба на Арджуна, така че в бъдеще, когато някой се 
представи за инкарнация на Бога, хората могат да поискат от него да им покаже 
вселенската си форма. 

 Думата на, употребена няколко пъти в предишния стих, посочва, че човек 
не трябва да се гордее много с удостоверения за академично образование по ведическа 
литература. Той трябва да се посвети на предано служене на Кршна. Само тогава може 
да се опитва да пише коментари върху Бхагавад-гита. 

 От вселенската Си форма Кршна преминава в четириръката форма, 
Нарайана, а след това в естествената Си двуръка форма. Това е доказателство, че както 
четириръката, така и другите форми на Кршна, за които се споменава във ведическата 
литература, са еманации от първоначалната двуръка форма на Кршна; от Него водят 
началото си всички еманации. Кршна се различава даже от тези форми, какво да 
говорим за безличностното схващане. Що се отнася до четириръките форми (позната 
като Маха-Вишну, който лежи в космичния океан и вдишва и издишва безброй 
вселени), е също експанзия на Върховния Господ. В Брахма-самхита (5.48) се казва: 

 
йасйаика-нишвасита-калам атхаваламбйа 
дживанти лома-вила-джа джагад-анда-натхах 
вишнур махан са иха йасйа кала-вишешо 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 
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„Маха-Вишну, в когото влизат безброй вселени и от когото те отново излизат 

посредством процеса на дишането, е пълна експанзия на Кршна. Затова обожавам 
Говинда, Кршна, причината на всички причини.” Следователно трябва да се обожава 
личностната форма на Кршна като Бог, Върховната Личност, която е вечно блаженство 
и знание. Той е източникът на всички форми на Вишну. Той е източникът на всички 
инкарнации. Той е пълвоначалната Върховна Личност, както се потвърждава в 
Бхагавад-гита. 

Във ведическата литература (Гопала-тапани Упанишад 1.1) съществува 
следното твърдение:  

  
сач-чид-ананда-рупайа кришнайаклишта-карине 
намо веданта-ведйайа гураве буддхи-сакшине 

 
„Отдавам смирените си почитания на Кршна, който има трансцендентална форма на 
блаженство, вечност и знание. Отдавам почитанията си на Него, защото да се разбере 
Кршна, означава  да се разбират Ведите, и следователно Той е върховният духовен 
учител.” След това се казва: . кришно ваи парамам даиватам – „Кршна е Бог, 
Върховната Личност.” (Гопала-тапани 1.3). Еко ваши сарва-гах кришна идйах – „Този 
единствен Кршна е Бог, Върховната Личност, и е достоен за обожание.” Эко 'пи сан 
бахудха йо 'вабхати – „Кршна е един, но се проявява в безброй много форми и 
инкарнации-експанзии (Гопала-самхита 1.21) 
 В Брахма-самхита (5.1) се казва: 
 

ишварах парамах кришнах    сач-чид-ананда-виграхах 
анадир адир говиндах    сарва-карана-каранам 

  
„Бог, Върховната Личност, е Кршна, чието тяло е вечност, знание и блаженство. Той 
няма начало, защото е началото на всичко. Той е причината на всички причини.” 
 На друго място се казва:  йатраватирнам кришнакхам парам брахма наракрити 
– „Върховната Абсолютна Истина е личност. Нейното име е Кршна и понякога Той 
идва на тази Земя.” В Шримад-Бхагаватам също намираме описание на всички 
инкарнации на Бога, Върховната Личност, и в този списък се появява и името на 
Кршна. Но там се казва, че този Кршна не е инкарнация на Бога, а е лично 
първоначалният Бог, Върховната Личност (эте чамша-калах пумсах кришнас ту 
бхагаван свайам). 
 Също и в Бхагавад-гита Господ казва: маттах паратарам нанйат – „Няма 
нищо по-висше от Моята форма като Божествената Личност, Кршна”. На друго място в 
Бхагавад-гита Той казва: ахам адир хи деванам – „Аз съм источникът на всичи 
полубогове.” А след като разбира Бхагавад-гита от Кршна, Арджуна също 
потвърждава това със следните думи: парам брахма парам дхама павитрам парамам 
бхаван  – „Сега разбирам напълно, че Ти си Бог, Върховната Личност, Абсолютната 
Истина, и че Ти си убежище на всичко.” Следователно вселенската форма, която Кршна 
представя на Арджуна, не е първоначалната форма на Бога. Първоначалната е формата 
на Кршна. Вселенската форма с хиляди и хиляди глави и ръце е показана само за да 
привлече вниманието на всички, които не изпитват любов към Бога. Това не е 
пълвоначалната форма на Бога. Вселенската форма не привлича чистите 
преданоотдадени, които са влюбени в Господа и влизат в различни трансцендентални 
отношения с Него. Върховният Бог обменя трансцендентална любов в първоначалната 
Си форма на Кршна. Затова за Арджуна, който е интимно свързан с Кршна с 
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приятелство, формата на вселенско проявление не е привлекателна. Нещо повече, тя е 
страшна. Арджуна, който постоянно придружава Кршна, със сигурност е имал 
трансцендентални очи; той не е бил обикновен човек. Затова той не е привлечен от 
всилинската форма. Тази форма може да изглежда прекрасна за хора, които се стремят 
да се издигнат посредством кармични дейности, но за личности, които са ангажирани в 
предано служене, двуръката форма на Кршна е най-скъпата. 
 
ТЕКСТ 55 
 

мат-карма-крин мат-парамо    мад-бхактах санга-варджитах 
нирваирах сарва-бхутешу    йах са мам ети пандава 

 
мат-карма-крит – зает в работа за Мен; мат-парамах – като приема Мен за 
Върховния; мат-бхактах – зает с предано служене за Мен; санга-варджитах – 
освободен от замърсяването на кармичните дейности и умствени спекулации; 
нирваирах – без враг; сарва-бхутешу – сред всички живи същества; йах – човек, който, ; 
сах – той; мам – при Мен; ети – идва; пандава – о, сине на Панду. 
 
Мой скъпи Арджуна, всеки, който Ми служи с чиста преданост, освободен от 
замърсяването на кармичните дейности и умствените спекулации; който работи 
за Мен; за когото Аз съм върховната цел в живота и който е приятелски настроен 
към всяко живо същество, със сигурност идва при Мен.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всеки, който иска да отиде при най-висшата от всички Божествени 
Личности, на планетата Кршналока в духовното небе, и да общува отблизо с 
Върховната Личност, Кршна, трябва да приеме начина на действие, който е посочен от 
Самия Върховен. Затова се приема, че този стих е същността на Бхагавад-гита. 
Бхагавад-гита е книга, предназначена за обусловените души, които са попаднали в 
материалния свят с намерението да господстват над природата и не познават истинския 
духовен живот. Предназначението на Бхагавад-гита е да покаже как човек може да 
осъзнае духовното си съществуване и вечната си връзка с върховната духовна личност 
и да научи човека как да се върне вкъщи, обратно при Бога. Този стих ясно излага 
метода, посредством който човек може да постигне успех в духовните дейности. Този 
метод е преданото служене. 
 Що се отнася до работата, човек трябва да използва енергията си за дейности в 
Кршна съзнание. Както се казва в Бхакти-расамрта-синдху (2.255), 
 

анасактасйа вишайан    йатхархам упайунджатах 
нирбандхах кришна-самбандхе    йуктам ваирагйам учйате 

 
Никой не трябва да извършва работа, която не е свързана с Кршна. Това се нарича 
кршна-карма. Човек може да бъде зает в различни дейности, но не трябва да се 
привързва към резултата от работата си. Резултатът трябва да се дава единствено на 
Кршна. Например някой може да се занимава с търговия, но за да извършва тази 
дейност в Кршна съзнание, трябва да я върши за Кршна. Щом Кршна е собственик на 
предприятието, тогава Кршна трябва да се наслаждава на печалбата от него. Ако един 
бизнесмен има хиляди и хиляди долари, той трябва да ги даде на Кршна. Това означава 
да работи за Кршна. Вместо да строи голяма сграда за собствено сетивно наслаждение, 
той може да построи хубав храм на Кршна, да постави в него Божество на Кршна и да 
организира обожаването Му по начин, описан в авторитетните книги за преданото 
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служене. Всичко това се нарича кршна-карма. Човек не трябва да се привързва към 
резултата от работата си, а да го посвещава на Кршна, и освен това той трябва да 
приема като прасадам остатъците от предложеното на Кршна. Ако някой построи 
голяма сграда з Кршна и постави в нея Божество на Кршна, на него не му е забранено 
да живее там, но той трябва да знае, че собственикът на постройката е Кршна. Това се 
нарича Кршна съзнание. Ако обаче човек не може да построи храм на Кршна, той може 
да се заеме да почиства храма на Кршна. Това е също кршна-карма. Някой може да 
обработва градина. Всеки, който има земя – в Индия дори и бедните имат някаква земя 
– може да я използва за Кршна, като отглежда цветя и ги предлага на Кршна. Човек 
може да посади туласи, защото листата на туласи са много важни и Кршна препоръчва 
това в Бхагавад-гита. Патрам пушпам пхалам тойам. Кршна иска човек да Му 
посвети листо, цвете, плод или малко вода и това ще Го удовлетвори. Тук става дума 
специално за листа от туласи. И така, някой би могъл да посади туласи и да го полива. 
По такъв начин дори и най-бедният човек може да служи на Кршна. Това са някои 
примери, които показват как човек може да се ангажира в работа за Кршна. 
 Думата мат-парамах се отнася за човек, който счита общуването с Кршна във 
върховното Му жилище за най-висшето съвършенстнво на живота. Такава личност не 
желае да се издига до по-висши планети како Луната, Слънцето или райските планети, 
или дори до най-висшата планета на тази вселена – Брахмалока. Той не е привлечен от 
това. Единственото нещо, което го привлича, е да се пренесе в духовното небе. И дори 
на духовното небе той не изпитва удоволствие от сливането с блестящото сияние 
брахмаджйоти, защото иска да проникне в най-висшата духовна планета – Кршналока, 
Голока Врндавана. Той има пълно знание за тази планета и затова не се интересува от 
никоя друга. Както се посочва с думата мад-бхактах, той е изцяло зает с предано 
служене и по-специално с девет предани дейности: слушане, славене, помнене, 
обожание, служене в лотосовите крака на Господа, отправяне на молитви, изпълняване 
на заповедите на Господа, приятелство с Него и отдаване всичко на Него. Човек може 
да се заеме с всичките девет техники на преданост, или с осем, или със седем, или поне 
с една и това със сигурност ще го направи съвършен. 
 Изразът санга-варджитах е много важен. Човек трябва да избягва контакт с 
личности, които са враждебно настроени към Кршна. Не само атеистите са настроени 
срещу Кршна, но и всички, които са привлечени от кармичните дейности и умствена 
спекулация. Затова чистата форма на преданото служене е описана в Бхакти-
расамрта-синдху (1.1.11) по следния начин: 
 

анйабхилашита-шунйам    джнана-кармадй-анавритам 
анукулйена кришнану-    шиланам бхактир уттама 

  
В този стих Шрила Рупа Госвами ясно посочва, че ако някой иска да изпълнява чисто 
предано служене, трябва да се освободи от всички видове материални замърсявания. 
Той трябва да престане да общува с личности, които са се отдали на кармични дейности 
и умствена спекулация. Когато се освободи от такова нежелано общуване и от 
замърсяването на материалните желания, човек успешно развива знание за Кршна. Това 
се нарича чисто предано служене. Анукулйасйа санкалпах пратикулйасйа варджанам 
(Хари-бхакти-виласа 11.676). Човек трябва да мисли за Кршна с любов и да действа в 
Негова полза, а не злонамерено. Камса е бил враг на Кршна. Още от самото раждане на 
Кршна той е кроял планове, как да Го убие, и понеже не е успявал, винаги е мислел за 
Кршна. По такъв начин, докато е работел, докато е ядял, докато е спял, той винаги е 
оставал Кршна осъзнат във всяко отношение, но такова Кршна съзнание не е полезно и 
затова, въпреки че е мислел за Кршна двадесет и четири часа в денонощието, той е 

388 
 



считан за демон и накрая Крашна го убива. Разбира се, всеки, който е убит от Кршна, 
веднага постига спасение, но това не е целта на чистия преданоотдаден. Той не желае 
да се пренесе дори на най-висшата планета – Голока Врндавана. Неговата единствена 
цел е, където и да се намира, да служи на Кршна. 
 Един преданоотдаден на Кршна е приятел на всеки, затова тук се казва, че той 
няма врагове (нирваирах). Защо? Преданоотдаденият, установен в Кршна съзнание, 
знае, че само преданото служене на Кршна може да избави човек от всички проблеми 
на живота. Преданоотдаденият знае това от личен опит и затова иска да въведе 
системата на Кршна съзнание в човешкото общество. В историята има много примери 
за преданоотдадени на Господа, които са рискували живота си за разпространяване на 
Божието съзнание. Предпочитаният пример е Господ Исус Христос. Той е жертвал 
живота си за разпространяване на Божието съзнание и е бил разпнат на кръст от 
непреданоотдадените. Разбира се, лекомислено е да се смята, че е бил убит. В Индия 
също има много подобни примери, като Тхакура Харидаса и Прахлада Махараджа. 
Защо такъв риск? – Защото те са искали да разпространяват Кршна съзнание, а това е 
трудно. Една Кршна осъзната личност знае, че ако човек страда, то е защото е забравил 
вечната си връзка с Кршна. Затова най-голямата полза, която човек може да принесе на 
обществото, е да освободи съседа си от всички материални проблеми. По такъв начин 
един чист преданоотдаден се ангажира в служене на Господа. Сега можем да си 
представим колко е милостив Кршна към всички, които Му служат и рискуват всичко 
за Него. Затова е сигурно, че такива личности ще достигнат най-висшата духовна 
планета, след като напуснат тялото си. 
 В залючение можем да кажем, че вселенската форма на Кршна, която е временно 
проявление, и формата на времето, което поглъща всичко, и дори четириръката форма 
на Вишну – всички те са показани от Кршна. Следователно Кршна е източник на 
всички тези проявления. Неправилно е да се смята, че Кршна е проявление на 
първоначалната вишва-рупа, т.е. Вишну. Всички форми водят началото си от Кршна. 
Има стотици и хиляди форми на Вишну, но за един преданоотдаден никоя форма на 
Кршна не е важна, освен първоначалната Му двуръка форма като Шйамасундара. В 
Брахма-самхита се казва, че всички, които се привързват с любов и преданост към 
формата на Кршна Шйамасундара, винаги могат да Го виждат в сърцето си и не могат 
да виждат нищо друго. Следователно човек трябва да разбере, че смисълът на 
единадесета глава е, че формата на Кршна е най-важната и най-висшата. 
 
 Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху единадесета глава на 
Шримад-Бхагаватам-гита, озаглавена „Вселенската форма”. 
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ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА 
 
    

ПРЕДАНОТО СЛУЖЕНЕ 
 
 
ТЕКСТ 1 
 

арджуна увача 
евам сатата-йукта йе    бхактас твам парйупасате 
йе чапй акшарам авйактам     тешам ке йога-виттамах 

 
арджунах увача – Арджуна каза; евам – така; сатата – винаги; йуктах – заети; йе – 
тези, които; бхактах – преданоотдадените; твам – Теб; парйупасате – правилно 
обожават; йе – тези, които; ча – също; апи – отново; акшарам – отвъд сетивата; 
авйактам – непроявените; тешам – от тях; ке – кой; йога-вит-тамах – най-съвършен в 
знанието за йога. 
 
Арджуна пита: „Кои са по-съвършени – тези, които винаги са правилно заети в 
предано служене на Теб, или тези, които обожават безличностния Брахман, т.е. 
непроявеното?” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Кршна вече обясни личностното, безличностното и вселенското и описа 
всички видове преданоотдадени и йоги. Обикновено трансценденталистите се делят на 
две категории – имперсоналисти и персоналисти. Преданоотдаденият персоналист се 
ангажира с цялата си енергия в служене на Върховния Господ. Имперсоналистът също 
се ангажира да служи на Кршна, но не пряко, а чрез медитация върху безличностния 
Брахман, непроявеното. 
 От тази глава научаваме, че от различните техники за реализация на 
Абсолютната Истина бхакти-йога – преданото служене – е най-висшата. Ако някой 
изобщо иска да общува с Бога, Върховната Личност, трябва да започне да се занимава с 
предано служене.  
 Тези, които обожават Върховния Господ непосредствено чрез предано служене, 
се наричат персоналисти, а тези, които се заемат с медитация върху безличностния 
Брахман, се наричат имперсоналисти. Тук Арджуна пита чия позиция е по-добра. Има 
различни начини да се реализира Абсолютната Истина, но Кршна посочва в тази глава, 
че бхакти-йога, т.е. преданото служене на Него, е най-висшият. Това е най-прекият и 
лесен начин да се общува с Бога. 
 Във втора глава на Бхагавад-гита Върховният Господ обяснява, че живото 
същество не е материалното тяло; то е духовна искра. А Абсолютната Истина е 
духовното цяло. В седма глава Той говори за живото същество като за неразделно 
свързана с върховното цяло частица и препоръчва човек напълно да пренесе 
вниманието си върху цялото. След това в осма глава се казва, че този, който мисли за 
Кршна, когато напуска тялото си, веднага е пренасян в духовното небе, в жилището на 
Кршна. А в края на шеста глава Господ също ясно казва, че от всички йоги този, който 
винаги мисли за Кршна вътре в себе си, е считан за най-съвършен. И така, на практика 
във всяка глава се стига до извода, че човек трябва да стане привързан към личностната 
форма на Кршна, защото това е най-висшата духовна реализация. 
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 Въпреки това има хора, които не са привлечени от личностната форма на Кршна. 
Те са отчуждени от Него, че дори при подготвяне на коментарите към Бхагавад-гита 
искат да отвлекат вниманието на хората от Кршна и да насочат цялата преданост към 
безличностното брахмаджйоти. Те предпочитат да медитират върху безличностната 
форма на Абсолютната Истина, която е отвъд обсега на сетивата и е непроявена. 
 И така, има две категории трансценденталисти. Арджуна се опитва да разбере 
кой метод е по-лесен и коя категория трансценденталисти е по-съвършена. С други 
думи, той изяснява собствената си позиция, защото е привлечен от личностната форма 
на Кршна, а не от безличностния Брахман. Арджуна иска да знае дали позицията му е 
надеждна. Медитацията върху безличностното проявление е трудна както в 
материалния, така и в духовния свят. В действителност никой не може напълно да 
постигне безличностния аспект на Абсолютната Истина. Затова Арджуна иска да каже, 
че от такова губене на време няма полза. В единадесета глава Арджуна се убеждава от 
опит, че най-добре е човек да бъде привързан към личностната форма на Кршна, 
защото в същото време може да разбере и всички останали форми, без това да повлияе 
на любовта му към Кршна. Този важен въпрос, който Арджуна задава на Кршна, ще 
изясни разликата между безличностното и личностното схващане за Абсолютната 
Истина.  
 
ТЕКСТ 2 
 

шри-бхагаван увача 
майй авешйа мано йе мам  нитйа-йукта упасате 
шраддхайа парайопетас    те ме йуктатама матах 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност, каза; майи – на Мен; авешйа – 
фиксирайки; манах – умът; йе – всички, които; мам – Мен; нитйа – винаги; йуктах – з 
ангажирани; упасате – обожават; шраддхайа – с вяра; парайа – трансцендентална; 
упетах – надарени; те – те; ме – от Мен; йукта-тамах – на съвършените в йога; матах 
– се считат. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „Тези, които концентрират ума си върху Моята 
личностна форма и винаги обожават Мен с голяма и трансцендентална вяра, Аз 
приемам за най-съвършени. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В отговор на въпроса на Арджуна Кршна ясно казва, че този, който се 
концентрира върху личностната Му форма и Го обожава с вяра и преданост, трябва да 
бъде считан за най-съвършен йога. За човек с такова Кршна съзнание няма материални 
дейности, защото той прави всичко за Кршна. Чистият преданоотдаден е постоянно 
ангажиран. Той повтаря святите имена, слуша и чете книги за Кршна, готви прасадам 
или пазарува за Кршна, чисти храма или мие съдовете – каквото и да прави, не 
пропуска миг, в който да не се ангажира в дейности за Кршна.  Тази дейност е в пълно 
самадхи. 
 
ТЕКСТОВЕ 3-4 
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йе тв акшарам анирдешйам    авйактам парйупасате 
сарватра-гам ачинтйам ча     кута-стхам ачалам дхрувам 
 
саннийамйендрийа-грамам    сарватра сама-буддхайах 
те прапнуванти мам ева    сарва-бхута-хите ратах 

 
йе – тези, които; ту – но; акшарам – това, което е отвъд възприемането на сетивата; 
анирдешйам – неопределеният; авйактам – непроявеното; парйупасате – напълно 
заети в обожаването; сарватра-гам – всепроникващ; ачинтйам – невъобразим; ча – 
също; кута-стхам – неипроменящият се; ачалам – неподвижният; дхрувам – установен; 
саннийамйа – като контролира; индрийа-грамам – всички сетива; сарватра – 
навсякъде; сама-буддхайах – еднакво предразположен; те – те; прапнуванти – 
достигат; мам – Мен; ева – със сигурност; сарва-бхута-хите – за благополучието на 
всички живи същества; ратах – ангажирани. 
 
Но ония, които предпочитат единствено непроявеното, лежащо отвъд 
възприемането на сетивата, всепроникващото, невъобразимото, неизменното, 
постоянното и неподвижното – безличностното схващане за Абсолютната Истина; 
които контролират различните сетива и се отнасят еднакво към всеки, тези 
личности, ангажирани с благополучието на другите, най-накрая постигат Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Личности, които не обожават директно Върховния Бог, Кршна, а се 
опитват да постигнат същата цел по косвен път, също постигат тази цел, Шри Кршна. 
„След много, много раждания мъдрият търси убежище при Мен, защото знае, че 
Васудева е всичко.” Когато една личност след много раждания постига пълно знание, 
тя се отдава на Господ Кршна. Ако някой постига Бога посредством метода, споменат в 
този стих, той трябва да контролира сетивата си, да служи на всеки и да работи за 
благополучието на всички живи същества. Тук стигаме до заключението, че човек 
трябва да достигне Господ Кршна, защото в противен случай не е възможна съвършена 
реализация. Човек често се увлича по много покаяния, преди да Му се отдаде напълно. 
 За да може да възприеме Свръхдушата вътре в индивидуалната душа, човек 
трябва да прекрати сетивните дейности: гледане, слушане, вкусване, работа и т.н. 
Тогава стига до разбирането, че Върховната Душа присъства навсякъде. Когато е 
реализирал това, човек не завижда на нито едно живо същество и не прави разликата 
между човек и животно, защото вижда само душата, а не външната обвивка. Но за 
обикновения човек този метод за безличностна реализация е много труден. 
 
ТЕКСТ 5 
 

клешо 'дхикатарас тешам    авйактасакта-четасам 
авйакта хи гатир духкхам    дехавадбхир авапйате 

 
клешах – безпокойство; адхика-тарах – много; тешам – от тях; авйакта – към 
непроявеното; асакта – привързан; четасам – всички, чиито умове; авйакта – към 
непроявеното; хи – несъмнено; гатих –  напредък; духкхам – с трудност; деха-вадбхих – 
с въплътените; авапйате – се достига. 
 
За онези, чиито умове са привързани към непроявения, безличностен аспект на 
Върховния, напредъкът е свързан с много проблеми. Прогресът в тази наука е 
винаги труден за въплътените. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Трансценденталистите, които следват пътя на невъобразимия, 
непроявения, безличностния аспект на Върховния Господ, се наричат джнана-йоги, а 
личностите, които са в пълно Кршна съзнание и се ангажират в предано служене на 
Господа, се наричат бхакти-йоги. Тук ясно се посочва разликата между джнана-йога и 
бхакти-йога. Техниката на джнана-йога, въпреки че накрая води човека до същата цел, 
е свързана с много трудности, докато пътят на бхакти-йога, т.е. непосредственото 
служене на Бога, Върховната Личност, е по-лесен и естествен за въплътената душа. 
Индивидуалната душа е въплътена от незапомнени времена. За нея е много трудно 
дори теоретично да разбере, че не е това тяло. Затова бхакти-йоги приема Божеството 
на Кршна за обект на обожание, защото в ума има установено някакво телесно 
схващане, което по този начин може да се използва. Разбира се, обожанието на Бога, 
Върховната Личност, във формата, която се намира в храма, не е идолопоклонничество. 
Във ведическата литература има доказателство, че обожанието може да бъде сагуна – 
обожание на Върховния, който притежава качества, и ниргуна – обожание на 
Върховния, който не притежава качества. Обожаването на Божеството в храма се 
нарича сагуна обожание, защото Господ е представен посредством материални 
елементи. Но формата на Господа, въпреки че е изобразен с камък, дърво или маслени 
бои, в действителност не е материална. Това е абсолютната природа на Върховния 
Господ. 
 Тук може да бъде даден един груб пример. По улиците има пощенски кутии и 
ако пуснем в тях писмата си, естествено е те да достигнат лесно местоназначението си. 
Но някоя стара кутия или подобие на кутия, което не е поставено от пощенската 
служба, няма да ни върши работа. По същия начин Бог е представен авторитетно във 
формата на Божеството, което се нарича арча-виграха. Тази арча-виграха е инкарнация 
на Върховния Господ. Посредством тази форма Бог приема служенето. Господ е 
всесилен и всемогъщ и чрез инкарнацията Си на арча-виграха може да приеме 
служенето на преданоотдадените, за да го направи достъпно за човека в обусловения 
живот. 
 И така, за един преданоотдаден е лесно веднага и непосредствено да се 
приближи до Върховния, но за тези, които следват имперсоналния метод за духовна 
реализация, пътят е труден. Те трябва да разберат непроявеното представяне на 
Върховния посредством ведическата литература като Упанишадите и за тази цел 
трябва да изучат езика, да разберат чувствата, които не изпитват, и да реализират 
всички тези методи. За един обикновен човек това не е много лесно. Личност в Кршна 
съзнание, която се ангажира в предано служене, реализира Бога, Върховната Личност, 
много лесно под ръководството на авторитетен духовен учител, като отдава редовно 
почитания на Божеството, слуша за величието на Господа или яде остатъци от храните, 
предложени на Господа. Няма съмнение, че имперсоналистите ненужно  следват по-
трудния път с риск да не реализират накрая Абсолютната Истина. Но персоналистът 
без всякакъв риск, неприятност или трудност влиза в непосредствени взаимоотношения 
с Върховната Личност. Подобен пасаж има и в Шримад-Бхагаватам. Там се казва, че 
ако в края на краищата човек трябва да се отдаде на Бога, Върховната Личност (този 
процес на отдаване се нарича бхакти), а вместо това насочва усилията си да разбере 
какво е Брахман и какво не е Брахман и пропилява по този начин целия си живот, 
резултатът е просто печален. Затова тук се препоръчва човек да не поема този труден 
път на себереализация, защото не е сигурно какъв ще бъде крайният резултат. 
 Живото същество остава вечно индивидуална душа и ако иска да се слее с 
духовното цяло, може да постигне реализация на аспектите вечност и знание на 
истинската си природа, но няма да реализира аспекта блаженство. По милостта на 
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някой преданоотдаден такъв трансценденталист, който е изучил добре метода на 
джнана-йога, може да стигне до същността на бхакти-йога, преданото служене. Тогава 
дългото практикуване на имперсонализма също се превръща в източник на 
затруднения, защото човек не може да изостави тази идея. Обусловената душа винаги 
се затруднява по отношение на непроявеното – както по време на практикуването, така 
и по време на реализацията. Всяка жива душа е частично независима и човек трябва да 
знае със сигурност, че реализацията на непроявеното е против природата на неговото 
духовно блажено себе. Човек не трябва да се заема с този метод. За всяко индивидуално 
живо същество техниката на Кршна съзнание, която води до пълно ангажиране в 
предано служене, е най-добрият път. Ако някой иска да пренебрегне преданото 
служене, има опасност да стане атеист. Така методът на съсредоточаване вниманието 
върху непроявеното, невъобразимото, което е отвъд достъпа на сетивата, не трябва 
никога и по никое време да се поощрява, особено в тази епоха, както вече посочихме в 
този стих. Господ Кршна също не препоръчва този метод. 
 
ТЕКСТОВЕ 6-7 
 

йе ту сарвани кармани    майи саннйасйа мат-парах 
ананйенаива йогена    мам дхйайанта упасате 
 
тешам ахам самуддхарта    мритйу-самсара-сагарат 
бхавами на чират партха    майй авешита-четасам 

 
йе – тези, които; ту – но; сарвани – всички; кармани – дейностимайи – на Мен; 
саннйасйа – като посвещават; мат-парах – като се привързват към Мен; ананйена – без 
разделяне; ева – несъмнено; йогена – чрез практикуване на такава бхакти-йога; мам – 
върху Мен; дхйайантах – като медитира; упасате – обожават; тешам – на тях; ахам – Аз; 
самуддхарта – избавителя; мритйу – от смърт; самсара – в материалното съществуване; 
сагарат – от океана; бхавами – Аз ставам; на – не; чират – след дълго време; партха – о, 
сине на Пртха; майи – върху Мен; авешита – с установен; четасам – на всички, чиито 
умове. 
 
О, сине на Пратха, за всички, които Ме обожават; които 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 върху Мен, за тях Аз съм този, който бързо ги спасява от 
океана на раждането и смъртта. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук изрично се посочва, че преданоотдадените са много щастливи, 
защото Господ бързо ги освобождава от материалното съществуване. В чистото 
предано служене човек осъзнава, че Бог е велик и индивидуалната душа Му е 
подчинена. Дългът на човек е да служи на Господа и ако не направи това, тогава той ще 
служи на майа. 
 Както беше казано преди това, Върховният Господ може да бъде възприет 
единствено посредством предано служене. Затова човек трябва напълно да Му се 
посвети. Той трябва да установи ума си напълно върху Кршна, за да Го достигне. Човек 
трябва да работи само за Кршна. Няма значение в какъв вид работа ще се ангажира, но 
тази работа трябва да се извършва само за Кршна. Такъв е критерият за предано 
служене. Преданоотдаденият не желае нищо друго, освен да удовлетвори Бога, 
Върховната Личност. Мисията на неговия живот е да удовлетвори Кршна и за да го 
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удовлетвори, той жертва всичко, точно както Арджуна прави на бойното поле  
Курукшетра. Процесът е много прост: човек може да се посвети на работата си и в 
същото време да повтаря Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе  / Харе 
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Такова трансцендентално повтаряне привлича 
преданоотдадения към Божествената Личност. 
 Тук Върховният Господ обещава, че незабавно ще освободи от океана на 
материалното съществуваане чистия преданоотдаден, който се ангажира по този начин. 
Личности, които са напреднали в практикуването на йога, чрез йога метода могат по 
свое желание да пренесат душата си на всяка планета. Съществуват и други 
възможности, но що се отнася до преданоотдадените, тук ясно се казва, че тях ги взема 
Самият Господ. За преданоотдадения не е необходимо да чака да стане много опитен, 
за да се пренесе на духовното небе. 
 Във Вараха Пурана намираме следния стих: 
 
 найами парамам стханам    арчир-ади-гатим вина 
 гаруда-скандхам аропйа    йатхеччхам аниваритах 
  
Смисълът на този стих е, че не е нужно преданоотдаден да практикува аштанга-йога, 
за да пренесе душата си на духовните планети. Отговорността за това поема Самият 
Върховен Господ. Тук Той ясно казва, че Той Самият става освободител. Родителите 
поемат изцяло грижите за детето си и то е в безопасност. По същия начин, един 
преданоотдаден не трябва да се стреми с помощта на йога техниката да се пренесе на 
други планети. Нещо повече, Върховният Господ поради голямата Си милост идва 
веднага на гърба на Своята птица-носач Гаруда и освобождава преданоотдадения от 
материалното съществуване. Въпреки че човек, паднал в океана, може да е много 
опитен плувец, колкото и упорито да се бори, той не ще може да се спаси сам. Но ако 
дойде някой и го извади от водата, той лесно ще бъде спасен. По същия начин Господ 
спасява преданоотдадените Си от материалното съществуване. Човек просто трябва да 
практикува лесния метод на Кршна съзнание и изцяло да се ангажира в преданото 
служене пред всички други пътища. В Нарайанийа това се потвърждава по следния 
начин: 
 

йа ваи садхана-сампаттих    пурушартха-чатуштайе 
тайа вина тад апноти наро    нарайанашрайах 

  
 
Смисълът на този стих е, че човек не трябва да се обвързва с процесите, свързани с 
кармични дейности или с придобиване на знание посредством умствена спекулация. 
Отдаденият на Върховната Личност може да постигне всички добри резултати, които се 
постигат посредством другите йога техники, размишленията, ритуалите, 
жертвоприношенията, благотворителността и т.н. В това се състои особеният благослов 
на преданото служене. 
 Просто чрез повтаряне на святото име на Кршна – Харе Кршна, Харе Кршна, 
Кршна Кршна, Харе Харе  / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе – 
преданоотдаденият на Господа може лесно и щастливо да достигне върховната цел, 
която не може да бъде достигната с друг религиозен метод. 
 Знанието на Бхагавад-гита се дава в осемнадесета глава: 
 

сарва-дхарман паритйаджйа    мам екам шаранам враджа 
ахам твам сарва-папебхйо    мокшайишйами ма шучах 
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Човек трябва да изостави всички други техники за себереализация и просто да 
изпълнява предано служене в Кршна съзнание. Това ще му даде възможност да 
постигне най-висше съвършенство в живота. Не е нужно той да мисли за греховните 
дейности от миналия си живот, защото Върховният Господ напълно поема грижата за 
него. Следователно човек не трябва безполезно да опитва да се освободи от духовната 
реализация. Нека всеки приеме подслона на върховния всемогъщ Бог, Кршна. Това е 
най-висшето съвършенство на живота. 
 
ТЕКСТ 8 
 

майй ева мана адхатсва    майи буддхим нивешайа 
нивасишйаси майй ева    ата урдхвам на самшайах 

 
майи – върху Мен; ева – несъмнено; манах – ум; адхатсва – установи; майи – върху 
Мен; буддхим – разум; нивешайа – използвай; нивасишйаси – ти ще живееш; майи – в 
Мен; ева – несъмнено; атах урдхвам – оттогава; на – никога; самшайах – съмнение. 
 
Просто съсредоточи ума си върху Мен, Бога, Върховната Личност, и използвай 
целия си разум за Мен. По този начин несъмнено ти ще живееш винаги в Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек, който се ангажира в предано служене на Господ Кршна, живее в 
директна връзка с Върховния Господ и затова несъмнено, че позицията му е 
трансцендентална от самото начало. Преданоотдаденият не живее на материална 
платформа, той живее в Кршна. Няма разлика между святото име на Господа и 
Господа. Затова когато един преданоотдаден повтаря Харе Кршна, Кршна с вътрешната 
Си енергия танцува върху езика му. Когато поднася храна на Кршна, Кршна я приема 
направо и преданоотдаденият става „кришнаизиран”, когато яде остатъците. Този, 
който не се ангажира в такова служене, не може да разбере как става всичко, въпреки 
че методът е препоръчан в Бхагавад-гита и в другите ведически книги.  
 
ТЕКСТ 9 
 

атха читтам самадхатум    на шакноши майи стхирам 
абхйаса-йогена тато    мам иччхаптум дхананджайа 

 
атха – ако, следователно; читтам – ум; самадхатум – да установиш; на – не; шакноши – 
ти си способен; майи – върху Мен; стхирам – устойчиво; абхйаса-йогена – чрез метода 
на преданото слвужене; татах – тогава; мам – Мен; иччха – пожелаеш; аптум – да 
достигнеш; дханам-джайа – о, завоевателю на богатства. 
 
Мой скъпи Арджуна, о, завоевателю на богатства, ако не можеш да установиш 
неотклонно ума си върху Мен, тогава следвай регулиращите принципи на бхакти-
йога. По този начин развий желание да Ме достигнеш. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих са посочени два различни метода на бхакти-йога. Първият 
е възможен за оня, който чрез трансцендентална любов наистина е развил привързаност 
към Кршна, Бога, Върховната Личност. А другият е за този, което не е развил 
привързаността към Върховната Личност чрез трансцендентална любов. За втората 
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група са предписани различни правила и наредби, които човек може да следва, за да се 
издигне до стадия на привързаност към Кршна. 
 Бхакти-йога е пречистване на сетивата. Поради материалното съществуване 
сетивата на човека са винаги замърсени, защото са ангажирани в сетивно наслаждение. 
Но посредством практикуване на бхакти-йога те могат да бъдат пречистени. В 
пречистено състояние те влизат в пряк контакт с Върховния Господ. В материалния 
живот можем да служим на някой господар, но в действителност да не му служим с 
любов. Служим му просто за да получим някакви пари. А и господарят също не изпитва 
любов – той приема служене от нас и ни плаща. И дума не може да става за любов. Но в 
духовния живот човек трябва да се издигне до стадия на чиста любов. Той може да се 
постигне посредством практикуване на предано служене, което се изпълнява с 
настоящите ни сетива. 
 Тази любов към Бога сега спи в сърцето на всеки и у всеки се проявява по 
някакъв начин, но е замърсена поради материалното общуване. Сърцето трябва да бъде 
пречистено от материалното общуване, за да се събуди тази спяща естествена любов 
към Кршна. Това е целият метод. 
 За да практикува регулиращите принципи на бхакти-йога, човек трябва да 
следва под ръководството на опитен духовен учител определени принципи: да става 
рано сутрин, да се къпе, да влиза в храма и да отправя молитви, да повтаря Харе 
Кршна, след това да бере цветя, за да ги поднася на Божеството, да готви храна, за да я 
поднася на Божеството, да вкусва прасадам и т.н.Има различни правила и предписания, 
които човек трябва да следва. Той трябва постоянно да слуша Бхагават-гита и 
Шлимад-Бхагаватам от чисти преданоотдадени. Тази практика може да помогне на 
всеки да се издигне до нивото на любов към Бога. Тогава човек може да бъде сигурен, 
че напредва по пътя към духовното царство на Бога. Тази практика на бхакти-йога, с 
всичките й правила и предписания, под ръководството на духовен учител, със 
сигурност ще доведе човек до стадия на любов към Бога. 
 
ТЕКСТ 10 

 
абхйасе 'пй асамартхо 'си    мат-карма-парамо бхава 
мад-артхам апи кармани    курван сиддхим авапсйаси 

 
абхйасе – на практика; апи – дори ако; асамартхах – неспособен; аси – ти си; мат-
карма – Моя работа; парамах – посвещена на; бхава – стани; мат-артхам – заради 
Мен; апи – дори; кармани – работа; курван – като извършваш; сиддхим – съвършенство; 
авапсйаси – ти ще постигнеш. 
 
Ако не можеш да следваш правилата на бхакти-йога, тогава просто се опитай да 
работиш за Мен, защото чрез работа за Мен ще постигнеш съвършенство. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек, който не е способен да следва дори регулиращите принципи на 
бхакти-йога под ръководството на духовен учител, може все пак да се издигне до този 
съвършен стадий, като работи за Върховния Господ. Как да се извършва тази работа, 
вече бе обяснено в петдесет и пети стих на единадесета глава. Човек трябва да е 
благорасположен към разпространяването на Кршна съзнание. Има много 
преданоотдадени, които са ангажирани в разпространяването на Кршна съзнание, и те 
се нуждаят от помощ. И така, ако човек не може да практикува пряко регулиращите 
принципи на бхакти-йога, може да се опита да подпомогне тази дейност. Всяко 
начинание изисква земя, капитал, организация и труд. Както в бизнеса човек се нуждае 
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от помещение, от някакъв капитал, който да вложи, от труд и организация, така и в 
служенето на Кршна са нужни същите неща. Единствената разлика е, че в материалния 
живот човек работи за сетивно наслаждение. Същата работа може да се извършва за 
удовлетворяването на Кршна и това е духовна дейност. Ако човек има достатъчно пари, 
би могъл да помогне в построяването на помещение или храм за разпространение на 
Кршна съзнание или при публикуването на книги. Има различни полета за дейност в 
името на Кршна и човек трябва да се интересува от тези дейности. Ако не може да 
пожертва резултатите от дейностите си, същият човек би могъл да пожертва поне 
известен процент от тях за разпространяването на Кршна съзнание. Това доброволно 
служене на каузата на Кршна съзнание ще му помогне да се издигне до по-висшия 
стадий на любов към Бога, след което ще постигне съвършенство. 
 
ТЕКСТ 11 
 

атхаитад апй ашакто 'си    картум мад-йогам ашритах 
сарва-карма-пхала-тйагам    татах куру йататмаван 

 
атха – дори ако; этат –това; апи – също; ашактах – неспособен; аси – ти си; картум – да 
изпълниш; мат – за Мен; йогам – в предано служене; ашритах – като приемаш 
убежище; сарва-карма – на всички дейности; пхала – от резултатите; тйагам – 
отречение; татах – тогава; куру – извършваш; йата-атма-ван – установен в себето. 
 
Ако обаче си неспособен да работиш за Мен с това съзнание, тогава се опитай да 
действаш, като се отказваш от всички резултати от работата си, и се постарай да 
се установиш в себето. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Може човек да не е в състояние да подпомага движението за Кршна 
съзнание поради социални, семейни, религиозни или някакви други препятствия. Ако 
някой се свърже непосредствено с дейностите на Кршна съзнание, може да възникнат 
възражения от страна на членовете на семейството му, може да се появят и много други 
трудности. На човек, който има такива проблеми, се препоръчва да пожертва 
натрупания резултат от дейностите си за някаква добра кауза. Такъв начин на действие 
е описан във ведическите писания.  Има много описания на жертвоприношения и 
специални церемонии, наричани пунйа, т.е. специална работа, в която се използва 
резултат от предишната дейност на човека. Така всеки може постепенно да се издегне 
до нивото на знанието. Дори ако човек не се интересува от дейностите в Кршна  
съзнание, но дава милостиня на някоя болница или на друга социална институция, по 
този начин той се отказва от постигнатите с мъка резултати от дейностите си. Това 
също се препоръчва тук, защото чрез практикуването отречения човек се отказва от 
плодовете на дейностите си и, без съмнение, постепенно пречиства ума си, а с такъв 
пречистен ум е в състояние да разбере Кршна съзнание. Кршна съзнание не зависи от 
никаква друга практика, защото този метод сам по себе си може да пречисти ума на 
човека, но ако има препятствия за приемането на Кршна съзнание, човек може да се 
откаже от резултатите на дейността си. В такъв случай той ще служи на държавата, 
обществото, нацията, родината и т.н. и така един ден ще стигне до стадия на чисто 
предано служене на Върховния Господ. В Бхагавад-гита (18.46) намираме, че се казва: 
йатах праврттир бхутанам – ако човек реши да се жертва в името на висша кауза, 
дори да не знае, че най-висшата кауза е Кршна, той постепенно, чрез жертвения метод, 
ще стигне до разбирането, че именно Кршна е върховната кауза. 
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ТЕКСТ 12 
 

шрейо хи джнанам абхйасадж    джнанад дхйанам вишишйате 
дхйанат карма-пхала-тйагас    тйагач чхантир анантарам 

 
шрейах – по-добре; хи – несъмнено; джнанам – знание; абхйасат – от практика; 
джнанат – от знание; дхйанам – медитация; вишишйате – се счита за по-добра; 
дхйанат – от медитация; карма-пхала-тйагах – отказване от резултатите на 
кармичните дейности; тйагат – с такова отречение; шантих – спокойствие; 
анантарам – след това. 
 
Ако не можеш да приемеш тази практика, тогава се заеми с развиване на знание. 
По-добра от знанието е медитацията, а по-добро от медитацията е отречението от 
плодовете на дейността, защото посредством това отречение човек постига мир в 
ума. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Както се спомена в предишните стихове, има два вида предано служене: 
пътят на регулиращите принципи и пътят на пълната привързаност от любов към Бога, 
Върховната Личност. За тези, които не могат да следват принципите на Кршна 
съзнание, е по-добре да развият знание, защото посредством знанието човек може да 
разбере истинската си позиция. Постепенно знанието ще се развие до стадия на 
медитацията, а чрез медитацията човек постепенно ще може да разбере Бога, 
Върховната Личност. Има техники, които довеждат човека до разбирането, че той?? е 
Върховният, и този вид медитация се предпочита тогава, когато някой не може да се 
ангажира в предано служене. Ако човек не може да медитира и по този начин, 
ведическата литература предписва задължения, които ще намерим в последната глава 
на Бхагавад-гита. Те са съответно за брахмани, кшатрии, ваишии и шудри. Но във 
всички случаи човек трябва да се откаже от  плодовете на труда си. Това означава да 
използва резултата от кармата си за някаква добра кауза. 
 Накратко, има два метода за постигане на най-висшата цел, Бога, Върховната 
Личност: методът на постепенното развитие и прекият метод. Преданото служене в 
Кршна съзнание е прекият метод, а другият метод изисква човек да се отрече от 
плодовете на дейността си. Тогава той може да стигне до фазата на знанието, след това 
до фазата на медитацията, после до фазата на разбирането на Свръхдушата и най-
накрая – до фазата на разбирането на Бога, Върховната Личност. Човек може да приеме 
или постепенния процес, или прекия път. Прекият метод не е възможен за всеки, затова 
непрекият е също добър. Трябва обаче да се подчертае, че Кршна не препоръчва на 
Арджуна непрекия метод, защото Арджуна вече е на нивото на любовното предано 
служене на Върховния Господ. Непрекият метод е за другите – които не са на това 
ниво; те трябва да следват процес на отречение, знание, медитация и реализация на 
Свръхдушата и Брахман. Що се отнася до Бхагавад-гита, в нея се набляга на прекия 
метод. Всеки е съветван да приеме прекия метод и да се отдаде на Бога, Върховната 
Личност, Кршна. 
 
ТЕКСТ 13-14 
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адвешта сарва-бхутанам    маитрах каруна ева ча 
нирмамо нираханкарах    сама-духкха-сукхах кшами 
 
сантуштах сататам йоги    йататма дридха-нишчайах 
майй арпита-мано-буддхир    йо мад-бхактах са ме прийах 

 
адвешта – независтлив; сарва-бхутанам – към всички жеве същества; маитрах – 
приятелски; карунах – милостиво; ева – несъмнено; ча – също; нирмамах – без чувство 
за собственост; нираханкарах – без лъжливото его; сама – еднакъв; духкха – в 
нещастие; сукхах – и щастие; кшами – като прощава; сантуштах – удовлетворен; 
сататам – винаги; йоги – човек, ангажиран в преданост; йата-атма – 
себеконтролиращ се; дридха-нишчайах – с решителност; майи – върху Мен; арпита – 
ангажиран; манах – ум; буддхих – и интелигентност; йах – човек, който; мат-бхактах – 
Мой преданоотдаден; сах – той; ме – на Мен; прийах – скъп. 
 
Човек, който не завижда и е добър приятел на всички живи същества; който не се 
мисли за собственик и е освободен от лъжливо его; който еднакво приема щастие 
и нещастие; който е търпелив, винаги удовлетворен, себеконтролиращ се; който 
решително се ангажира в преданото служене, с ум и разум, установени върху Мен, 
–  този Мой преданоотдаден Ми е много скъп. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В тези два стиха Господ се връща отново на същността на чистото 
предано служене и описва трансценденталните качества на чистия преданоотдаден. 
Чистият преданоотдаден е винаги спокоен, при всички обстоятелства. Той не завижда 
на никого, нито става враг на врага си, защото мисли: „Този човек действа като мой 
враг поради миналите ми злодеяния. Затова по-добре да страдам, отколкото да 
протестирам.” В Шримад-Бхагаватам се казва: тат те’нукампам сусамикшамано 
бхунджана еватма-кртам випакам. Винаги когато преданоотдаденият е в беда или в 
затруднение, той приема, че това е милост на господа, и мисли: „Заради миналите си 
злодеяния би трябвало да страдам много, много повече, отколкото страдам сега, но 
само поради милостта на Върховния Господ не получавам наказанието, което 
заслужавам. По милостта на Бога, Върховната Личност, получавам това леко 
наказание.” Затова въпреки многото трудни обстоятелства, той винаги е спокоен, тих и 
търпелив. По този начин един преданоотдаден е винаги доброжелателен към всички, 
дори към врага си. Нирмама означава, че той не обръща голямо внимание на болките и 
неприятностите, които идват от тялото, защото знае добре, че не е това материално 
тяло. Той не се идентифицира с тялото, затова е освободен от концепцията за 
лъжливото его и еднакво приема и щастие и нещастие. Той е търпелив и удовлетворен 
от това, което идва по милостта на Върховния Господ. Той не се стреми да постига 
нещо, което изисква големи усилия, и затова е винаги радостен. Той е съвършен 
мистик, защото следва инструкции, които получава от духовния учител, и понеже 
сетивата му са контролирани, той е изпълнен с решителност. Той не се влияе от 
лъжливи аргументи, защото никой не може да го отклони от твърдото му решение да 
служи с преданост. Той осъзнава напълно, че Кршна е вечният Господ, и затова никой 
не може да го смути. Всички тези качества дават възможност на преданоотдадения да 
насочи изцяло ума и разума си към Върховния Господ. Без съмнение, такъв стандарт на 
предано служене се среща много рядко, но преданоотдаденият достига това ниво, 
когато следва регулиращите принципи на преданото служене. Господ казва, че такъв 
преданоотдаден Му е много скъп – защото Господ винаги е доволен от всичките му 
дейности, които са в пълно Кршна съзнание.  
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ТЕКСТ 15 
 

йасман нодвиджате локо    локан нодвиджате ча йах 
харшамарша-бхайодвегаир    мукто йах са ча ме прийах 

 
йасмат – от когото; на – никога; удвиджате – са обезпокоявани; локах – хората; локат 
– от хора; на – никога; удвиджате – е смущаван; ча – също; йах – всеки, който; харша – 
от щастие; амарша – нещастие; бхайа – страх; удвегаих – и безпокойство; муктах – 
освободен; йах – който; сах – всеки; ча – също; ме – на Мен; прийах – много скъп. 
 
Личност, която не безпокои никого и не е обезпокоявана от никого; която остава 
уравновесена в щастие и нещастие, страх и безпокойство, Ми е много скъпа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук са описани някои от качествата на един преданоотдаден. Той не 
затруднява никого, не обезпокоява никого и не предизвиква страх или 
неудовлетвореност у никого. Тъй като е доброжелателен към всички, той никога не 
действа така, че да безпокои другите. В същото време, ако другите се опитват да го 
безпокоят, той остава спокоен. По милостта на Господа той е трениран да не се влияе 
от никакви външни въздействия. Понеже винаги е погълнат в Кршна съзнание и се 
ангажира в предано служене, материалните обстоятелства не могат да го смутят. 
Обикновено един материалист е много щастлив, ако има нещо, с което да наслади 
сетивата и тялото си, но когато вижда, че другите притежават нещо за свое собствено 
наслаждение, нещо, което той няма, той страда и завижда. Когато очаква някакво 
отмъщение от враг, той изпитва страх, а когато не може успешно да се справи с нещо, 
се обезсърчава. Есин преданоотдаден, който винаги остава трансцендентален спрямо 
всички тези безпокойства, е много скъп на Кршна. 
 
ТЕКСТ 16 
 

анапекшах шучир дакша удасино гата-вйатхах 
сарварамбха-паритйаги йо мад-бхактах са ме прийах 

 
анапекшах – неутрален; шучих – чист; дакшах – опитен; удасинах – освободен от грижа; 
гата-вйатхах – освободен от всички нещастия; сарва-арамбха – от всички стремежи; 
паритйаги – отрекъл се; йах – всеки, който; мат-бхактах – Мой преданоотдаден; сах – 
той; ме – на Мен; прийах – много скъп. 
 
Този мой бхакта, който не зависи от обикновения ход на нещата, който е чист, 
опитен, безгрижен, освободен от всякакви страдания, който не се стреми към 
някакъв резултат, Ми е много скъп. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: На преданоотдадения могат да се предлагат пари, но той не трябва да 
полага усилия, за да печели пари. Ако те дойдат при него автоматично, по милостта на 
Върховния, той не се вълнува. За преданоотдадения е естествено да се къпе поне два 
пъти на ден и да става рано сутрин за предано служене. По тази причина той е чист и 
отвъртре и отвън. Един преданоотдаден е опитен, защото познава напълно същността 
на всички дейности в живота и вярва на авторитерните писания. Той никога не взема 
страната на дадена партия. Затова е безгрижен. Той никога не страда, защото е 
освободен от всички обозначения. Той знае, че тялото му е само обозначение, затова не 
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страда, когато има някакви телесни болки. Чистият преданоотдаден не се стреми към 
нищо, което е в разрез с принципите на преданото служене. Например за построяването 
на голяма сграда се изисква много енергия и един преданоотдаден не се заема с тази 
работа, ако тя не му носи напредък в преданото служене. Той може да построи храм на 
Господа и заради това да понесе всякакви неприятнисти, но няма да построи голяма 
къща на собствените си роднини. 
 
ТЕКСТ 17 
 

йо на хришйати на двешти     на шочати на канкшати 
шубхашубха-паритйаги    бхактиман йах са ме прийах 

 
йах – човек, който; на – никога; хришйати – се наслаждава; на – никога; двешти – 
скърби; на – никога; шочати – оплаква; на – никога; канкшати – желае; шубха – от 
благоприятното; ашубха – и неблагопрлиятното; паритйаги – който се отказва; бхакти-
ман – преданоотдаден; йах – човек, който; сах – той е; ме – на Мен; прийах – скъп. 
 
Този, който не се радва и не скърби, който не се оплаква и не желае, който се 
отказва и от благоприятните, и от неблагоприятните неща – такъв 
преданоотдаден Ми е много скъп. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Един чист преданоотдаден не се радва и не скърби заради материална 
печалба или загуба. Той не желае прекалено силно да има син или ученик и не страда, 
ако не ги получи. Когато изгуби нещо, което му е много скъпо, не тъгува. По същия 
начин, ако не получи това, което желае, не е нещастен. Той остава трансцендентален по 
отношение на всички благоприятни и неблагоприятни, греховни дейности. Готов е да 
приема всякакви рискове, за да удовлетвори Върховния Господ. Нищо не му пречи да 
отдава преданото си служене. Такъв преданоотдаден е много скъп на Кршна. 
 
ТЕКСТ 18-19 
 

самах шатрау ча митре ча    татха манапаманайох 
шитошна-сукха-духкхешу  самах санга-виварджитах 
 
тулйа-нинда-стутир мауни    сантушто йена кеначит 
аникетах стхира-матир    бхактиман ме прийо нарах 

 
самах – еднакъв; шатрау – към врага; ча – също; митре – към приятеля; ча – също; 
татха – така; мана – на почит; апаманайох – и безчестие; шита – в студ; ушна – зной; 
сукха – щастие; духкхешу – и нещастие; самах – уравновесен; санга-виварджитах – 
освободен от всякакво общуване; тулйа – еднакъв; нинда – в клевета; стутих – и 
репутация; мауни – мълчалив; сантуштах – удовлетворен; йена кеначит – без нищо; 
аникетах – без жилище; стхира – установен; матих – решителност; бхакти-ман – 
ангажиран с преданост; ме – на Мен; прийах – скъп; нарах – човек. 
 
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 осигури жилище; който е установен в знание и 
се ангажира в предано служене – такава личност Ми е много скъпа. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Един преданоотдаден винаги избягва неблагоприятното общуване. 
Понякога човек е хвален, понякога е хулен – такава е природата на човешкото 
общество. Но преданоотдаденият остава винаги трансцендентален за изкуствената 
слава и позор, за щастието и нещастието. Той е много търпелив. Не говори за нищо 
друго, освен за Кршна; затова е наричан мълчалив. Мълчалив не означава, че не трябва 
да говори; мълчалив означава, че не трябва да говори глупости. Той трябва да говори 
само за важни неща, а най-същественият разговор за един преданоотдаден е разговорът 
за Върховния Господ. Преданоотдаденият е щастлив при всички обстоятелства. 
Понякога може да получи много вкусни храни, друг път – не, но той е удовлетворен. 
Той не се грижи за комфортно жилище. Понякога може да живее под дърво, друг път в 
много богат дом, но той не е привличан от нищо. Наричат го устойчив, защото е 
установен в своята решителност и в знанието. Можем да открием известно повторение 
в описанията на качествата на един преданоотдаден, но това е само за да се наблегне 
върху факта, че той трябва да придобие всички тези качества. Без добри качества човек 
не може да бъде чист преданоотдаден. Харав абхактасйа като махад-гунах – човек, 
който не е преданоотдаден, няма добри качества. Всеки, който иска да бъде приеман за 
преданоотдаден не полага свръхусилия, за да придобие тези качества, защото 
дейностите в Кршна съзнание и преданото служене му помагат да ги развие 
автоматично. 
 
ТЕКСТ 20 
 

йе ту дхармамритам идам йатхоктам парйупасате 
шраддадхана мат-парама бхактас те 'тива ме прийах 

 
йе – всички, които; ту – но; дхарма – на религия; амритам – нектар; идам – този; 
йатха – както; уктам – каза; парйупасате – напълно се ангажира; шраддадханах – с 
вяра; мат-парамах – като приемат Мен, Върховния, за всичко; бхактах – 
преданоотдадени; те – не; атива – много много; ме – на Мен; прийах – скъпи. 
 
Всички, които следват вечния път на преданото служене и напълно се ангажират с 
вяра; за които висшата цел съм Аз, те са много, много скъпи за Мен.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В тази глава от втори стих до края – от майа авешйа мано йе мам („като 
установява ума си в Мен”) до йе ту дхармамртам идам („тази религия на вечното 
задължение”) – Върховният Господ обяснява методите на трансценденталното служене, 
с помощта на които Той може да бъде достигнат. Тези методи са много скъпи на 
господа и Той приема всеки, които ги следва. На въпроса, поставен от Арджуна – кой е 
по-добър – човек, който върви по пътя на безличностния Брахман или човек, който се 
ангажира да служи лично на Бога, Върховната Личност, – Господ отговаря подробно, 
като не оставя никакво съмнение, че преданото служене на божествената Личност е 
най-добрият от всички методи за духовното предано служене, затова приема 
авторитетен духовен учител и под неговото ръководство започва да слуша, да повтаря 
святите имена и да следва регулиращите принципи на преданото служене с вяра, 
привързаност и преданост, като по такъв начин се ангажира в трансцендентално 
служене на Бога. В тази глава е препоръчан този път, следователно няма съмнение, че 
преданото служене е единственият и абсолютен път за себереализация, т.е. за постигане 
на Бога, Върховната личност. Безличностнто схващане за Върховната Абсолютна 
Истина, както се описва в тази глава, се препоръчва само до момента, в който човек се 
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отдаде изцяло на себереализацията. С други думи, докато той не получи възможността 
да контактува с чист преданоотдаден, безличностното схващане може да е полезно. 
Човек, който има безличностно схващане за Абсолютната Истина, работи без кармичен 
резултат, медитира и развива знание, за да разбере що е духът и що е материата. Това е 
необходимо дотогава, докато човек не влезе в контакт с чист преданоотдаден. За 
щастие, ако някой развие желание да се ангажира в Кршна съзнание, в чисто предано 
служене, не е нужно да преминава през постетенно усъвършенстване в духовната 
реализация. Преданото служене, както е описано в средните шест глави на Бхагавад-
гита, е по-присъщо на човека. Човек не трябва да се безпокои за материалните неща, 
които поддържат тялото и душата заедно, защото по милостта на Господа всички тези 
неща се осигуряват от само себе си. 
 
Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху дванадесета глава на Шримад 
Бхагаватам-гита, озаглавена „Преданото служене”. 
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ТРИНАДЕСЕТА ГЛАВА 
 
     
 
   ПРИРОДАТА, НАСЛАЖДАВАЩИЯТ  

СЕ И СЪЗНАНИЕТО 
 

ТЕКСТ 1-2 
 

арджуна увача 
пракритим пурушам чаива кшетрам    кшетра-джнам ева ча 
этад ведитум иччхами    джнанам джнейам ча кешава 
 
шри-бхагаван увача 
идам шарирам каунтейа    кшетрам итй абхидхийате 
етад йо ветти там прахух    кшетра-джна ити тад-видах 

 
арджунах увача – Арджуна каза; пракритим – природата; пурушам – наслаждаващият 
се; ча – също; ева – несъмнено; кшетрам – полето; кшетра-джнам – този, който 
познава полето; ева – несъмнено; ча – също; етат – всичко това; ведитум – да разбера; 
иччхами – аз желая; джнанам – знание; джнейам – обект на знанието; ча – също; 
кешава – о, Кршна; шри-бхагаван увача – Божествената Личност, каза; идам – това; 
шарирам – тяло; каунтейа – о, сине на Кунти; кшетрам – полето; ити – така; 
абхидхийате – се нарича; етат – това; йах – човек, който; ветти – знае; там – той; 
прахух – се нарича; кшетра-джнах – този, който познава полето; ити – така; тат-
видах – от тези, които знаят това. 
 
Арджуна казва: „О, мой скъпи Кршна, желая да науча за практри [природата], 
пуруша [наслаждаващият се], за полето и познавача на полето, за знанието и 
обекта на знанието.” 

Бог, Върховната Личност, казва: „Това тяло, о, сине на Кунти??, се нарича 
поле, а този, който познава това поле, се нарича познавач на полето. 

 
ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна иска да разбере какво представлява практри (природата), 
пуруша (наслаждаващият се), кшетра (полето), кшетра-джна (неговият познавач), 
знанието и обектът на знанието. Когато Арджуна пита за всичко това, Кршна отговаря, 
че тялото се нарича поле, а този, който познава тялото, се нарича познавач на полето. 
Тялото е полето за дейностите на обусловената душа, която се е заплела в 
материалното съществуване и се опитва да господства над материалната природа. И 
така, според способността си да господства над материалната природа, обусловената 
душа получава поле за дейност. Това поле за дейност е тялото. А какво е тялото? То е 
изградено от сетивата. Обусловената душа иска да се наслаждава сетивно и според 
капацитета й да се наслаждава на нея й се предлага тяло, поле за дейност. Затова тялото 
се нарича кшетра, „поле за дейност” на обусловената душа. А личността, която се 
идентифицира с тялото, се нарича кшетра-джна, познавач на полето. Не е много 
трудно да се разбере разликата между полето и неговия познавач, т.е. между тялото и 
познавача на тялото. Всеки може да забележи, че от детството до старостта му неговото 
тяло претърпява много промени и въпреки това личността остава една и съща. И така, 
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има разрика между познавача  на полето на дейността и самото поле на дейността. 
Живата обусловена душа може да разбере, че тя е различна от тялото. Това се описва в 
началото – дехино’смин. Това означава, че живото същество е вътре в тялото и тялото 
се променя от детско в юношеско, от юношеско в младежко и от младежко в старческо, 
а личността, която притежава тялото, знае, че то се променя. Собственикът на тялото 
безспорно е кшетра-джна. Понякога си мислим „Аз съм щастлив”, „Аз съм мъж”, „Аз 
съм жена”, „Аз съм куче”, „Аз съм котка”. Това са телесни обозначения на познавача, 
но той се различава от тялото. Въпреки че използваме много неща – например дрехи и 
т.н., - ние знаем, че се различаваме от нещата, които използваме. По същия начин, ако 
помислим малко, ще разберем, че се различаваме и от тялото си. Аз или ти, или някой 
друг, който притежава тяло, се нарича кшетра-джна – познавач на полето на 
дейността, а тялото се нарича кшетра – самото поле на дейността. 
 В първите шест глави на Бхагавад-гита се описват познавачът на тялото 
(живото същество) и позицията, от която той може да разбере Върховния Господ. В 
средните шест глави на Бхагавад-гита се описват Бог, Върховната Личност, и 
взаимоотношенията между индивидуалната душа и Свръхдушата във връзка с 
преданото служене. В тези глави се определя ясно висшата позиция на Бога, 
Върховната Личност, и подчинената позиция на индивидуалната душа. Живите 
същества са подчинени при всички обстоятелства, но понеже са забравили това, те 
страдат. Когато получат просветление с помощта на благочестиви дейности, те се 
обръщат към Върховния Господ от различни положения: едни – защото са несчастни, 
други – защото имат нужда от пари, трети от любопитството, а четвърти – защото 
търсят знание. Това също е описано. От тринадесета глава нататък се обяснява как 
живото същиство влиза в контакт с материалната природа и как Върховният Господ го 
освобождава чрез различни методи: кармични дейности, развиване на знание и 
изпълняване на предано служене. Въпреки че живото същество се различава напълно от 
материалното тяло, то се свързва с него по някакъв начин. Това също е обяснено. 
 
ТЕКСТ 3 
 

кшетра-джнам чапи мам виддхи    сарва-кшетрешу бхарата 
кшетра-кшетраджнайор джнанам    йат тадж джнанам матам мама 

 
кшетра-джнам – този, който познава полето; ча – също; апи – несъмнено; мам – Мен; 
виддхи – зная; сарва – всички; кшетрешу – в телесните полета; бхарата – о, сине на 
Бхарата; кшетра – полето за дейностите (тялото); кшетра-джнайох – и този, който 
познава полето; джнанам – знание за; йат – това, което; тат – това; джнанам – 
знание; матам – мнение; мама – Моето. 
 
О, потомъко на Бхарата, трябва да разбириш, че Аз съм също и познавач на 
всички тела. Да се разбере това тяло и неговият познавач, се нарича знание. Това 
е Моето мнение. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Както обсъждахме въпросите, свързани с тялото и познавача на тялото, 
душата и Свръхдушата, се очертават три различни теми за изучаване: Господ, живото 
същество и материята. Във всяко поле на дейността, т.е. във всяко тяло, има две души – 
индивидуалната душа и Свръхдушата. Тъй като Свръхдушата е пълна експанзия на 
Бога, Върховната Личност, Кршна, Кршна казва: „Аз съм също и познавачът, но не 
индивидуалният познавач на тялото. Аз съм върховният познавач. Аз присъствам във 
всяко тяло като Параматма, т.е. Свръхдуша.” 
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 Всеки, който внимателно изучава същността на полето на дейността и познавача 
на полето от гледна точка на Бхагавад-гита, може да постигне знание. 
 Господ казва: „Аз съм познавачът на полето на дейността във всяко 
индивидуално тяло.” Индивидъд може да познава собственото си тяло, но той няма 
знание за другите тела. Бог, Върховната Личност, който е представен като Свръхдуша 
във всички тела, знае всичко за всяко едно от тях. Той познава всички различни тела на 
всички разнообразни форми на живот. Един поданик на държавата може да знае всичко 
само за своето парче земя, докато царят познава не само двореца си, но и всичко, което 
притежават поданиците му. По същия начин, човек може да бъде собственик на 
индивидуалното си тяло, но притежателят на всички тела е Върховният Господ. Царят е 
истинският владетел на царството, а поданиците му са второстепенни владетели. По 
същия начин и Върховният Господ е най-висшият владетел на всички тела. 
 Тялото е изградено от сетива. Върховният Господ е Хршикеша, което означава 
„контрольор на сетивата”. Той е първоначалният контрольор на сетивата, както царят е 
истинският контрольор на всички дейности в държавата, а поданиците – второстепенни 
контрольори. Господ казва: „Аз съм също и познавачът.” Това означава, че Той е 
върховният познавач, докато индивидуалната душа познава само собственото си тяло. 
Във ведическата литература се казва следното: 
 

кшетрани хи шарирани    биджам чапи шубхашубхе 
тани ветти са йогатма    татах кшетра-джна учйате 

  
Това тяло се нарича кшетра и вътре в него обитават собственикът на тялото и 
Върховният Господ, който познава тялото и собственика на тялото. Затова Той се 
нарича познавач на всички полета. Разликата между полето и дейностите, познавача на 
дейностите и върховния познавач на дейностите е описана по следния начин. 
Съвършеното знание за природата на тялото, душата и Свръхдушата е известно от 
гледна точка на ведическата литература като джнана. Това е мнението на Кршна. Да 
бъдат разбрани душата и Свръхдушата като едни и същи и въпреки това различни, е 
знание. Този,  който не разбира полето на дейността и познавача на дейността, няма 
съвършено знание. Човек трябва да разбере позицията на пракрти (природа), на пуруша 
(наслаждаващия се) и на ишвара (познавача, който управлява и контролира природата и 
индивидуалната душа). Човек трябва правилно да разбира различните им позиции. Той 
не трябва да обърква художника, рисунката и статива.  Този материален свят, който е 
полето на дейността, е природата, а наслаждаващият се на природата е живото 
същество и над тях стои върховният контрольор, Божествената Личност. Във 
ведическата литература (В Шветашватара Упанишад 1.12) се казва: бхокта бхогйам 
преритарам ча матва / сарвам проктам три-видхам брахмам етат. Има три 
концепции за Брахман: практри е Брахман като поле на дейността, джива 
(индивидуалната душа) е също Брахман и тя се опитва да контролира материалната 
природа; контрольорът и на двете е също Брахман и Той е истинският контрольор. 
 В тази глава ще бъде обяснено също, че единият от двамата познавачи допуска 
грешки, а другият е непогрешим. Единият е по-висшестоящ, а другият е подчинен. 
Човек, който разбира двамата познавачи на полето като едно и също, влиза в 
противоречие с Бога, Върховната Личност, който казва тук много ясно: „Аз съм също и 
познавачът на полето на дейността.” Този, който погрешно взима въжето за змия, не е в 
знание. Има раздлични видове тела и различни собственици на телата.  Понеже всяка 
индивидуална душа има своя индивидуална възможност за господстване над 
материалната природа, съществуват и различни тела. Но във всички тях присъства 
Върховният като контрольор. Тук думата ча е важна, защото с нея се обозначава 
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общият брой тела. Това е мнението на Шрила Баладева Видйабхушана. Кршна е 
Свръхдушата, която отделно от индивидуалната душа присъства във всяко тяло. И тук 
Кршна категорично заявява, че Свръхдушата е контрольорът на полето на дейностите, 
и на ограниченото наслаждаващо се същество. 
 
ТЕКСТ 4 
 

тат кшетрам йач ча йадрик ча    йад-викари йаташ ча йат 
са ча йо йат-прабхаваш ча    тат самасена ме шрину 

 
тат – това; кшетрам – поле на дейностите; йат – какво; ча – също; йадрик – това, 
каквото е; ча – също; йат – има това, което; викари – промени; йатах – от които; ча – 
също; йат – какво; сах – той; ча – също; йах – кайто; йат – има това, което; прабхавах – 
влияние; ча – също; тат – това; самасена – в резюме; ме – от Мен; шрину – научи. 
 
А сега те моля да чуеш Моето кратко описание на полето на дейността, неговата 
природа, неговите промени, откъде възниква то, кой е неговият познавач и как 
той му, въздейства. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ описва полето на  дейностите и познавача на полето на 
дейностите в органически присъщите им позиции. Човек трябва да знае как е устроено 
това тяло, кои са елементите, от които е изградено, под чий контрол действа то, как 
стават промените в него, откъде идват те, какво ги поражда, какви са причините, каква 
е крайната цел и каква е действителната форма на индивидуалната душа. Човек трябва 
да знае също разликата между индивидуалната жива душа и Свръхдушата, различните 
им влияния, възможности и т.н. Той просто трябва да разбере Бхагавад-гита 
непосредствено от описанията, дадени от Бога, Върховната Личност, и тогава всичко 
ще му стане ясно. Но човек не трябва да мисли, че Бог, Върховната Личност, който е 
във всяко тяло, е едно и също с индивидуалната душа, дживата. Това е нещо като 
изравняване на могъщия с безсилния. 
 
ТЕКСТ 5 
 

ришбхир бахудха гитам    чхандобхир вивидхаих притхак 
брахма-сутра-падаиш чаива    хетумадбхир винишчитаих 

 
ришибхих – от мъдреци; бахудха – по много начини; гитам – описани; чхандобхих – с 
ведически гимни; вивидхаих – различни; притхак – различно; брахма-сутра – на 
Веданта; падаих – със сентенциите; ча – също; ева – несъмнено; хету-мадбхих – с 
причината и следствието; винишчитаих – сигурен. 
 
Знанието за полето на дейностите и за познавача на дейностите е описано от много 
мъдреци в различни ведически произведения. То е представено главно във 
Веданта-сутра, където са разкрити всички причинно-следствени зависимости. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Бог, Върховната Личност, Кршна, е най-висшият авторитет в 
тълкуването на това знание. Въпреки това компетентните учени и класическите 
авторитети винаги привеждат доказателства от предшестващите ги авторитети. Кршна 
обяснява спорния въпрос за двойствеността и единството на душата и Свръхдушата, 
като се позовава на Веданта, която се приема за авторитетна книга. Най-напред Той 
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казва: „Това е според различните мъдреци.” Що се отнася до мъдреците, освен Него 
Самия, велик мъдрец е и Вйасадева (авторът на Веданта-сутра). Във Веданта-сутра 
се дава съвършено обяснение на двойствеността. Бащата на Вйасадева, Парашара, е 
също велик мъдрец и той пише в книгите си по религия: ахам твам ча татханйе... – 
„Ние – ти, аз и другите живи същества – всички сме трансцендентални, въпреки че се 
намираме в материални тела. Сега сме попаднали под влиянието на трите гуни на 
материалната природа според индивидуалната карма. Затова някои имат по-висша 
позиция, а други са в по-низшата природа. По-висшата и по-низшата природа 
съществуват поради невежество и се появяват в неограничен брой живи същества. Но 
Свръхдушата, която е непогрешима, не е замърсена от трите качества на природата и е 
трансцендентална.” Същото разграничаване между душата, Свръхдушата и тялото се 
прави и в най-древните Веди, и по-специално в Катха-Упанишад. Има много велики 
мъдреци, които са обяснили това, и Парашара е приеман за главен между тях. 
 Думата чхандобхих се отнася до различните ведически книги. Таиттирийа 
Упанишад например, който е част от Йаджур Веда, описнва природата, живото 
същество и Бога, Върховната Личност. 
 Както се каза преди това, кшетра е полето на дейностите и има два вида 
кшетра-джна: индивидуалното живо същество и върховното живо същество. В 
Таиттирийа Упанишад (2.9) се казва: брахма пуччхам пратиштха. Има появление на 
енергията на Върховния Господ, известно като анна-майа, т.е. зависимостта на 
съществуването ни от храната. Това е материалистическа реализация на Върховния. 
След реализиране на Върховната Абсолютна Истина под формата на храна човек може 
да осъзнае Абсолютната Истина като прана-майа, т.е. в признаците на живот или във 
формите на живот. При джнана-майа се излиза извън признаците на живот и се 
достига до нивото на мисленето, чувстването и желанията. След това има Брахман 
реализация, наречена виджнана-майа; при нея умът на живото същество и признаците 
на живот се разграничават от самото живо същество. Следващият и най-висшият етап е 
ананда-майа – реализация на природата на пълното блаженство. И така, има пет 
равнища на Брахман реализация, които се наричат брахма-пуччхам. От тях първите три 
– анна-майа, прана-майа и джнана-майа – включват полетата за дейностите на живите 
същества. Върховният Господ, който е наречен ананда-майа, е трансцендентален към 
всички тези полето на дейността. Веданта-сутра също описва Върховния, както казва: 
ананда-майо’бхйасат – Бог, Върховната Личност, е по природа изпълнен с радост. За 
да се наслаждава на трансценденталното Си блаженство, Той се размножава във 
виджнана-майа, прана-майа, джнана-майа и анна-майа. В полето на дейностите 
живото същество се счита за наслаждаващо се, а ананда-майа е нещо различно от него. 
Това означава, че ако живото същество реши да се наслаждава, като се обедини с 
ананда-майа, то става съвършено. Такова е истинското описание на Върховния Господ 
като върховен познавач на полето, на живото същество като подчинен познавач и на 
природата на полето на дейностите. Човек трябва да търси тази истина във Веданта-
сутра или Брахма-сутра. 
 Тук се споменава, че сентенциите на Брахма-сутра са много точно построени 
съобразно причината и следствието. Някои от сутрите, или сентенциите, са на вийад 
ашрутех (2.3.2), натма шрутех (2.3.28) и парат ту тач-чхрутех (2.3.40). С първата 
сентенция се обозначава полето на дейностите, с втората – живото същество, а с 
третата  - Върховният Господ, който е суммум бонум сред всички проявления на 
различните същества. 
 
ТЕКСТОВЕ 6-7 
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маха-бхутанй аханкаро    буддхир авйактам ева ча 
индрийани дашаикам ча    панча чендрийа-гочарах 
 
иччха двешах сукхам духкхам    сангхаташ четана дхритих 
етат кшетрам самасена    са-викарам удахритам 

 
маха-бхутани – груби елементо; аханкарах – лъжливо его; буддхих – разум; авйактам – 
непроявеното; ева – несъмнено; ча – също; индрийани – сетивата; даша-екам – 
единадесетте; ча – също; панча – пет; ча – също; индрийа-го-чарах – обектите на 
сетивата; иччха – желание; двешах – омраза; сукхам – щастие; духкхам – нещастие; 
сангхатах – съвкупността; четана – признаците на живот; дхритих – убеждение; етат 
– всичко това; кшетрам – полето на дейностите; самасена – в резюме; са-викарам – с 
взаимодействия;  удахритам – служат като пример. 
 
Петте груби елемента, лъжливото его, разумът, непроявеното, десетте сетива и 
умът, петте обекта на сетивата, желанието, омразата, щастието, нещастието, 
съвкупността, признаците на живот и убежденията – всички взети заедно се 
приемат за полето на дейностите и неговите взаимодействия. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: От всички авторитетни твърдения на великите мъдреци, от ведическите 
химни и от сентенциите на Веданта-сутра става ясно, че съставните елементи на този 
свят са следните. Първо, има земя, вода, огън, въздух и етер. Това са петте груби 
елемента (маха-бхута). Второ, има лъжливо его, разум и непроявено състояние на 
трите гуни на природата. Трето, има пет сетива за придобиване на знание: очи, уши, 
нос, език и кожа. След тях следват петте действащи сетива: глас, крака, ръце, анус и 
полови органи. Над сетивата стои умът, който се намира вътре и може да бъде наречен 
сетивото вътре в нас. Следователно заедно с ума стават общо единадесет сетива. После 
следват петте обекта на сетивата: мирис, вкус, форма, допир и звук. И така, 
съвкупността от тези двадесет и четири елемента се нарича поле на  дейността. Ако 
аналитично изучава тези двадесет и четири елемента, човек ще може много добре да 
разбере полето на дейността. Освен това има желание, омраза, щастие и нещастие, 
които са взаимодействия, представящи петте основни елемента в трубото тяло. 
Признаците на живот, които се представят от съзнанието и убеждението, са проявления 
на финото тяло – ум, его и разум. Тези финни елементи също се включват в полето на 
дейностите. 
 Петте груби елемента са грубо проявление на лъжливото его, т.е. първоначален 
стадий на лъжливото его, обикновено наричан материално схващане, или тамаса-
буддхи, т.е. „разум в невежество”. Това, от своя страна, представя непроявения стадий 
на трите гуни на материалната природа. Непроявените гуни на материалната природа се 
наричат прадхана. 
 Този, който иска да разбере в детайли двадесет и четири елемента, както и 
взаимодействията между тях, трябва да се запознае подробно с философията. В 
Бхагавад-гита е дадено само резюме.  
 Тялото, като представител на всички тези фактори, претърпява следните шест 
промени: то се ражда, расте, съществува без да се променя, дава странични продукти, 
след това започва да отслабва и в последната фаза изчезва. Следователно полето е 
материално и временно и се отличава от кшетра-джна, познавача, т.е. неговия 
собственик.   
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ТЕКСТОВЕ 8-12 
 

аманитвам адамбхитвам    ахимса кшантир арджавам 
ачарйопасанам шаучам    стхаирйам атма-виниграхах 
 
индрийартхешу ваирагйам    анаханкара ева ча 
джанма-мритйу-джара-вйадхи-    духкха-дошанударшанам 
 
асактир анабхишвангах    путра-дара-грихадишу 
нитйам ча сама-читтатвам    иштаништопапаттишу 
 
майи чананйа-йогена    бхактир авйабхичарини 
вивикта-деша-севитвам    аратир джана-самсади 
 
адхйатма-джнана-нитйатвам    таттва-джнанартха-даршанам 
етадж джнанам ити проктам    аджнанам йад ато 'нйатха 

 
аманитвам – смирение; адамбхитвам – отсъствие на гордост; ахимса – ненасилие; 
кшантих – търпимост; арджавам – простота; ачарйа-упасанам – обращение към 
авторитетен духовен учител; шаучам – чистота; стхаирйам – устойчивост; атма-
виниграхах – себеконтрол; индрийа-артхешу – що се отнася до сетивата; ваирагйам – 
отречение; анаханкарах – без фалшив егоизъм; ева – несъмнено; ча – също; джанма – 
от раждане; мритйу – смърт; джара – старост; вйадхи – и болести; духкха – от 
нещастието; доша – грешката; анударшанам – като спазва; асактих – без привързаност; 
анабхишвангах – без общуване; путра – за син; дара – съпруга; грха-адишу – дому и 
т.д.; нитйам – постоянен; ча – също; сама-читтатвам – равновесие; ишта – желаното; 
аништа – и нежеланото; упапаттишу – след като достигне; майи – на Мен; ча – също; 
ананйа-йогена – посредством чисто предано служене; бхактих – преданост; 
авйабхичарини – без никакво прекъсване; вивикта – в уединение; деша – места; 
севитвам – като се стреми; аратих – без привързаност; джана-самсади – към хората 
въобще; адхйатма – като принадлежи на себето; джнана – в знание; нитйатвам – 
постоянство; таттва-джнана – на знанието за истината; артха – за обекта; даршанам 
– философия; етат – цялото това; джнанам – знание; ити – така; проктам – обявено; 
аджнанам – невежество; йат – това, което; атах – от това; анйатха – друг. 
 
 
Смирението; отсъствието на гордост; ненасилието; търпимостта; простотата; 
обръщението към авторитетен духовен учител; чистотата; устойчивостта; 
себеконтролът; отречението от обектите за сетивно наслаждение; отсъствието на 
лъжливото его; осъзнаването , че раждането, смъртта, старостта и болестите са 
злини; непривързаността; освобождаването от препятствия като деца, съпруга, 
дом и др.; уравновесеността при приятни и неприятни събития; постоянната и 
чиста преданост към Мен; стремежът да се живее на усамотено място; 
непривързаността към общата маса от хора; приемането на важността на 
себереализацията и философското търсене на Абсолютната Истина – всичко това 
Аз обявявам за знание, а всичко останало, което е извън това, е невежество. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Този метод на познание понякога погршно е вземан от 
нискоинтелигентните хора за взаимодействие в полето на дейността. Но в 
действителност това е верният метод за получаване на знание. Ако човек го приеме, 
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съществува възможност да достигне Абсолютната Истина. Това не е взаимодействие 
между двадесет и четири елемента, както бе описано преди това, а истинското средство 
за излизане от оплитането на тези елементи.  Въплътената душа е попаднала в капана 
на тялото, което е кутия, направена от двадесет и четири елемента, и процесът на 
познанието, както е описан тук, е средството да се излезе от нея. Най-важният пункт от 
всички описания на познавателния процес е даден в първия ред на единадесети стих. 
Майи чананйа-йогена бхактир авйабхичарини – познавателният процес завършва с 
чисто предано служене на Господа. Така че ако човек не достигне или не може да 
достигне трансценденталното служене на Господа, останалите деветнадесет качества 
нямат особена стойност. Но ако човек се отдадее на предано служене на Кршна 
съзнание, другите дванадесет качества ще се развият у него автоматично. В Шримад-
Бхагаватам (5.18.12) се казва: йасйасти бхактир бхагаватй акинчана сарваир гунаис 
татра самасате сурах. У човек, който достигне фазата на преданото служене, се 
развиват всички добри качества на знанието. Принципът на приемане на духовен 
учител е основен, както се споменава в осми стих. Дори за този, който приема предано 
служене, той е най-важен. Трансценденталният живот започва, когато човек приеме 
авторитетен духовен учител. Бог, Върховната Личност, Шри Кршна, ясно казва тук, че 
този метод на познание е истинският път. Всичко, измислено извън това, е глупост. 

Отделните елементи на знанието, което е описано тук, могат да бъдат 
анализирани по следния начин. Смирение означава човек да няма силно желание да се 
радва на почит от страна на другите. Материалното схващане за живота ни кара силно 
да желаем уважението на другите, но от гледна точка на човека в съвършено знание 
(който знае, че не е това тяло) нищо, което се отнася до тялото – нито чест, нито 
безчестие, – няма стойност. Човек не трябва да копнее за тази материална илюзия. 
Хората силно желаят да се прославят с религията си и затова понякога се установява, че 
без да разбират принципите на религията, стават членове на група, в която не се 
следват религиозните принципи, а след това и самите те се обявяват за религиозни 
наставници. Когато става дума за истински напредък в духовната наука, човек трябва 
да се подложи на проверка, за да разбере до каква степен е напреднал. Той може да 
прецени това по тези качества. 

Обикновено под ненасилие се разбира да не се убива или разрушава тялото, но 
всъщност ненасилие означава да не се причинява страдание  на другите. Повечето от 
хората са хванати в капана на невежеството, произлизащо от материалното схващане за 
живота, и непрекъснато понасят материални страдания. Ето защо докато човек не 
издигне другите до духовно знание, той извършва насилие. Той трябва да направи 
всичко възможно, за да даде истинско знание на хората, така че те да се просветлят и да 
се освободят от материалното оплитаане. Това е ненасилие. 
 Търпимост означава човек да може да понася оскърбленията и униженията от 
страна на другите. Ако някой се заеме с напредване в духовното знание, той ще изпита 
много оскърбления и унижения. Това е неизбежно, защото материалната природа е 
устроена така. Дори и петгодишният Прахлада, който се ангажирал в развиване на 
духовно знание, е бил изложен на опасност, когато баща му започванал да се отнася 
враждебно към предаността му. Баща му се опитвал да го убие по много начини, но 
Прахлада?? търпял. И така, може да има много препятствия за напредъка в духовно 
знание, но ние трябва да бъдем търпеливи и решително да продължаваме да се 
развиваме.  
 Простота означава човек да не си служи с дипломация и да бъде толкова прям, 
че да може да разкрива истината дори пред врага си. Що се отнася до приемането на 
духовен учител, това е най-важното, защото без ръководството на авторитетен духовен 
учител човек не може да напредне в духовната наука. Той трябва да се обърне с пълно 
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смирение към духовен учител и да му служи по всякакъв начин, за да го удовлетвори и 
да бъде благословен от него. Понеже всеки смирен духовен учител е представител на 
Кршна, ако той благослови ученика си, ученикът ведната ще напредне, дори без да 
следва регулиращите принципи, или пък те ще бъдат по-лесни за следване от този, 
който служи безрезервно на духовния си учител. 
 Чистотата е крайно необходимо качество за напредване в духовния живот. Има 
два вида чистота – външна и вътрешна. Външната чистота изисква да се къпем, за да 
поддържаме вътрешна чистота, трябва винаги да мислим за Кршна и да повтаряме Харе 
Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе  / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, 
Харе Харе. Този метод изчиства ума от праха, натрупан от миналита карма. 
 Устойчивост означава човек да бъде много решителен, за да може да напредва в 
духовния живот. Без такава решителност не е възможен реален напредък. А 
себеконтрол означава човек да не приема нищо, което е вредно за напредъка му по 
духовния път. Той трябва да свикне с това и да се отказва от всичко, което пречи на 
духовния му прогрес. Това е истинско отречение. Сетивата са толкова силни, че винаги 
желаят сетивно наслаждение. Човек не трябва да удовлетворява нуждите, които не са 
необходимост. Сетивата трябва да бъдат удовлетворявани само за да се поддържа 
тялото здраво, така че човек да изпълнява дълга си и да напредва в духовния живот. 
Най-важното и неконтролируемо сетиво е езикът. Ако човек може да контролира езика 
си, той има пълната възможност да контролира и другите сетива. Функциите на езика 
са да усеща вкус и да вибрира. Чрез системно регулиране езикът трябва да бъде 
заставен да вкусва единствено остатъците от храните, предложени на Кршна, и да 
повтаря Харе Кршна. На очите не трябва да се разрешава да виждат нищо други, освен 
прекрасната форма на Кршна. Това ще ги постави под контрол. По същия начин, ушите 
трябва да бъдат ангажирани в слушане за Кршна, а носът – да мирише цветя, 
предложени на Кршна. Това е методът на преданото служене и от тях става ясно, че 
Бхагавад-гита просто разяснява науката за преданото служене. Преданото служене е 
нейната главна и единствена цел. Неинтелигентните коментатори на Бхагавад-гита се 
опитват да отклонят ума на читателя към други теми, но няма друга тема в Бхагавад-
гита, освен преданото служене. 
 Лъжливо его означава да се приема тялото за себето. Когато някой разбере, че не 
е това тяло, а духовна душа, тогава стига до истинското его. Его има. Порицава се 
лъжливото его, а не истинското его. Във ведическата литература (Брхад-аранйака 
Упанишад 1.4.1) се казва: ахам брахмасми – Аз съм Брахман, аз съм дух. Това „аз съм”, 
т.е. чувството за себето, съществува също и в стадия на себереализацията, на който се 
постига освобождение. Усещането „аз съм” е его, но когато се отнася  до това 
неистинско тяло, то се нарича лъжливо его. Когато усещането за себето се свързва с 
реалността, това его е истинско. Има философи, които казват, че трябва да се откажем 
от егото си, но ние не можем да се откажем от нашето его, защото това означава 
самоличност.  Ние трябва, разбира се, да се откажем от невярното идентифициране с 
тялото. Човек трябва да се опита да разбере, че е нещастие да приема раждане, смърт, 
старост и болести. В различни ведически книги има описание на раждането. В 
Шримад-Бхагаватам много живо е представен светът на нероденото – престояването 
му в утробата на майката, страданията му и т.н. Трябва ясно да разберем, че раждането 
е нещо твърде печално. Понеже забравяме колко много сме страдали в утробата на 
майка си, ние те правим нищо, за да разрешим проблема на повтарящото се раждане и 
смърт. По време на смъртта също има всякакви видове страдания и те също са посочени 
в авторитетни писания. Върху това трябва да се помисли. Що се отнася до старостта и 
болестите, всеки има практически опит. Никой не иска да се разболява и да остарява, но 
това не може да се избегне. Ако не гледаме песимистично на този материален живот и 
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ако не вземем под внимание, че раждането, смъртта, старостта и болестите са 
страдания, няма стимул за напредъка ни в духовния живот. 
 Непривързаността към деца, съпруга и дом не означава, че човек не трябва да 
има чувство към тях. Те са естествени обекти на привързаност. Но когато не са 
благоприятни за духовния прогрес, човек не трябна да се привързва към тях. Най-
добрият начин нашият дом да стане приятен, е Кршна съзнание. Ако сме в пълно 
Кршна съзнание, можем да направим дома си щастлив, защото методът на Кршна 
съзнание е много лесен. Нужно е само да повтаряме Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна 
Кршна, Харе Харе  /  Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, да приемаме 
остатъци от храна, която е предложена на Кршна, да разискваме книги като Бхагавад-
гита и Шримад-Бхагаватам и да обожаваме Божеството. Тези четири неща ще ни 
направят щастливи. Всеки трябва да обучи членовете на семейството си по този начин. 
Всички членове на семейството могат да седят сутрин и вечер и да повтарят заедно 
Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе  /  Харе Рама, Харе Рама, Рама 
Рама, Харе Харе. Ако човек може да моделира семейния си живот така, че да развие 
Кршна съзнание, следвайки тези четири принципа, не е нужно да заменя семейния 
живот с живот в отречение. Но ако семейния живот не е благоприятен за духовния 
напредък, той трябва да бъде изоставен. Човек трябва да пожертва всичко, за да 
реализира Кршна или да Му служи, както прави Арджуна. Арджуна не желае да убива 
членовете на семейството си, но когато разбира, че те са пречка за неговата Кршна 
реализация, той приема инструкциите на Кршна, сражава се и убива близките си. При 
всички обстоятелства човек трябва да остава настрана от щастието и нещастието на 
семейния живот, защото в този свят никой никога не може да бъде напълно щастлив 
или напълно нещастен. 
 Щастието и нещастието са фактори, съпътстващи материалния живот. Човек 
трябва да се научи да ги търпи, както съветва Бхагавад-гита. Той не може да 
контролира появяването и изчезването на щастието и нещастието, затова би трябвало 
да остава настрана от материалния начин на живот и да запазва равновесие и в двата 
случая. Когато получим нещо желано, обикновено сме много щастливи, а когато се 
случи  нещо нежелано, сме нещастни. Но ако наистина заемаме духовна позиция, тези 
неща няма да ни вълнуват. За да можем да достигнем този стадий, трябва непрекъснато 
да практикуваме предано служене. Да се служи на Кршна предано и неотклонно, 
означава човек да се ангажира в деветте начина на предано служене: повтаряне на 
светите имена, слушане за Господ, обожаване, отдаване на почит и т.н., както са 
описани в последния стих на девета глава. Това е методът, който трябва да се следва. 
 Естествено е когато човек свикне с духовния начин на живот, да не желае повече 
общуване с материалисти. Това е против природата му. Човек може да изпита себе си, 
като види до каква степен е готов да живее на усамотено място, без нежелано 
общуване. Естествено един преданоотдаден няма склонност към ненужно спортуване, 
ходене на кино или към светски забавления, защото разбира, че всичко това е просто 
губене на време. Има много изследователи и философи, които изучават сексуалния 
живот или някой друг предмет, но според Бхагавад-гита подобни изследователски 
дейности и философски спекулации нямат стойност. Те в известна степен са 
безсмислени. Според Бхагавад-гита човек трябва да изследва природата на душата 
чрез философски анализ. Той трябва да прави изследвания, за да разбере себето. Това 
се препоръчва тук. 
 Що се отнася до себереализацията , тук ясно се казва, че бхакти-йога е най-
приложима на практика. Винаги щом става дума за преданост, трябва да имаме пред 
вид връзката между Свръхдушата и индивидуалната душа. Индивидуалната душа и 
Свръхдушата не могат да бъдат едно, поне в бхакти концепцията за живот в преданост. 
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Служенето, което индивидуалната душа отдава на Върховната душа, е вечно, нитйам, 
както ясно се казва тук. Следователно бхакти, т.е. преданото служене, е вечно. Човек 
трябва да е установен в това философско убеждение. 
 Това е обяснено в Шримад-Бхагаватам (1.2.11). Ваданти тат таттва-видас 
таттвам йадж джнанам адвайам. „Тези, които наистина познават Абсолютната 
Истина, знаят, че Себето се реализира на три различни етапа: като Брахман, като 
Параматма и като Бхагаван.” Бхагаван е най-висшият стадий в реализацията на 
Абсолютната Истина. Човек трябва да се издигне до това ниво на разбиране на Бога, 
Върховната Личност, и по този начин да се ангажира в предано служене на Господа. 
Това е съвършенството на знанието. 
 Подобно на стълбище, което започва от партера и стига до последния етаж, този 
процес започва от практикуване на смирение и завършва с реализация на Върховната 
Истина, Абсолютната Божествена Личност. По това стълбище има много хора, които са 
стигнали до първия етаж, но ако не достигнат последния етаж, който съответства на 
съзнаването на Кршна, те все още са на по-низш етап на знанието. Ако някой иска да 
съперничи на Бога и в същото време да напредва в духовното знание, ще се провали. 
Тук ясно се казва, че без смирение познанието е невъзможно. Оня, който се мисли за 
Бог, е изключително горделив. Въпреки че живото същество непрекъснато получава 
ритници от строгите закони на материалната природа, поради невежеството си то 
продължава да мисли: „Аз съм Бог”. Ето защо началото на знанието е аманитва, или 
смирение. Човек трябва да бъде смирен и да знае, че е подчинен на Върховния Господ. 
Когато въстава слещу Върховния Господ, човек става подчинен на материалната 
природа. Всеки трябва да знае тази истина и да е убеден в нея. 
 
ТЕКСТ 13 
 

джнейам йат тат правакшйами    йадж джнатвамритам ашнуте 
анади мат-парам брахма    на сат тан насад учйате 

 
джнейам – познаваемото; йат – което; тат – това; правакшйами – сега ще обясня; йат 
– което; джнатва – като знае; амритам – нектара; ашнуте – човек опитва; анади – 
това, което няма начало; мат-парам – подчинен на Мен; брахма – дух; на – нито; сат – 
причина; тат – тази; на – нито; асат – следствие; учйате – се казва, че е. 
 
Сега ще ти обясня познаваемото и когато го разбереш, ти ще вкусиш от вечността. 
Брахман, т.е. духът, който няма начало и е подчинен на Мен, лежи отвъд 
причината и следствието на този материален свят. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ обясни полето на дейностите и познавача на полето. Той обясни 
също и метода на изучаване познавача на полето на дейностите. Сега Той започва да 
обяснява предмета на познанието – най-напред душата, а след това Свръхдушата. 
Посредством знанието за познавача, т.е. душата и Свръхдушата, човек може да вкуси 
от нектара на живота.  Както се обяснява във втора глава, живото същество е вечно. 
Това се потвърждава и тук. Няма определена дата, на която дживата да се е родила. 
Никой не може да проследи историята на появяването на дживатма от Върховния 
Господ. Следователно тя е без начало. Ведическата литература потвърждава това: на 
джайате мрийате ва випашчит. (Катха Упанишад 1.2.18) Познавачът на тялото 
никога не се ражда, никога не умира и е пълен със знание. 
 Върховният Господ, който е Свръхдушата, също е описан във ведическата 
литература (Шветашватара Упанишад 6.16) като прадхана-кшетраджна-патир 
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гунешах – върховен познавач на тялото и господар на трите гуни на материалната 
природа. В смрта се казва: даса-бхуто харур ева нанйасваива кадачана. Живите 
същества служат вечно на Върховния Господ. Това се потвърждава и от ученията на 
Господ Чаитанйа. Следователно описанието на Брахман, дадено в този стих, се отнася 
до индивидуалната душа, и когато думата Брахман се използва за живото същество, 
това означава, че то е виджнана-брахма, противоположното на ананда-брахма. Ананда-
брахма е Върховният Брахман, Божествената Личност. 
 
ТЕКСТ 14 
 

сарватах пани-падам тат    сарвато 'кши-широ-мукхам 
сарватах шрутимал локе    сарвам авритйа тиштхати 

 
сарватах – навсякъде; пани – ръце; падам – крака; тат – това; сарватах – навсякъде; 
акши – очи; ширах – глави; мукхам – лица; сарватах – навсякъде; шрути-мат – има 
уши; локе – в света; сарвам – всичко; авритйа – като покрива; тиштхати – 
съществува. 
 
Неговите ръце и крака, Неговите очи, глави, лица и уши са навсякъде. По този 
начин съществува Свръхдушата, която прониква навсякъде. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Както Слънцето съществува, като разпръсква безбройните си лъчи, така 
и Свръхдушата, или Бог, Върховтна Личност, прониква навсякъде. Той съществува в 
Своята всепроникваща форма и в Нея се намират всички индивидуални живи същества, 
като се започне от първия велик учител – Брахма – и се стигне до мъничката мравка. 
Има безброй глави, крака, ръце и очи и безброй много живи същества. Всичко 
съществува в Свръхдушата и възоснова на Нея. Следователно Свръхдушата е 
всепроникваща. За индивидуалната душа обаче не може да се каже, че има ръце, крака 
и очи навсякъде. Това е невъзможно. Ако тя си мисли, че поради невежество не може 
да осъзнае, че ръцете и краката й  са разпръснати навсякъде, но когато придобие 
необходимото знание, ще достигне до тази фаза, нейният начин на мислене е погрешен. 
Това означава, че индивидуалната душа, обусловена от материалната природа, не е 
върховна. Върховният се отличава от индивидуалната душа. Върховният Господ може 
да удължава ръката Си безгранично, а индивидуалната душа не може. В Бхагавад-гита 
Господ казва, че ако някой Му поднася цвете, плод или малко вода, Той ги приема. Но 
ако Господ е на голямо разстояние от нас, как може да приеме нещо? В това е 
всемогъществото на Господа. Въпреки че се намира в собствената Си обител, която е 
много, много далеч от Земята, Той може да протегне ръката Си, за да приеме 
предлаганото. Такова е Неговото могъщества. В Брахма-самхита (5.37) се казва: голока 
ева нивасатй акхилатма-бутах – въпреки че винаги е зает със забавления на 
трансценденталната Си планета, Той е всепроникващ. Индивидуалната душа не може 
да твърди, че е всепроникваща. Следователно в този стих се описва Върховната душа, 
Божествената Личност, а не индивидуалната душа. 
 
ТЕКСТ 15 
 

сарвендрийа-гунабхасам    сарвендрийа-виварджитам 
асактам сарва-бхрич чаива    ниргунам гуна-бхоктри ча 

 

416 
 



сарва – от всички; индрийа – сетива; гуна – от качествата; абхасам – първоначалният 
източник; сарва – всички; индрийа – сетива; виварджитам – като са без; асактам – без 
привързаност; сарва-бхрит – поддръжникът на всеки; ча – също; ева – несъмнено; 
ниргунам – без материални качества; гуна-бхоктри – господар на гуните; ча – също. 
 
Свръхдушата е първоначалният източник на всички сетива, но Тя е без сетива. Тя 
е непривързана, въпреки че поддържа всички живи същества. Тя е над гуните на 
природата, но в същото време е господар на всички гуни на материалната 
природа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че Върховният Господ е източник на всички сетива на живите 
същества, Той няма такива материални сетива. В действителност индивидуалните души 
имат духовни сетива, но в обусловения живот те са покрити от материалните елементи 
и затова дейностите на сетивата се проявяват посредством материята. Сетивата на 
Върховния Господ не са покрити по този начин. Неговите сетива са трансцендентални 
и затова се наричат ниргуна. Гуна означава материални гуни, но Неговите сетива са без 
материално покритие. Трябва да проумеем, че Неговите сетива не са точно като 
нашите. Въпреки че Той е източникът на всички наши сетивни дейности, Той има Свои 
трансцендентални сетива, които не са замърсени. Това е много добре обяснено в 
Шветашватара Упанишад (3.19), в стиха апани-падо джавано грахита. Ръцете на 
Бога, Върховната Личност, не са материално замърсени и с тях Той приема всяко 
жертвоприношение, което Му се предлага. В това се състои разликата между 
обусловената душа и Свръхдушата. Той няма материални очи, но има очи, иначе как би 
могъл да вижда? Той вижда всичко – минало, настояще и бъдеще. Това се потвърждава 
в Бхагавад-гита: „Той знае всичко, но Него никой не Го познава.” Казано е, че 
Върховният Господ няма крака като нашите, но може да пътува в пространството, 
защото има духовни крака. С други думи, Господ не е безличностен. Той има очи, 
крака, ръце и всичко останало, и понеже сме частици, неразделно свързани с Върховния 
Господ, ние също имаме тези неща. Но Неговите ръце, крака, очи и сетива не са 
замърсени от материалната природа. 
 Бхагавад-гита също потвърждава, че Господ се появява такъв, какъвто е, 
посредством вътрешната Си енергия. Той не е замърсен от материалната природа, 
защото е неин господар. Във ведическата литератера откриваме, че въплъщението Му е 
напълно духовно. Той има вечна форма, която се нарича сач-чид-ананда-виграха, и е 
изпълнен с всички съвършенства. Той е господар на цялото богатство и на цялата 
енергия. Той е най-интелигентния и е пълен със знание. Това са някои от характерните 
черти на Бога, Върховната Личност. Той е поддръжникът на всички живи същества и 
свидетел на всички дейности. Доколкото можем да разберем от ведическата 
литература, Върховният Господ е винаги трансцендентален. Въпреки че не виждаме 
главата, лицето, ръцете или краката Му, Той ги има, и когато се издигнем на 
трансцендентална позиция, ние можем да виждаме формата на Господа. Поради това, 
че сетивата ни са материално замърсени, не можем да видим Неговата форма. Затова 
имперссоналистите, които са все още под влиянието на материализма, не могат да 
разберат Божествената Личност.  
 
ТЕКСТ 16 
 

бахир анташ ча бхутанам    ачарам ева ча 
сукшматват тад авиджнейам    дура-стхам чантике ча тат 
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бахих – отвън; антах – отвътре; ча – също; бхутанам – на всички живи същества; 
ачарам – недвижещи се; чарам – движещи се; ева – също; ча – и; сукшматват – 
поради това, че е неосъзаем; тат – това; авиджнейам – непознаваемо; дура-стхам – 
много далеч; ча – също; антике – близо; ча – и; тат – това. 
 
Върховната Истина съществува отвън и вътре във всички движещи се и 
недвижещите се живи същества. Понеже е неосезаема, Тя не може да бъде видяна 
или разбрана с материалните сетива. Въпреки че е много, много далеч, Тя е и 
много близо до всичко. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: От ведическата литература научаваме, че Нарайана, Върховната 
Личност, се намира както вътре във всяко живо същество, така и вън от него. Тя 
присъства в духовния и в материалния свят. Въпреки че е много, много далеч, все пак 
Тя е близо до нас. Това са утвържденията на ведическата литература. Асино дурам 
враджати шайано иати сарватах. (Катха Упенишад 1.2.21) И понеже винаги е 
изпълнена с трансцендентално блаженство, не можем да разберем как Тя се наслаждава 
на цялото Си съвършенство. Ние не можем да виждаме и да разбираме с тези 
материални сетива. Затова във Ведите се казва, че с нашия материален ум и сетива не 
сме способни да разберем Бога. Но човек, който е пречистил ума и сетивата  си чрез 
практикуване на Кршна съзнание в предано служене, може да Го вижда постоянно. В 
Брахма-самхита се потвърждава, че преданоотдаденият, който е развил любов към 
Върховния Бог, може да Го вижда непрекъснато. А в Бхагавад-гита (11.54) се казва, че 
Той може да бъде видян и разбран единствено посредством предано служене. Бхаткйа 
тв ананйайа шакйах.  
 
 
ТЕКСТ 17 
 

авибхактам ча бхутешу    вибхактам ива ча стхитам 
бхута-бхартри ча тадж джнейам    грасишну прабхавишну ча 

 
авибхактам – без разделяне; ча – също; бхутешу – във всички живи същества; 
вибхактам – разделен; ива – като че ли; ча – също; стхитам – установен; бхута-
бхартри – поддръжникът на всички живи същества; ча – също; тат – това; джнейам – 
да се разбере; грасишну – като поглъща; прабхавишну – като развива; ча – също. 
 
Въпреки че Свръхдушата изглежда разделена между всички живи същества, Тя е 
неделима и установена като едно цяло. Въпреки че поддържа всяко живо 
същество, Тя унищожава всичко и дава развитието на всичко. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ се намира в сърцето на всеки като Свръхдуша. Означава ли 
това, че Той е разделен? Не. В действителност Той е едно цяло. Можем да дадем 
пример със Слънцето. Когато е в зенита си, то стои на определено място. Но ако някой 
се отдалечи на пет хиляди мили в която и да е посока и попита къде е слънцето, всеки 
ще отговори, че то грее над главата му. Във ведическата литература този пример се 
дава, за да се покаже, че макар и Върховният да е неделим, Той е установен като 
разделен. Там се казва също, че един и същ Вишну присъства навсякъде благодарение 
на всемогъществото Си, така както Слънцето се появява на много места за много хора. 
И въпреки че Върховният Господ поддържа всяко живо същество, Той поглъща всичко 
по време на унищожението. Това се потвърждава в единадесета глава, в която Господ 
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казва, че е дошъл да погълне всички воини, събрани на Курукшетра. Той споменава 
също, че под формата на време поглъща всичко. Той унищожава и убива всичко. По 
време на сътворяването Той дава възможност на всички да се развият от 
първоначалното си състояние, а по време на унищожението ги поглъща. Ведическите 
химни потвърждават факта, че Той е източникът на всички живи същества и всичко се 
намира в Него. След като бъде сътворено, всичко се крепи от Неговото всемогъщество, 
а след унищожението всичко отново се връща и остава в Него. Това са утвържденията 
на ведическите химни. Йато ва имани бхутани джайанте йена джатани дживанти 
йат прайантй абхисам-вишанти тад брахма тад виджиджнасасва. (Таиттирийа 
Упанишад 3.1) 
 
ТЕКСТ 18 
 

джйотишам апи тадж джйотис    тамасах парам учйате 
джнанам джнейам джнана-гамйам    хриди сарвасйа виштхитам 

 
джйотишам – на всички светещи тела; апи – също; тат – това; джйотих – източникът 
на светлина; тамасах – тъмнината; парам – отвъд; учйате – се казва; джнанам – 
знание; джнейам – да бъде узнато; джнана-гамйам – да се постигне със знание; хрди – 
в сърцето; сарвасйа – на всеки; виштхитам – установен. 
 
Той е източникът на светлината на всички сияещи обекти. Той е отвъд мрака на 
материята и е непроявен. Той е знанието, Той е обектът на познанието, Той е 
целта на знанието. Той се намира в сърцето на всеки. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Свръхдушата, Бог, Върховната Личност, е източникът на светлина във 
всички светещи тела, такива като Слънцето, Луната и звездите. От ведическата 
литература узнаваме, че в духовното царство няма нужда от слънца и луни, защото там 
е сиянието на Върховния Господ. В материалния свят брахмаджйоти, духовното 
сияние на Господа, е покрито от махат-таттва, т.е. от материалните елементи; затова 
в този материален свят се нуждаем от светлината на Слънцето, Луната, 
електричеството и т.н. Но в духовния свят няма нужда от тези неща. Ведическата 
литература недвусмисленно посочва, че всичко се осветява от Неговото блестящо 
сияние. От това става ясно, че Той не е в материалния, а в духовния свят, който е 
много, много далеч от тук, в духовното небе. Това също се потвърждава във 
ведическата литература. Адитйа-варнам тамасах парастат. (Шветашватара 
Упанишад 3.8) той е като Слънцето, вечно сияещ, но Той е далеч, далеч отвъд 
тъмнината на този материален свят. 
 Неговото знание е трансцендентално. Ведическата литература потвърждава, че 
Брахман е концентрирано трансцендентално знание. На личност, която силно желае да 
се пренесе в духовния свят, върховният Господ дава знание, защото Той се намира в 
сърцето на всеки. Една ведическа мантра (Шветашватара Упанишад 6.18) казва: там 
ха девам атма-буддхи-пракашам мумукшур ваи шаранам ахам прападйе. Човек трябва 
да се отдаде на Бога, Върховната Личност, ако въобще желае освобождение. Що се 
отнася до целта на крайното знание, във ведическата литература се утвърждава: там 
ева видитвати мртйум ети. „Единствено като Го опознае, човек може да излезе от 
кръга на раждането и смъртта.” (Шветашватара Упанишад 3.8) 
 Върховният се намира в сърцето на всеки като върховен контрольор. 
Върховният има крака и ръце, които са навсякъде, а това не може да се каже за 
индивидуалната душа. Следователно трябва да приемем, че има двама познавачи на 
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полето на дейностите: индивидуалната душа и Свръхдушата. Ръцете и краката на 
човека са локализирани, докато ръцете и краката на Кршна са навсякъде. Това е 
потвърдено в Шветашватара Упенишад 3.17): сарвасйа прабхум ишанам сарвасйа 
шаранам брхат. Бог, Върховната Личност, Свръхдушата, е прабху, т.е. господар на 
всички живи същества. Така че не се отхвърля фактът, че Върховната Свръхдуша и 
индивидуалната душа са винаги различни. 
 
ТЕКСТ 19 
 

ити кшетрам татха джнанам    джнейам чоктам самасатах 
мад-бхакта етад виджнайа    мад-бхавайопападйате 

 
ити – така; кшетрам – полето на дейности (тялото); татха – също; джнанам – знание; 
джнейам – познаваемото; ча – също; уктам – описано; самасатах – накратко; мат-
бхактах – Мой преданоотдаден; етат – всичко това; виджнайа – след като разбере; 
мат-бхавайа – до Моята природа; упападйате – достига. 
 
Аз описах накратко полето на дейностите [тялото], знанието и познаваемото. Само 
Моите преданоотдадени могат да разберат това напълно и по такъв начин да 
достигнат до Моята природа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ описа накратко тялото, знанието и познаваемото. Това знание 
съдържа три неща: познавач, познаваемо и процес на познание. Взети заедно, те са 
наричани виджнана, т.е. наука за знанието. Чистите преданоотдадени на Господа могат 
да осъзнаят съвършеното знание. Другите са неспособни да го разберат. Монистите 
казват, че в крайната фаза тези три части стават едно, но преданоотдадените не приемат 
това. Знание и развиване на знание означава човек да разбере себе си в Кршна 
съзнание. Ние сме ръководени от материалното съзнание, но веднага щом пренесем 
цялото си съзнание в дейности за Кршна и осъзнаем, че Кршна е всичко, постигаме 
истинско знание. С други думи, знанието не е нищо друго, освен един предварителен 
етап към съвършеното разбиране на преданото служене. В петнадесета глава това ще 
бъде обяснено много изчерпателно. 
 Сега, обобщавайки, можем да разберем, че шести и седми стих, от маха-бхутани 
до чектана дхртих, анализират материалните елементи и някои проявления на 
признаците на живот. Те се съединяват, за да оформят тялото, т.е. полето на 
дейностите. А стиховете от осми до дванадесети, от аманитвам до таттва-
джнанартха-даршанам, описват процеса на знанието, чрез което разбираме двата вида 
познавачи на полето на дейностите – душата и Свръхдушата. След това стиховете от 
тринадесети до одемнадесети, които започват с анади мат-парам и продължават до 
хрди сарвасйа виштхитом, описват душата и Върховния Господ, или Свръхдушата. 
 По този начин тук са описани три неща: полето на дейността (тялото), процесът 
на разбиране, душата и Свръхдушата. Тук специално се подчертава, че само чистите 
преданоотдадени на Господа могат да разберат ясно тези три пункта. За тях Бхагавад-
гита е особено полезна. Те могат да постигнат най-висшата цел, природата на 
Върховния Господ, Кршна. С други думи, освен преданоотдадените, никой друг не 
може да разбере Бхагавад-гита и да постигне желания резултат. 
 
ТЕКСТ 20 
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пракритим пурушам чаива    виддхй анади убхав апи 
викарамш ча гунамш чаива     виддхи пракрити-самбхаван 

 
пракртим – материална природа; пурушам – живите същества; ча – също; ева – 
несъмнено; виддхи – ти трябва да разбереш; анади – без начало; убхау – и двете; апи – 
също; викаран – трансформации; ча – също; гунан – трите гуни на природата; ча – също; 
ева – несъмнено; виддхи – знай; пракрити – материалната природа; самбхаван – 
произведени от. 
 
Трябва да разбереш, че материалната природа и живите същества са без начало. 
Техните трансформации и трите гуни на материята са продукти на материалната 
природа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Чрез знанието, което се дава в тази глава, човек може да разбере тялото 
(полето на дейностите) и познавачите на тялото (индивидуалната душа и 
Свръхдушата). Тялото е полето на дейността и е образувано от материалната природа. 
Индивидуалната душа, която е въплътена и се наслаждава на дейностите на тялото, се 
нарича пуруша, живо същество. Тя е единият от познавачите, а другият е Свръхдушата. 
Разбира се, трябва да знаем, че Свръхдушата и индивидуалното същество са различни 
проявления на Бога, Върховната Личност. Живото същество е вид Негова енергия, а 
Свръхдушата е една от личните Му експанзии. 
 Материалната природа и живото същество са вечни. Това означава, че те 
съществуват и преди сътворяването. И материалното проявление, и живите същества са 
от енергията на Върховния Господ, но живите същества са от по-висша енергия. Както 
живите същества, така и материалната природа са съществували преди проявяването на 
този космос. Материалната природа била погълната от Бога, Върховната Личност. 
Маха-Вишну, и когато е станало нужно, е била проявена посредством махат-таттва. 
Живите същества са също в Него, но понеже са обусловени, нямат склонност да служат 
на Върховния Господ. Затова те не са допускани в духовното небе. Но с появата на 
материалната природа тези живи същества отново получават възможност да действат в 
материалния свят и да се подготвят за влизане в духовния свят. В това се състои 
тайната на материалното творение. В действителност живото същество по своя 
произход е духовна частица, неразделно свързана с Върховния Господ, но поради 
непокорството си то става обусловено от матерлиалната природа. Всъщност няма 
значение как тези живи същества, или висши същества, които водят началото си от 
Върховния Господ, са влезли в контакт с материалната природа. Бог, Върховната 
Личност, обаче знае как и защо е станало това на практика. В писанията Господ казва, 
че привлечените от материалната природа са изложени на трудна борба за 
съществуване. Но от описанията от тези няколко стиха трябва окончателно да си 
изясним, че всички трансформации и въздействия на материалната природа чрез трите 
гуни са също дело на материалната природа. Всички трансформации и цялото 
разнообразие сред живите същества се дължат на тялото. В духовно отношение обаче 
всички същества са еднакви. 
 
ТЕКСТ 21 
 

карйа-карана-картритве хетух пракритир учйате 
пурушах сукха-духкханам бхоктритве хетур учйате 
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карйа – от следствието; карана – и причината; картритве – по въпроса за 
сътворяването; хетух – инструментът; пракритих – материалната природа; учйате – е 
казано; пурушах – в наслада; хетух – инструмента; учйате – е казано, че е. 
 
За природата се казва, че е причината на всички материални причини и 
следствия, а живото същество е причина за различните страдания и наслади в 
този свят. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Различните проявления на тела и сетива при живите същества са дело 
на материалната природа. Има 8 400 000 различни форми на живот и всички те са 
творения на материалната природа. Те възникват от различните сетивни наслаждения 
на живото същество, което по този начин пожелава живот в едно или в друго тяло. 
Когато е поставено в различни тела, то изпитва различни видове щастие и нещастие. 
Неговото материално щастие и нещастие се дължи на тялото му, а не на самото живо 
същество такова, каквото е. Без съмнение, естественото състояние на живото същество 
е състояние на наслаждение, т.е. това е истинското му състояние. Поради желанието си 
да господства над материалната природа то е в материалния свят. В духовния свят това 
не съществува. Духовният свят е чист, а в материалния свят всеки упорито се бори, за 
да осигури различни удоволствия на тялото. Може би ще бъде по-ясно, ако се каже, че 
тялото е резултат от дейностите на сетивата. Сетивата са средство за удовлетворяване 
на желанията. И така, съвкупността „тялото и инструменти-сетива” се дава от 
материалната природа и както ще стане ясно в следващия стих, живото същество е 
благославяно или наказвано с условия на живот според миналите си желания и 
дейности. В съответствие с желанията и дейностите на живото същество материалната 
природа го поставя да живее при различни обстоятелства. Само живото същество е 
причината да бъде поставяно в определени условия на живот, то е причина за 
наслажденията и страданията, които го съпътстват. Веднъж попаднало в даден вид 
тяло, то е под контрола на природата, защото тялото е материя и действа в съответствие 
със законите на природата. Тогава живото същество е безсилно да промени този закон. 
Да предположим, че съществото е поставено в тяло на куче. Щом е поставено в тялото 
на куче, то трябва да действа като куче. То не може да действа по друг начин. И ако 
живото същество бъде поставено в тялото на свиня, то е заставено да яде изпражнения 
и да действа като свиня. По същия начин, ако живото същество бъде поставено в тяло 
на полубог, то трябва да действа в съответствие с тялото си. Това е законът на 
природата. Но при всички обстоятелства Свръхдушата е заедно с индивидуалната 
душа. Това се обяснява във Ведите (Мундака Упанишад 3.1.1) по следния начин: два 
супарна сайуджа сакхайах. Върховният Господ е толкова милостив към живото 
същество, че винаги придружава индивидуалната душа и при всички обстоятелства 
присъства като Свръхдуша, т.е. Параматма. 
 
ТЕКСТ 22 

 
пурушах пракрити-стхо хи    бхункте пракрити-джан гунан 
каранам гуна-санго 'сйа    сад-асад-йони-джанмасу 

 
пурушах – живото същество; пракрити-стхах – като се намира в материалната енергия; 
хи – със сигурност; бхункте – се наслаждава; пракрити-джан – създадена от 
материалната природа; гунан – гуни на природата; каранам – причината; гуна-сангах – 
връзката с гуните на природата; асйа – на живото същество; сат-асат – в добро и зло; 
йони – форми на живот; джанмасу – в раждания. 
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По този начин живото същество, което се намира в материалната природа, следва 
различни начини на живот и се наслаждава на трите гуни на природата. Това се 
дължи на контакта му с материалната природа. Така то се среща с доброто и злото 
в различните форми на живот. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Този стих е много важен за разбирането на това, как живото същество 
преминава от едно тяло в друго. Във втора глава се обяснява, че живото същество 
преминава от едно тяло в друго, както човек сменя дрехата си. Тази „смяна на дрехите” 
се дължи на привързаността му към материалното съществуване. Докато е привлечен 
към това фалшиво проявление, човек продължава да преминава от едно тяло в друго. 
Поради желанието си да господства над материалната природа той се поставя в такива 
неблагоприятни обстоятелства. Под въздействието на материалните желания понякога  
живото същество се ражда като полубог, понякога като човек, понякога като животно 
или като птица, като червей или като водно животно, като светец, като насекомо. И 
така, тези раждания идват едно след друго. Във всички случаи живото същество си 
мисли, че е господар на обстоятелствата, но всъщност той е под влиянието на 
материалната природа. 
 Тук се обяснява как то е поставяно в различни тела. Това става в резултат на 
свързването му с различни гуни на природата. Ето защо човек трябва да се издигне над 
трите материални гуни и да се установи на трансцендентална позиция. Това се нарича 
Кршна съзнание. Ако човек не се установи в Кршна съзнание, материалното му 
съзнание го заставя да преминава от едно тяло в друго, защото то има материални 
желания от незапомнени времена. Но човек трябда да промени концепцията си. Тази 
промяна може да се осъществи единствено посредством приемане на знание от 
авторитетни източници. Най-добрият пример е пред нас: Арджуна слуша науката за 
Бога от Кршна. Ако живото същество се отдаде на този процес на слушане, то ще 
изгуби дълго подхранваното си желание да господства над материалната природа и 
постепенно, в съответствие с намаляването на отдавнашното му желание да господства, 
ще започне да се наслаждава на духовно щастие. В една ведическа мантра се акзва, че 
колкото повече човек разширява знанието си в общуване с Бога, Върховната Личност, 
толкова повече той се наслаждава на вечния си и блажен живот. 
 
ТЕКСТ 23 
 

упадраштануманта ча    бхарта бхокта махешварах 
параматмети чапй укто    дехе 'смин пурушах парах 

 
упадрашта – наблюдател; ануманта – разрешаващият; ча – също; бхарта – господар; 
бхокта – върховният наслаждаващ се; маха-ишварах – Върховният Господ; парама-
атма – Свръхдушата; ити – също; ча – и; апи – наистина; уктах – се каза; дехе – в 
тялото; асмин – това; пурушах – наслаждаващият се; парах – трансцендентален. 
 
Но в това тяло е друг, трансцендентален наслаждаващ се – Господ, върховният 
господар, който наблюдава и разрешава, и който е известен като Свръхдуша. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук се казва, че Свръхдушата, която е винаги с индивидуалната душа, 
представя Върховния Господ. Тя не е обикновено живо същество. Понеже философите-
монисти приемат, че познавачът на тялото е един, те мислят, че няма разлика между 
Свръхдушата и индивидуалната душа. За да изясни това, Господ казва, че Той е 
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представен като Параматма във всяко тяло. Той се различава от индивидуалната душа. 
Той е пара, трансцендентален. Индивидуалната душа се наслаждава на дейностите на 
определено поле, докато Свръхдушата не присъства нито като ограничен наслаждаващ 
се, нито като участник в дейностите на тялото. Свръхдушата присъства като свидетел, 
като разрешаващ и като върховен наслаждаващ се. Нейното име е Параматма, а не 
атма; тя е трансцендентална. Съвършено ясно е, че атма и Параматма се различават. 
Свръхдушата, Параматма, има крака и ръце навсякъде, докато индивидуалната душа 
няма. И понеже Параматма е Върховният Господ, Той присъства вътре, за да разрешава 
желанията на индивидуалната душа за материално наслаждение. Без позволението на 
Върховната Душа индивидуалната душа не може да направи нищо. Индивидът е 
бхукта, т.е. поддържаният, а Господ е бхокта, т.е. поддържащият. Има безброй много 
живи същества и Той присъства като приятел във всяко едно от тях. 
 В действителност всяко живо същество е вечна, неразделно свързана с 
Върховния Господ частица и те двамата са свързани в много интимни приятелски 
отношения. Но живото същество е склонно да охвърля разрешението на Върховния 
Гаоспод и да действа независимо, като се опитва да господства над природата. Понеже 
притежава тази склонност, то е наречена междинна енергия на Върховния Господ. 
Живото същество може да се установи или в материалната, или в духовната енергия. 
Докато е обусловено от материалната енергия, Върховният Господ като негов приятел 
под формата на Свръхдушата остава с него, за да го накара да се завърне в границите на 
духовната енергия. Господ винаги силно желае да го върне в духовния свят, но живото 
същество, поради малката си независимост, непрекъснато отблъсква общуването с 
духовната светлина. Тази злоупотреба с независимостта е причина за материалния 
сблъсък с в обусловената природа. Затова Господ винаги дава напътствия – както 
отвътре, така и отвън. Отвън Той дава инструкциите Си така, както се посочва в 
Бхагавад-гита, а отвътре се опитва да убеди живото същество, че дейностите му в 
материалното поле не водят към истинско щастие. „Просто остави това и насочи вярата 
си към Мен, Върховната Личност. Тогава ще бъдеш щастлив” – казва Той. По такъв 
начин интелигентната личност, която насочва вярата си към Параматма, или Бога, 
Върховната Личност, започва да напредва към блажения и вечен живот, изпълнен със 
знание. 
 
ТЕКСТ 24 
 

йа евам ветти пурушам    пракритим ча гунаих саха 
сарватха вартамано 'пи    на са бхуйо 'бхиджайате 

 
йах – всеки; евам – така; ветти – разбира; пурушам – живото същество; пракритим – 
материалната природа; ча – и; гунаих – гуните на материалната природа; саха – с; 
сарватха – във всички случаи; вартаманах – като е установен; апи – въпреки; на – 
никога; сах – той; бхуйах – отново; абхиджайате – се ражда. 
 
Този, който разбира философията, отнасяща се до материалната природа, живото 
същество и взаимодействието между гуните на природата, със сигурност ще 
постигне освобождение. Той няма да се роди отново тук, независимо от 
настоящето му положение. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Ясното разбиране за материалната природа, Свръхдушата, 
индивидуалната душа и техните взаимоотношения прави човек достоен за 
освобождение и достигане на духовния свят, без необходимост отново да се връща в 
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материалната природа. Това е резултатът от знанието. Целта на знанието е да се разбере 
ясно, че живото същество е попаднало в това материално съществуване по силата на 
обстоятелствата. Със собствено усилие и чрез общуване с авторитети, святи личности и 
духовен учител то трябва да проумее позицията си и да възстанови духовното си 
съзнание, т.е. Кршна съзнание, като разбере Бхагавад-гита, както е обяснена от 
Божествената Личност. Тогава е сигурно, че то никога няма да се върне към 
материалното съществуване, а ще бъде пренесено в духовния свят за блажен и вечен 
живот, пълен със знание. 
 
ТЕКСТ 25 
 

дхйаненатмани пашйанти    кечид атманам атмана 
анйе санкхйена йогена    карма-йогена чапаре 

 
дхйанена – посредством медитация; атмани – вътре в себето; пашйанти – виждат; 
кечит – някои; атманам – Свръхдушата; атмана – с ума; анйе – други; санкхйена – от 
философско обсъждане; йогена – посредством йога системата; карма-йогена – 
посредством дейности без кармично желание; ча – също; апаре – други. 
 
Някои виждат Свръхдушата вътре в себе си посредством медитация,  други – чрез 
развиване на знание, а трети – като работят без кармични желания. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ информира Арджуна, че обусловените души могат да бъдат 
разделени на две категории, според стремежа им към себереализация. Атеистите, 
агностиците и скептиците са лишени от усет за духовно разбиране. Но има други, които 
са верни на разбирането си за духовния живот, и това са вглъбените в себе си 
преданоотдадени, философите и работниците, които се отказват от кармичните 
резултати. Тези, които постоянно се опитват да прокарат доктрината на монизма, също 
са причислени към атеистите и агностиците. С други думи, най добре установени в 
духовното разбиране са преданоотдадените на Бога, Върховната Личност, защото те 
разбират, че отвъд материалната природа е духовният свят и Бог, Върховната Личност, 
който се е размножил като Параматма, Свръхдуша, във всеки, т.е. Всепроникващият 
Бог. Разбира се, има и личности, които се опитват да разберат Върховната Абсолютна 
Истина посредством развиване на знание; те могат да бъдат причислени към групата на 
вярващите. Санкхйа философите анализират този материален свят като го разлагат на 
двадесет и четири елемента и считат индивидуалната душа за двадесет и петия. Когато 
бъдат в състояние да разберат природата на индивидуалната душа като 
трансцендентална спрямо материалните елементи, те ще могат да разберат, че над 
индивидуалната душа стои Бог, Върховната Личност. Това е двадесет и шестият 
елемент. По такъв начин те постепенно ще достигнат до нивото на преданото служенне 
в Кршна съзнание. Всички, които работят без кармични резултати, са също съвършени 
в начина си на мислене. Те имат възможност да се издигнат до нивото на преданото 
служене в Кршна съзнание. Тук се посочва, че има хора, които са с чисто съзнание и се 
опитват да открият свръхдушата чрез медитация. Когато открият Свръхдушата вътре в 
себе си, те стават трансцендентално установени. Има и такива, които се опитват да 
разберат Върховната Душа посредством развиване на знание, а други следват системата 
на хатха-йога и се опитват да удовлетворят Бога, Върховната Личност, с детински 
занимания. 
 
ТЕКСТ 26 
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анйе тв евам аджанантах    шрутванйебхйа упасате 
те 'пи чатитарантй ева    мритйум шрути-парайанах 

 
анйе – други; ту – но; евам – така; аджанантах – без духовно знание; шрутва – когато 
слушат; анйебхйах – от другите; упасате – започват да обожават; те – те; апи – също; 
ча – и; атитаранти – превъзмогват; ева – несъмнено; мритйум – пътя на смъртта; 
шрути-парайанах – склонни към метода на слушането. 
 
Освен това има и личности, които въпреки че не са запознати с духовното знание, 
започват да обожават Върховната Личност, когато чуят за Нея от други. Поради 
склонността си да слушат от авторитети, те също превъзмогват пътя на 
раждането и смъртта. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Този стих е особено приложим към съвременното общество, защото в 
него на практика не се дава образование по духовните въпроси. На пръв поглед някои 
от хората могат да изглеждат атеисти, агностици или философи, но в действителност те 
нямат философско знание. Що се отнася до обикновения човек, ако е добра душа, той 
ще има възможност да напредне посредством слушане. Методът „слушане” е много 
важен. Господ Чайтанйа, който разпространява Кршна съзнание в съвременния свят, 
набляга много на слушането, защото ако един обикновен човек просто слуша от 
авторитетни източници, той може да напредне. И особено, според Господ Чаитанйа, ако 
слуша трансценденталната вибрация Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе 
Харе  / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ето защо се казва, че всички хора 
трябва да се възползват от това да слушат реализиралите се души и така постепенно да 
станат способни да разберат всичко. Тогава със сигурност ще се стигне и до обожание 
на Върховния Господ. Господ Чаитанйа казва, че в тази епоха човек трябва не да 
променя положението си, а да изостави стремежа си да разбере Абсолютната Истина 
посредством спекулативни разсъждения. Той трябва да се научи да бъде слуга на 
всички, които имат знание за Върховния Господ. Ако е щастлив да намери убежище 
при чист преданоотдаден, да чуе от него за себереализацията и да следва примера му, 
той постепенно ще се издигне до нивото на чист преданоотдаден. В този стих 
специално се препоръчва методът на слушането, който е много подходящ. Въпреки че 
обикновеният човек често няма такива способности, каквито имат т. нар. „философи”, 
изпълненото с вяра слушане от авторитетни личности ще му помогне да се издигне над 
материалното съществуване и да се завърне обратно при Бога, обратно вкъщи.  
 
ТЕКСТ 27 
 

йават санджайате кинчит    саттвам стхавара-джангамам 
кшетра-кшетраджна-самйогат    тад виддхи бхаратаршабха 

 
йават – каквото и да; санджайате – започва да съществува; кинчит – всичко; 
саттвам – съществуване; стхавара – недвижещо се; джангамам – движещо се; 
кшетра – на тялото; кшетра-джна – и понавачът на тялото; самйогат – посредством 
съединяването му; тат виддхи – трябва да знаеш това; бхарата-ришабха – о, пръв сред 
Бхаратите. 
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О, ти, пръв сред Бхаратите, знай, че всичко, което виждаш да съществува, 
движещо се или недвижещо се, е само комбинация от полето на дейностите и 
познавача на полето. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих е дадено обяснение на материалната природа и живото 
същество, които са съществували още преди сътворяването на космоса. Всичко 
сътворено не е нищо друго, освен комбинация на живото същество с материалната 
природа. Има много проявления, които не се движат, но те са само комбинация от 
материалната и духовната природа, живото същество. Без докосване до по-висшата 
природа, т.е. до живото същество, нищо не може да започне да съществува. Връзката 
между материята и природата съществува вечно и това комбиниране се осъществява от 
Върховния Господ. Следователно Той е контрольорът както на по-висшата, така и на 
по-низшата природа. Материалната природа е създадена от Него, а по-висшата природа 
е поставена в тази материална природа – по този начин се осъществяват всички 
дейности и всички проявления. 
 
ТЕКСТ 28 
 

самам сарвешу бхутешу    тиштхантам парамешварам 
винашйатсв авинашйантам    йах пашйати са пашйати 

 
самам – еднакво; сарвешу – във всички; бхутешу – живи същества; тиштхан-там – 
като пребивава; парама-ишварам – Свръхдушата; винашйатсу – в унищожимото; 
авинашйантам – неунищожимото; йах – всеки, който; пашйати – вижда; сах – той; 
пашйати – наистина вижда. 
 
Този, който вижда Свръхдушата като придружител на индивидуалната душа във 
всички тела и разбира, че душата и Свръхдушата, които се намират вътре в 
разрушимото тяло, не могат никога да бъдат унищожени, наистина вижда. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всеки, който в резултат на добро общуване може да вижда следните три 
неща, съчетани в едно -  тялото, собственика на тялото, т.е. индивидуалната душа, и 
приятел на индивидуалната душа, – е наистина в знание. Докато не общува с личност, 
която има истинско знание върху духовните теми, човек не може да вижда тези три 
неща. Личности, които не са установили такъв контакт, живеят в невежество, те виждат 
сямо тялото и мислят, че със смъртта на тялото всичко свършва. В действителност това 
не е така. След разрушаването на тялото душата и Свръхдушата продължават да 
съществуват, като непрекъснато преминават през много движещи се и недвижещи се 
форми. Санскритската дума парамешвара понякога се превежда като „индвидуална 
душа „, защото душата на господар на тялото и след разрушаването му тя се преселва в 
друга форма. Затова тя е господар. Но има други, които обясняват, че тази 
парамешвара е Свръхдушата. И в единия, и в другия случай Свръхдушата и 
индивидуалната душа продължават да съществуват. Те не са унищожавани. Личност, 
която може да разбере всичко по този начин, наистина може да вижда какво става. 
 
ТЕКСТ 29 
 

самам пашйан хи сарватра     самавастхитам ишварам 
на хинастй атманатманам    тато йати парам гатим 
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самам – еднакво; пашйан – като вижда; хи – б несъмнено; сарватра – навсякъде; 
самавастхитам – еднакво установени; ишварам – Свръхдушата; на – не; хинасти – 
деградират; атмана – с ума; атманам – душата; татах – тогава; йати – достига; 
парам – трансцендентална; гатим – цел. 
 
Този, който вижда Свръхдушата еднакво представена във всяко живо същества, 
не деградира посредством ума. По такъв начин той се приближава към 
трансцендентална цел. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Когато живото същество приема материалното съществуване, то се 
установява в положение, различно от духовното му съществуване. Но ако човек 
разберие че Върховният посредством проявлението Си като Параматма се намира 
навсякъде, т.е. ако може да види присъствието на Бога, Върховната Личност, във всяко 
живо същество, той няма да деградира чрез пагубния си ум и ще напредва постепенно 
към духовния свят. Обикновено умът е склонен да се отдава на действия, свързани със 
сетивно наслаждение, но когато умът се обърне към Свръхдушата, човек напредва в 
духовното разбиране. 
 
ТЕКСТ 30 

 
пракритйаива ча кармани    крийаманани сарвашах 
йах пашйати татхатманам    акартарам са пашйати 

 
пракритйа – от материалната природа; ева – несъмнено; ча – също; кармани – 
дейности; крийаманани – като се извършват; сарвашах – във всяко отношение; йах – 
всеки, който; пашйати – вижда; татха – също; атманам – себе си; акартарам – който 
не прави нищо; сах – той; пашйати – вижда по съвършен начин. 
 
Личност, която може да разбере, че всички дейности се извършват от тялото, 
което е създадено от материалната природа, и разбира, че себето не прави нищо, 
наистина вижда. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Това тяло е създадено от материалната природа под ръководството на 
Свръхдушата и дейностите на живото същество, които са свързани с тялото му, не са 
дело на самото същество. Каквото и да извърши за своето щастие или нещастие, човек 
е принуден да го прави поради характера на тялото си. Себето обаче е извън всички 
тези телесни дейности. Тялото се дава според миналите желания. За да се изпълнят 
собствените му желания, някой получава тяло, в което може да действа в съответствие 
с тях. Образно казано, тялото е машина, определена от Върховния Господ да изпълнява 
желания.  Според желанията си човек е поставен в трудни обстоятелства, за да страда 
или да се наслаждава. Когато развие такъв трансцендентален възглед за живото 
същества, човек започва да се разграничава от дейностите, извършвани от тялото. Този, 
който вижда по такъв начин, наистина вижда. 
 
ТЕКСТ 31 
 

йада бхута-притхаг-бхавам    ека-стхам анупашйати 
тата эва ча вистарам    брахма сампадйате тада 
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йада – когато; бхута – на живите същества; притхак-бхавам –  отделни личности; ека-
стхам – установени в едно; анупашйати – човек се опитва да види с помощта на 
авторитети; татах ева – след това; ча – също; вистарам – разширението; брахма – 
Абсолюта; сампадйате – той достига; тада – тогава. 
 
Когато разумният човек престане да вижда разликата между различните 
индивиди поради различните им материални тела, а вижда как съществата са 
разпръснати навсякъде, той достига до концепцията за Брахман. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Когато човек може да види, че различните тела възникват поради 
различните желания на индивидуалната душа и в действителност не принадлежат на 
самата душа, той наистина вижда. Ако имаме материално схващане за живота, виждаме 
някой като полубог, друг като човешко същество, трети като куче, котка и т.н. Това е 
материално, а не истинско виждане. Това материалистическо разграничаване се дължи 
на материалното схващане за живота.  След разрушаването на материалното тяло 
духовната душа остава същата. В резултат на контакта с материалната природа 
духовната душа получава различни видове тела. Когато човек разбере това, той постига 
духовно виждане. Така, освободен от разграниченията човек, животно, велик, низш и 
т.н., той пречиства съзнанието си и може да развива Кршна съзнание, което съответства 
на духовната му самоличност. Как такъв човек започва да разбира нещата, ще бъде 
обяснено в следващия стих. 
 
ТЕКСТ 32 
 

анадитван ниргунатват    параматмайам авйайах 
шарира-стхо 'пи каунтейа    на кароти на липйате 

 
анадитват – поради вечността; ниргунатват – поради това, че е трансцендентален; 
парама – отвъд материалната природа; атма – дух; айам – този; авйайах – неисзтощим; 
шарира-стхах – като обитава в тялото; апи – въпреки че; каунтейа – о, сине на Кунти; 
на кароти – никога не върши нищо; на липйате – нито пък се оплита. 
 
Тези, които виждат вечността, могат да разберат, че нетленната душа е 
трансцендентална, вечна и отвъд гуните на природата. Въпреки контакта с 
материалното тяло, о, Арджуна, душата не върши нищо, нито бива оплетена. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: На пръв поглед живото същество изглежда родено, поради това, че 
материалното тяло се ражда, но в действителност живото същество е вечно. То не се 
ражда и въпреки че се намира в материалното тяло, е трансцендентално и вечно. Затова 
не може да бъде унищожено. По природа то е пълно с блаженство. То не се ангажира в 
никакви материални дейности. Следователно дейностите, които се извършват поради 
контакта с материалните тела, не го оплитат. 
 
ТЕКСТ 33 
 

йатха сарва-гатам саукшмйад    акашам нопалипйате 
сарватравастхито дехе    татхатма нопалипйате 

 
йатха – като; сарва-гатам – всепроникващ; саукшмйат – поради това, че е неуловим; 
акашам – небето; на – никога; упалипйате – се смесва; сарватра – навсякъде; 
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авастхитах – установен; дехе – в тялото; татха – така; атма – себето; на – никога; 
упалипйате – се смесва. 
 
Небето, благодарение на фината си природа, не се смесва с нищо, въпреки че е 
всепроникващо. По същия начин душата, установена в Брахман виждането, не се 
смесва с тялото, въпреки че се намира вътре в него. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Въздухът влиза във водата, в калта, в изпражненията и във всичко 
останало и въпреки това не се смесва с нищо. По същия начин, въпреки че живото 
същество пребивава в различни видове тела, то не се смесва с тях поради фината си 
природа. Следователно не е възможно с материалните си очи да видим как живото 
същество влиза в контакт с това тяло и как излиза от разрушеното тяло. Никой учен не 
може да установи това. 
 
ТЕКСТ 34 
 

йатха пракашайатй еках    критснам локам имам равих 
кшетрам кшетри татха критснам    пракашайати бхарата 

 
йатха – както; пракашайати – осветява; еках – едно; критснам – цялата; локам – 
вселена; имам – това; равих – слънце; кшетрам – това тяло; кшетри – душата; татха – 
по същия начин; критснам – цялото; пракашайати – осветява; бхарата – о,  сине на 
Бхарата. 
 
О, сине на Бхарата, както слънцето съвсем само осветява цялата вселена, така и 
живото същество, което е в тялото, осветява цялото тяло чрез съзнанието. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има различни теории за съзнанието. Тук в Бхагавад-гита е даден 
пример със слънцето и слънчевата светлина. Както слънцето стои на едно място и 
осветява цялата вселена, така тази малка часктица, духовната душа, въпреки че се 
намира в сърцето на тялото, осветява със съзнание цялото тяло. Следователно 
съзнанието е доказателство за присъствието на душата, както слънчевата светлина е 
доказателство за присъствието на слънцето. Когато душата присъства в тялото, в 
цялото тяло има съзнание; веднага щом душата напусне тялото, няма повече съзнание. 
Това може да бъде разбрано лесно от всеки интелигентен човек. Следователно 
съзнанието не е продукт на комбинации от материя. То е признак на живото същество. 
Въпреки че в качествено отношение съзнанието на живото същество не се отличава от 
върховното съзнание, то не е върховно, защото съзнанието в едно определено тяло не 
може да участва в съзнанието на друго тяло. Но Свръхдушата, която се намира във 
всички тела като приятел на индивидуалната душа, е осъзната за всички тела. В това се 
състои разликата между върховното и индивидуалното съзнание. 
 
ТЕКСТ 35 
 

кшетра-кшетраджнайор евам    антарам джнана-чакшуша 
бхута-пракрити-мокшам ча    йе видур йанти те парам 

 
кшетра – на тялото; кшетра-джнайох – на собственика на тялото; евам – така; 
антарам – разликата; джнана-чакшуша – с виждане в знание; бхута – на живото 
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същество; пракрити – от материалната природа; мокшам – освобождение; ча – също; 
йе – тези, които; видух – знаят; йанти – се обръщат; те – те; парам – Върховния. 
 
Всички, които виждат с очите на знанието разликата между тялото и познавача на 
тялото и могат също да разберат процеса на освобождението от обвързаността с 
материалната природа, постигат върховната цел.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Смисълът на тринадесета глава е, че човек трябва да разбере разликата 
между тялото, собственика на тялото и Свръхдушата. Той трябва да приеме процеса на 
освобождение, така както е описано от осми до дванадесети стих. Тогава може да 
стигне до върховното местназначение. 
 Всеки вярващ човек трябва да общува с подходящи личности, за да слуша за 
Бога и по този начин постепенно да се просветли. Ако приеме духовен учител, човек 
може да се научи да прави разлика между материя и дух, и това става трамплин за по-
нататъшна духовна реализация. Един духовен учител посредством различни 
инструкции учи ученици си как да се освободят от материално схващане за живота. 
Например в Бхагавад-гита виждаме как Кршна наставлява Арджуна, за да го освободи 
от материалистическите му възгледи. 
 Човек може да разбере, че тялото е материя и може да бъде разложено на 
двадесет и четири елемента. Тялото е грубо проявление, а фино проявление са ума и 
психичните дейности. Признаците на живот са взаимодействие на тези страни. Но над 
всичко това има душа, а също и Свръхдуша. Душата и Свръхдушата са две различни 
неща. Материалният свят действа посредством свързването на душата с двадесет и 
четирите материални елемента. Всеки, който може да вижда устройството на цялото 
материално проявление като комбинация от душа и материални елементи и може да 
вижда положението на Върховната Душа, е достоен да се пренесе в духовния свят. Тези 
неща са предназначени за размишление и осъзнаване и човек трябва напълно да 
проумее тази глава от Бхагавад-гита с помощта на духовен учител. 
 
 Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху тринадесета глава на 
Шримад Бхагавад-гита, озаглавена „Природата, наслаждаващият се и съзнанието”. 
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ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГЛАВА 
 
      

ТРИТЕ ГУНИ НА МАТЕРИАЛНАТА ПРИРОДА 
 
ТЕКСТ 1 
 

шри-бхагаван увача 
парам бхуйах правакшйами     джнананам джнанам уттамам 
йадж джнатва мунайах сарве    парам сиддхим ито гатах 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личост, каза; парам – трансцендентален; бхуйах 
– отново; правакшйами – Аз ще говоря; джнананам – за цялото знание; джнанам – 
знание; уттамам – върховното; йат – което; джнатва – като зная; мунайах – 
мъдреците; сарве – всички; парам – трансцендентално; сиддхим – съвършенство; итах 
– от този свят; гатах – достигнаха. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „Отново ще изложа пред теб най-доброто от 
цялото знание, тази най-висша мъдрост, познаването на която е довело всички 
мъдреци до най-висше съвършенство. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: От седма глава до края на дванадесета глава Шри Кршна подробно 
описва Абсолютната Истина, Бога, Върховната Личност. Тук Господ продължава да 
просвещава Арджуна. Ако някой разбере тази глава чрез метода на философското 
размишление, той ще достигне до разбирането на преданото служене. В тринадесета 
глава се казва ясно, че посредством смирено развиване на знание човек може да се 
освободи от материалното оплитане. Там се разкрива също, че заплитането на живото 
същество в материалния свят се дължи на общуването му с гуните на природата. В тази 
глава Върховната Личност обяснява какво представляват тези гуни, как действат те, как 
обвързват и как дават освобождение. Върховният Господ заявява, че знанието, което се 
излага в тази глава, е по-висше от знанинето, което е дал досега в другите глави. Чрез 
разбиране на това знание много велики мъдреци са постигнали съвършенство и са се 
пренесли в духовния свят. Тук Господ обяснява същото знание, но по по-добър начин. 
Това знание е много, много по-висше от всички степени на знанието, обяснени досега, 
и с него мнозина са постигнали съвършенство. И така, трябва да се очаква, че всеки, 
който разбере тази четиринадесета глава, ще постигне съвършенство. 
 
ТЕКСТ 2 
 

идам джнанам упашритйа     мама садхармйам агатах 
сарге 'пи нопаджайанте    пралайе на вйатханти ча 

 
идам – това; джнанам – знание; упашритйа – като приема убежище в Мен; мама – 
Моята; садхармйам – съща природа; агатах – след като са достигнали; сарге апи – 
дори в творението; на – никога; упаджайанте – се раждат; пралайе – при 
унищожението; на – нито; вйатханти – биват смущавани; ча – също. 
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Като се установи в това знание, човек може да достигне трансценденталната 
природа, която е подобно на моята собствена природа. Установен по този начин, 
той не се ражда по време на сътворението, нито пък е обезпокояван по време на 
унищожението. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: След като придобие съвършено трансцендентално знание, човек се 
изравнява в качествено отношение с Бога, Върховната Личност, и се освобождава от 
повтарящото се раждане и смърт. Той обаче не губи същността си на индивидуална 
душа. От ведическата литература се разбира, че освободените души, които са 
достигнали трансценденталните планети в духовното небе, винаги се стремят към 
лотосовите крака на Върховния Господ и са заети с трансцендентално любовно 
служене на Него. И така, дори след като постигнат освобождение, преданоотдадените 
не изгубват индивидуалността си. 
 Каквото и знание да получим в материалния свят, обикновено то е замърсено от 
трите гуни на материалната природа. Знанието, което не е замърсено от трите гуни на 
природата, се нарича трансцендентално знание. Щом човек се установи в него, той 
достига нивото на Върховната Личност. Тези, които нямат знание за духовното небе, 
смятат, че след като живото същество се освободи от дейностите, присъщи на 
материалната форма, духовната идентичност изгубва формата си и се лишава от 
разнообразието. Но както в този свят има материално разнообразие, така и в духовния 
свят има разнообразие. Личностите, които са в невежество, мислят, че духовното 
съществуване е противоположно на материалното разнообразие. Истината е, че в 
духовното небе човек получава духовна форма. Съществуват духовни дейности, а 
духовното състояние се нарича живот в преданост. За тази атмосфера се казва, че е 
незамърсена и в нея човек е еднакъв в качествено отношение с Върховния Господ. За да 
получи такова знание, човек трябва да развие всичките си духовни качества. Този, 
който успее да развие духовни качества, не е засяган нито от сътворяването, нито от 
унищожаването на материалния свят. 
 
ТЕКСТ 3 
 

мама йонир махад брахма    тасмин гарбхам дадхамй ахам 
самбхавах сарва-бхутанам    тато бхавати бхарата 

 
мама – Моя; йоних – источник возникновения; махат – весь материальный космос; 
брахма – высший; тасмин – в этом; гарбхам – оплодотворение; дадхами – 
осуществляю; ахам – Я; самбхавах – появление; сарва-бхутанам – всех живых 
существ; татах – впоследствии; бхавати – становится; бхарата – о потомок Бхараты. 
 
О, сине на Бхарата, цялата материална субстанция, наричана Брахман, е 
източникът на раждането. Аз оплодявам този Брахман и давам взможност на 
всички живи същества да се родят. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Това е обяснението на света: всичко, което става, се дължи на 
съчетаването на кшетра и кшетра-джна, т.е. на тялото и духовната душа. Това 
съчетаване на материалната природа и живото същество е възможно благодарение  на 
Самия Върховен Бог. Махат-таттва е абсолютната причина за възникването на 
цялото космическо проявление и тази цялостна субстанция на материалната причина, в 
която има трите гуни на природата, е наричана понякога Брахман. Върховната Личност 
опложда тази цялостна субстанция и по такъв начин става възможно съществуването на 
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безброй много вселени. Тази цялостна материална субстанция, махат-таттва, е 
описана във ведическата литература като Брахман (Мундака Упанишад 1.1.9): тасмад 
етад брахма нама-рупам аннам ча джайате. Върховната Личност опложда Брахман 
със семената от живи същества. Двадесет и четири елемента, първите от които са земя, 
вода, огън и въздух, са материална енергия и съставляват това, което се нарича махад 
брахма, т.е. великият Брахман, материалната природа. Както се обясни в седма глава, 
освен тази природа има и друга, по-висша природа – живото същество. По волята на 
Бога, Върховната Личност, материалната природа се комбинира с по-висшата природа 
и след това от тази материална природа се раждат всички живи същества. 
 Скорпионът снася яйцата си в купчина ориз и понякога хората казват, че 
скорпионът се ражда от ориза. Но оризът не е причина за раждането на скорпиона. В 
действителност яйцата са снесени от майката. Аналогично, материалната природа не е 
причината за раждането на живите същества. Семето се дава от Бога, Върховната 
Личност, и само изглежда, че живите същества са продукти на материалната природа. 
И така, всяко живо същество в зависимост от миналите си дела получава различно тяло, 
сътворено от тази материална природа, така че да може да се наслаждава или да страда 
в съответствие с миналите си дейности. Господ е причината за всички проявления на 
живите същества в материалния свят. 
 
ТЕКСТ 4 
 

сарва-йонишу каунтейа    муртайах самбхаванти йах 
тасам брахма махад йонир    ахам биджа-прадах пита 

 
сарва-йонишу – във всички форми на живот; каунтейа – о, сине на Кунти; муртайах – 
форми; самбхаванти – те се появяват; йах – които; тасам – на всички тях; брахма – 
върховният; махат йоних – източник за раждане в материалната субстанция; ахам – Аз; 
биджа-прадах – даващият семе; пита – бащата. 
 
О, сине на Кунти, трябва да разбереш, че Аз съм бащата, даващ семето на всички 
форми на живот, които могат да се родят в тази материална природа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих недвусмислено се казва, че Бог, Върховната Личност, 
Кршна е първоначалният баща на всички живи същества. Живите същества са 
комбинация от материална и духовна природа. Такива живи същества могат да се 
открият не само на тази, но и на всяка планета, дори на най-висшата, където се намира 
Брахма. Навсякъде има живи същества – в земята, дори във водата и в огъня. Всички те 
се появяват в резултат на оплождането на майката, материалната природа, от Кршна. 
Смисълът е, че материалният свят е оплоден с живи същества, и по време на 
сътворяването те се появяват в различни форми, съответстващи на миналите им дела. 
 
ТЕКСТ 5 
 

саттвам раджас тама ити    гунах пракрити-самбхавах 
нибадхнанти маха-бахо    дехе дехинам авйайам 

 
саттвам – гуната на доброто; раджах – гуната на страстта; тамах – гуната на 
невежеството; ити – така; гунах – качествата; пракрити – материалната природа; 
самбхавах – създадено от; нибадхнанти – обуславя; маха-бахо – о, силноръки; дехе – в  
това тяло; дехинам – живото същество; авйайам – вечното. 
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Материалната природа се състои от три гуни – добро, страст и невежество. Когато 
вечното живо същество влезе в контакт с природата, о, силноръки Арджуна, то 
става обусловено от тези гуни. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тъй като живото същество е трансцендентално, то няма нищо общо с 
материалната природа. Но понеже е станало обусловено от материалния свят, то 
действа, омагьосано от трите гуни на материалната природа. Поради това, че живите 
същества имат различни видове тела, съответстващи на различните аспекти на 
природата, те са заставяни да действат в съответствие с тази природа. Това е причината 
за същестуването на многообразието от щастие и нещастие. 
 
ТЕКСТ 6 
 

татра саттвам нирмалатват    пракашакам анамайам 
сукха-сангена бадхнати    джнана-сангена чанагха 

 
татра – там; саттвам – гуната на доброто; нирмалатват – като най-чистото; 
пракашакам – като осветява; анамайам – без никаква греховна последица; сукха – с 
щастие; сангена – с общуване; бадхнати – условия; джнана – със знание; сангена – с 
общуване; ча – също; анагха – о, безгрешни. 
 
О, непогрешими, гуната на доброто, която е по-чиста от другите гуни, дава 
просветление и освобождава от последиците на всички грехове. Които се намират 
в тази гуна, стават обусловени от чувството за щастие и знание. 
 
ПОЯСНЕНИЕ:  Има различни видове живи същества, обусловени от материалната 
природа. Едни са щастливи, други са много активни, а трети – безпомощни. Тези 
различни психични проявления са причина за обусловено положение на съществата в 
природата. В тази част на Бхагавад-гита се обяснява по какъв начин те са различно 
обусловени. Най-напред се разглежда гуната на доброто. Резултатът от развиването на 
гуната на доброто в материалния свят е, че човек става по-мъдър от всички, които са 
обусловени по друг начин. Човекът в гуната на доброто не е толкова засегнат от 
материалните страдания и усеща напредъка си в материалното знание. Представител на 
тази гуна е брахманът, тъй като за него се предполага, че е установен в гуната на 
доброто. Щастието, което човек изпитва, се дължи на разбирането от последиците на 
греховете си. Всъщност във ведическата литература се казва, че гуната на доброто 
означава по-голямо знание и по-силно усещане за щастие. 

Обезпокояващото тук е, че когато едно живо същество се установи в гуната на 
доброто, то става обусловено, защото чувства, че е напреднало в знанието и е по-добро 
от другите. По този начин то става обусловено. Най-подходящ пример за това са 
учените и философите. Всички те са много горди със знанието си и понеже обикновено 
подобряват условията, в които живеят, те изпитват някакво материално щастие. Това 
усещане за висше щастие в обусловения живот ги обвързва с гуната на доброто в 
материалната природа. Те са привлечени от работата в гуната на доброто и докато 
желаят да действат по този начин, трябва да получават някакъв вид тяло в гуните на 
природата. Така те нямат възможност да постигнат освобождение, нито да се пренесат 
в духовния свят. Много пъти човек може да се ражда философ, учен или поет и отново 
и отново да се заплита в същите неблагоприятни условия на раждане и смърт. Но под 
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влияние на илюзията на материалната енергия човек мисли, че този начин на живот е 
приятен. 

 
ТЕКСТ 7 
 

раджо рагатмакам виддхи     тришна-санга-самудбхавам 
тан нибадхнати каунтейа    карма-сангена дехинам 

 
раджах – гуната на страстта; рага-атмакам – родената от желание или похот; виддхи – 
знай; тришна – с копнеж; санга – общуване; самудбхавам – породена от; тат – това; 
нибадхнати – обвързва; каунтейа – о, сине на Кунти; карма-сангена – от връзката с 
кармичните дейности; дехинам – въплътеното. 

 
О, сине на Кунти, гуната на страстта се поражда от безкрайните желания и 
копнежи и поради това въплътеното живо същество се обвързва с материалните 
кармични дейности. 

 
ПОЯСНЕНИЕ: Гуната на страстта се характеризира с взаимното превличане на мъжа и 
жената. Жената има влечение към мъжа, а мъжът има влечение към жената. Това се 
нарича гуна на страстта. И когато гуната на страстта нараства, човек развива копнеж за 
материални наслаждения. Той иска да се наслаждава на сетивни удоволствия. За да 
наслади сетивата си, човекът, който е в гуната на страстта, се стреми към почит в 
обществото или в страната си, иска да има щастливо семейство с хубави деца, жена и 
дом. Това са продуктите на гуната на страстта. Докато човек копнее за такива неща, 
той трябва да работи непосилно. Ето защо тук ясно се посочва, че той ползва плодовете 
от дейността си и затова се обвързва от тези дейности. За да удовлетвори съпругата си, 
децата си  обществото и за да запази престижа си, той трябва да работи. Следователно 
целият материален свят се намира в известна степен в гуната на страстта. 
Съвременната цивилизация се счита напреднала според критерия на гуната на 
страстта. Някога за напредък се е приемал напредъкът в гуната на доброто. Ако за 
установените в гуната на доброто няма освобождение, тогава какво да говорим за тези, 
които са оплетени от гуната на страстта? 
 
ТЕКСТ 8 
 

тамас тв аджнана-джам виддхи    моханам сарва-дехинам 
прамадаласйа-нидрабхис    тан нибадхнати бхарата 

 
тамах – гуната на невежестваото; ту – но; аджнана-джам – което се поражда от 
невежество; виддхи – знай; моханам – заблудата; сарва-дехинам – на всички въплътени 
същества; прамада – с безумие; аласйа – с леност; нидрабхих – и спане; тат – това; 
нибадхнати – обвързва; бхарата – о, сине на Бхарата. 
 
О, сине на Бхарата, знай, че гуната на мрака, породена от невежеството, 
заблуждава всички живи същества. Резултатите от тази гуна са безумие, леност и 
сън и те обвързват обусловена душа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Специфичната употреба на думата ту в този стих е много важна. Тя 
означава, че гуната на невежеството е присъща на въплътената душа. Гуната на 
невежеството е съвсем противоположна на гуната на доброто. В гуната на доброто, 
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посредством развиване на знание, човек може да разбере кое какво е, а в гуната на 
невежеството е точно обратното. Този, който е под влиянието на гуната на 
невежеството, обезумява, а един безумец не може да разбере кое какво е. Вместо да 
напредва, човек деградира. Определение за гуната на невежеството е дадено във 
ведическата литература. Васту-йатхатмйа-джнанаваракам випарйайа-джнана-
джанакам тамах – под омаята на невежеството човек не може да разбира нещата 
такива, каквито са. Например всеки може да разбере, че щом дядо му е умрял, той също 
ще умре. Човек е смъртен. Децата, които той зачева, също ще умрат. И така, смъртта е 
нещо сигурно. Въпреки това хората бясно трупат пари и работят непосилно ден и нощ, 
без да се грижат за вечната душа. Това е безумство. От безумие те не искат да 
напредват в духовно разбиране. Такива хора са много мързеливи. Ако някой им 
предложи общуване, което ще им даде духовно разбиране, те не се интересуват твърде. 
Те дори не са активни, каквито са хората, управлявани от гуната на страстта. Друг 
признак за това, че някой е в гуната на невежеството, е че той спи повече, отколкото 
му е нужно. Шест часа сън напълно достатъчни, но човек, който е в гуната на 
невежеството, спи поне десет или дванадесет часа в денонощие. Той винаги изглежда 
потиснат, склонен да приема опиати и да спи. Такива са признаците на човека, 
обусловен от гуната на невежеството. 
 
ТЕКСТ 9 
 

саттвам сукхе санджайати    раджах кармани бхарата 
джнанам авритйа ту тамах    прамаде санджайатй ута 

 
саттвам – гуната на доброто; сукхе – в щастие; санджайати – обвързва; раджах – 
гуната на страстта; кармани – кармични дейности; бхарата – о,  сине на Бхарата; 
джнанам – знанието; авритйа – като покрива; ту – не; тамах – гуната на 
невежеството; прамаде – о, безумие; санджайати – обвързва; ута – се казва. 
 
О, сине на Бхарата, в гуната на доброто човек привиква към щастие, страстта го 
тласка към кармични дейности, а невежеството покрива знанието му и обрича 
човека на безумие. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Личност, която е в гуната на доброто, е удовлетворена от работата си 
или от интелектуалните си търсения, както философът, ученият или учителят могат да 
се занимават в определена област на знанието и да са удовлетворени от това. Човек, 
който е в гуната на страстта, може да се занимава с кармични дейности. Той се стреми 
да притежава колкото е възможно повече и изразходва средствата си за добри каузи. 
Понякога той се опитва да открива болници, да дава пари на благотворителни 
институции и т.н. Това са белезите на личността, която е в гуната на страстта. А 
гуната на невежеството покрива знанието. Каквото и да прави човек в гуната на 
невежеството, то не е добро нито за него, нито за другите. 
 
ТЕКСТ 10 
 

раджас тамаш чабхибхуйа    саттвам бхавати бхарата 
раджах саттвам тамаш чаива    тамах саттвам раджас татха 

 
раджах – гуната на страстта; тамах – гуната на невежеството; ча – също; абхибхуйа – 
превъзхожда; саттвам – гуната на доброто; бхавати – почва да се откроява; бхарата – 
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о,  сине на Бхарата; раджах – гуната на страстта; саттвам – гуната на доброто; 
тамах – гуната на невежеството; ча – също; ева – подобно на това; тамах – гуната на 
невежеството; саттвам – гуната на доброто; раджах – гуната на страстта; татха – по 
този начин. 
 
О, сине на Бхарата, понякога преобладава гуната на доброто, която взема 
надмощие над гуните на страстта и невежеството. Понякога гуната на страстта 
побеждава доброто и невежеството. А друг път гуната на невежеството побеждава 
доброто и страстта. По този начин винаги има борба за превъзходство. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Когато преобладава гуната на страстта, гуните на доброто и 
невежеството са потиснати. Когато преобладава гуната на доброто, страстта и 
невежеството търпят поражение. А когато преобладава гуната на невежеството, 
победените са страстта и доброто. Надпреварата продължава постоянно. Затова този, 
който наистина е решил да напредне в Кршна съзнание, трябва да излезе извън обсега 
на трите гуни. Когато определена гуна на природата преобладава, тя се проявява в 
поведението на човека, в дейностите му, в храненето му и т.н. Всичко това ще бъде 
обяснено в следващите глави. Но ако човек иска, чрез практика той може да развие 
гуната на доброто и да победи гуните на страстта и невежеството. По същия начин 
човек може да развие гуната на страстта и да победи доброто и невежеството или да 
развие гуната на невежеството и да победи доброто и страстта. Въпреки че тези три 
гуни на материалната природа съществуват, ако човек е решителен, може да бъде 
благословен да се установи в гуната на доброто, а когато се издигне над гуната на 
доброто, да се установи в чисто добро, наречено васудева ниво, на което може да 
разбере науката за Бога. По специфичните дейности на човека може да се разбере в коя 
гуна на природата се намира той. 
 
ТЕКСТ 11 
 

сарва-дварешу дехе 'смин    пракаша упаджайате 
джнанам йада тада видйад    вивриддхам саттвам итй ута 

 
сарва-дварешу – във всички врати; дехе асмин – в това тяло; пракашах – качеството на 
осветяването; упаджайате – се развива; джнанам – знание; йада – когато; тада – 
тогава; видйат – зная; вивриддхам – увеличил; саттвам – гуната на доброто; ити ута 
– така се казва. 
 
Проявленията в гуната на доброто могат да бъдат изпитани, когато всички врати 
на тялото бъдат озарени от знание. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тялото има девет врати: две очи, две уши, две ноздри, уста, полови 
органи и анус. Когато всяка врата бъде озарена от признаците на доброто, човек 
всъщност е развил гуната на доброто. В гуната на доброто той може да вижда нещата 
от правилна позиция, може да слуша от правилна позиция и да усеща вкуса на нещата 
от правилна позиция. Той се пречиства вътрешно и външно. На всяка врата се появяват 
признаците на щастие. Това е състоянието на доброто. 
 
ТЕКСТ 12 
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лобхах правриттир арамбхах    карманам ашамах сприха 
раджасй етани джайанте    вивриддхе бхаратаршабха 

 
лобхах – алчност; правриттих – дейност; арамбхах – стремеж; карманам – в дейности; 
ашамах – неконтролируемо; сприха – желание; раджаси – на гуната на страстта; 
етани – всички тези; джайанте – се развиват; вивриддхе – когато нарастне прекалено; 
бхарата-ришабха – о,  най-добър сред потомците на Бхарата. 
 
О, най-добър от всички Бхарати, когато нараства гуната на страстта, се развиват 
признаците на силна привързаност, на кармична дейност, прекомерно усилие и 
неудержимо желание и копнеж. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек, който е в гуната на страстта, никога не е доволен от 
положението, което е достигнал: той силно желае да се издига. Ако иска да си построи 
къща, прави всичко възможно да има разкошен дом, като че ли ще живее в него вечно. 
Той развива силно желание за сетивно наслаждение. За сетивното наслаждение няма 
край. Такъв човек винаги иска да е със семейството си, вкъщи, и да удължава безкрайно 
процеса на сетивното наслаждение. Всички тези признаци са характерни за гуната на 
страстта. 
 
ТЕКСТ 13 
 

апракашо 'правриттиш ча    прамадо моха ева ча 
тамасй етани джайанте   вивриддхе куру-нандана 

 
апракашах – невежество; аправриттих – бездействие; ча – и; прамадах – безумие; 
мохах – илюзия; ева – несъмнено; ча – също; тамаси –  гуната на невежеството; етани 
– тези; джайанте – се проявяват; вивриддхе – когато е развито; куру-нандана – о, сине 
на Куру. 
 
О, сине на Куру, когато расте гуната на невежеството, се проявяват мрак, леност, 
безумие и илюзия. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Когато няма проветление, няма и знание. Човек, който е в гуната на 
невежеството, не действа съгласно с регулиращите принципи; той иска да действа по 
собствен каприз, без цел. Въпреки че има способности да работи, той не полага никакви 
усилия. Това се нарича илюзия. Въпреки че съзнанието действа, животът е бездеен. 
Това са признаците на човек, който е в гуната на невежеството. 
 
ТЕКСТ 14 
 

йада саттве правриддхе ту    пралайам йати деха-бхрит 
тадоттама-видам локан амалан пратипадйате 

 
йада – когато; саттве – гуната на доброто; правриддхе – разви; ту – но; пралайам – 
смърт; йати – отива; деха-бхрит – въплътената; тада – тогава; уттама-видам – на 
великите мъдреци; локан – планетите; амалан – чисти; пратипадйате – достига. 
 
Когато човек умре в гуната на доброто, той достига чистите висши планети на 
великите мъдреци. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Човек в доброто постига по-висшите планетарни системи като 
Брахмалока и Джанолока и там се радва на божествено щастие. Думата амалан е важна; 
тя означава „освободен от гуните на страстта и невежеството”. В материалния свят има 
поквара, но гуната на доброто е най-чистата форма на съществуване в материалния 
свят. За радличните видове живи същества има различни видове планети. Тези, които 
умират в гуната на доброто, се издигат до планети, където живеят велики мъдреци и 
велики преданоотдадени. 
 
ТЕКСТ 15 
 

раджаси пралайам гатва    карма-сангишу джайате 
татха пралинас тамаси    мудха-йонишу джайате 

 
раджаси – в страст; пралайам – смърт; гатва – като достига; карма-сангишу – в 
обществото на личности, които са заети в кармични дейности; джайате – се ражда; 
татха – по същия начин; пралинах – като умира; тамаси – в невежество; мудха-
йонишу – в животински форми; джайате – се ражда. 
 
Когато човек умре в гуната на страстта, той се ражда сред личности, които са 
заети с кармични дейности, а когато умре в гуната на невежеството, се ражда в 
животинското царство. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Някои хора остават с впечатлението, че щом душата е достигнала 
нивото на човешки живот, тя никога вече няма да падне. Това не е вярно. Според този 
стих, ако човек развие гуната на невежеството, след смъртта си деградира до 
животинска форма на живот. От това ниво той трябва отново да еволюира, за да получи 
човешка форма на живот. Затова всички, които наистина се отнасят сериозно към 
човешкия живот, трябва да се привържат към гуната на доброто и с помощта на 
подходящо общуване да преминат границите на гуните и да се установят в Кршна 
съзнание. Тази е целта на човешкия живот. В противен случай няма гаранция, че 
човешкото същество ще достигне отново до положението да бъде човек. 
 
ТЕКСТ 16 
 

карманах сукритасйахух    саттвикам нирмалам пхалам 
раджасас ту пхалам духкхам    аджнанам тамасах пхалам 

 
карманах – от работа; су-критасйа – благочестива; ахух – се казва; саттвикам – в 
гуната на доброто; нирмалам – пречистен; пхалам – резултат; раджасах – в гуната на 
страстта; ту – но; пхалам – резултатът; духкхам – страдание; аджнанам – глупост; 
тамасах – от гуната на невежеството; пхалам – резултат. 
 
Резултат от всяка благочестива дейност е чист и за такива дейности се казва, че е 
в гуната на доброто. Дейност, която е извършена в гуната на страстта, завършва 
със страдание, а дейността, извършена в гуната на невежеството – с глупост. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Резултат от благочестивите дейности в гуната на доброто е чист. 
Затова мъдреците, които са напълно освободени от илюзия, се установяват в щастие. А 
дейностите в гуната на страстта водят до страдание.  Всяка дейност за материално 
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щастие е обречена на провал. Ако например някой иска да притежава небостъргач, 
колко много страдания ще трябва да изтърпи, преди да го построи. Този, който 
финансира начинанието, трябва да положи усилия, за да натрупа огромно състояние, а 
тези, които се заробват да построят сградата, трябва да вложат тежък физически труд. 
Страданията са налице. И така, Бхагавад-гита казва, че във всяка дейност, извършена 
под непреодолима магия на гуната на страстта, голямо страдание е неизбежно. Може 
да има малко и от въображаемото щастие – „Имам тази къща” или „Притежавам тези 
пари”, - но това не е истинско щастие. 
 Този, който е в гуната на невежеството, е без знание и затова всичките му 
дейности завършват със страдание в настоящето, а след това той преминава към 
животинско съществуване. Съществуването на животните е винаги пълно със 
страдания, въпреки че омаяни от илюзорната енергия, майа, животните не разбират 
това. Клането на невинните животни е също последица от гуната на невежеството. 
Убийците на животни не знаят, че в бъдеще тези животни ще получат подходящо тяло, 
за да ги убият. Това е законът на природата. Ако в човешкото общество някой убие 
човек, трябва да бъде обесен. Такива са законите на държавата. От невежеството хората 
не могат да схванат, че има всеобща държава, която се контролира от Върховния 
Господ. Всяко живо създание е син на Върховния Господ, който не допуска дори 
мравката да бъде убита безнаказано. Човек трябва да плати за това. Да си позволяваш 
да убиваш животни, за да удовлетвориш езика си, е най-грубият вид невежество. Не е 
нужно човек да убива животни – Бог е осигурил толкова много и толкова хубави храни. 
Ако човек си позволява да яде месо, несъмнено е, че той действа в невежество и прави 
бъдещето си много мрачно. От всички убийства на животни най-порочно е убийството 
на крави, защото кравите ни дават мляко и по този начин ни доставят голяма наслада. 
Убийството на крава е акт на най-дълбоко невежество. Във ведическата литература (Рг 
Веда 9.4.64) думите гобхих принита-матсарам посочват, че ако човек, който е напълно 
удовлетворен от млякото, желае да убива кравите, той е в най-голямо невежество. Във 
ведическата литература има молитва, в която се казва: 
 
 намо брахманйа-девайа  го-брахмана-хитайа ча 
 джагад-бхитайа кршнайа  говиндайа намо намах 
 
„Мой Господи, ти си доброжелателят на кравите и брахманите, Ти си доброжелателят 
на цялото човеко общество и на целия свят.” (Вишну Пурана 1.19.65) В тази молитва 
специално се изтъква покровителството над кравите и брахманите. Брахманите са 
символ на духовното образование, а кравите са символ на най-ценната храна. Тези две 
живи същества – брахманите и кравите – трябва да бъдат покровителствани по 
всякакъв начин. Това е истинският напредък на цивилизацията. В съвременното 
човешко общество духовното знание се пренебрегва, а убиването на крави се поощрява. 
В такъв случай е очевидно, че човешкото общество напредва в погрешна посока и 
подписва собствената си присъда. Цивилизация, която дава възможност на гражданите 
си в следващия живот да станат животни, със сигурност не е човешка цивилизация. 
Съвременната човешка цивилизация е заблудена от гуните на страстта и 
невежествното. Тази епоха е много опасна и всички народи трябва да се погрижат да 
разпространят най-лесната техника – Кршна съзнание, –  за да спасят човечеството от 
най-голямата опасност. 
 
ТЕКСТ 17 
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саттват санджайате джнанам    раджасо лобха ева ча 
прамада-мохау тамасо    бхавато 'джнанам ева ча 

 
саттват – от гуната на доброто; санджайате – развива; джнанам – знание; 
раджасах – от гуната на страстта; лобхах – алчност; ева – несъмнено; ча – също; 
прамада – безумство; мохау – и илюзия; тамасах – от гуната на невежеството; 
бхаватах – развиват; аджнанам – глупост; ева – несъмнено; ча – също. 
 
От гуната на доброто се развива истинско знание, от гуната на страстта се развива 
алчност, а от гуната на невежеството се развива глупост, безумие и илюзия. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тъй като съвременната цивилизация не е много подходяща за живите 
същества, препоръчва се Кршна съзнание. Чрез Кршна съзнание обществото ще развие 
гуната на доброто. Когато се развие гуната на доброто, хората ще могат да видят 
нещата такива, каквито са. В гуната на невежеството хората приличат на животни и не 
могат да виждат нещата ясно. Тъй като са в гуната на невежеството, те например не 
виждат, че когато убиват едно животно, рискуват следващия си живот да бъдат убити 
от същото това животно. Понеже не са учени на истинско знание, хората стават 
безотговорни. За да се прекрати тази безотговорност, хората трябва да бъдат обучавани 
да развият гуната на доброто. Ако бъдат възпитавани в гуната на доброто, хората ще 
станат сериозни и с пълно знание за нещата такива, каквито са. Тогава те ще бъдат 
щастливи и преуспяващи. Дори ако мнозинството от хората не са щастливи и 
благоденстващи, но известна част от тях ще развие Кршна съзнание и се установи в 
гуната на доброто, ще бъде възможно да има мир и благоденствие в целия свят. В 
противен случай, ако светът е в гуната на страстта и невежеството, не може да има 
нито мир, нито благоденствие. В гуната на страстта хората стават алчни и стремежът 
им към сетивни наслаждения е базграничен. Не е трудно да се забележи, че дори ако 
човек има достатъчно пари и всичко необходимо за удовлетворяване на сетивата си, 
той не е щастлив и няма мир в ума му. Това е невъзможно за човек, който се намира в 
гуната на страстта. Ако някой иска да бъде щастлив, парите няма да му помогнат. Той 
трябва да се издигне до гуната на доброто, като практикува Кршна съзнание. Когато 
някой действа в гуната на страстта, той е нещастен не само в мислите си – професията 
и заниманията му също го обезпокояват. Той трябва да прави много планове, за да 
печели достатъчно пари и да запази положението си. Всичко това е ужасно. В гуната 
на невежеството хората обезумяват. Те силно страдат от условията на живот и търсят 
убежище в упойващи вещества; така те потъват още повече в невежеството. Тяхното 
бъдеще е много мрачно. 
 
ТЕКСТ 18 
 

урдхвам гаччханти саттва-стха    мадхйе тиштханти раджасах 
джагханйа-гуна-вритти-стха    адхо гаччханти тамасах 

 
урдхвам – нагоре; гаччханти – отиват; саттва-стхах – всички, които са установени в 
гуната на доброто; мадхйе – в средата; тиштханти – живеят; раджасах – всички, 
които са установени в гуната на страстта; джагханйа – с отвратителни; гуна – 
качество; вритти-стхах – чисто занимание; адхах – надолу; гаччханти – отиват; 
тамасах – личности, установени в гуната на невежеството. 
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Тези, които са установени в гуната на доброто, постепенно се издигат 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. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих се обясняват по-подробно последиците от дейностите, 
извършвани в трите гуни на материалната природа. Има по-висши планетарни системи, 
състоящите се от райски планети, на които всички са много благородни. В зависимост 
от степента, до която е развита гуната на доброто, живото същество може да бъде 
пренесено на различни планети в тази система. Най-висшата планета е Сатйалока, т.е. 
Блахмалока, където живее Брахма, пърлвата личност в тази вселена. Вече видяхме 
колко трудно можем да си представим удивителните усровия на живот в Брахмалока, 
но висшият начин на живот – в гуната на доброто – може да ни пренесе там.  
 Гуната на страстта е смесена. Тя се намира между гуната на доброто и 
невежеството. Една личност не е винаги само в една от гуните, но дори и да е само в 
гуната на страстта, тя просто ще остане на тази зема като цар или богат човек. Но 
понеже гуните в човека са смесени, той може и да пропадне. На тази земя хората, които 
са в гуната на страстта или невежеството, не могат да достигнат по-висшите планети 
изкуствено, чрез машини. В гуната на страстта съществува също възможността човек 
да полудее в следващия си живот. 
 Най-низшето качество, гуната на невежеството, се описва тук като 
отвратително. Резултатът от развиването на невежество е много, много опасен. Това е 
най-низшето качество в материалната природа. Под човешкото равнище има осем 
милиона форми на живот: птици, зверове, влечуги, дървета и т.н. – и в съответствие с 
развиване на гуната на невежество хората падат до тези притивни условия на живот. 
Тук думата тамасах е много важна. Тамасах се отнася до всички, които остават 
постоянно в гуната на невежеството, без да се издигат до по-висока гуна. Бъдещето им 
е много мрачно. 
 Хората в гуната на невежеството и страстта имат благоприятна възможност да 
се издигнат до гуната на доброто и методът се нарича Кршна съзнание. Но оня, който 
не се възползва от тази възможност, със сигурност ще остане в по-низшите гуни. 
 
ТЕКСТ 19 

 
нанйам гунебхйах картарам    йада драштанупашйати 
гунебхйаш ча парам ветти     мад-бхавам со 'дхигаччхати 

 
на – не; анйам – друго; гунебхйах – отколкото качествата; картарам – извършител; 
йада – когато; драшта – човек; анупашйати – който вижда; гунебхйах – вижда 
правилно; ча – и; парам – трансцендентален; ветти – знае; мат-бхавам – до Моята 
духовна природа; сах – той; адхигаччхати – се издига. 
 
Когато човек правилно вижда, че не някой друг, а тези гуни на природата са 
извършителите на всички дейности, и познава Върховния Господ, който е 
трансцендентален по отношение на всички тези гуни, той достига Моята духовна 
природа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек може да отиде отвъд всички дейности в гуните на материалната 
природа просто като ги научи от подходящи души и ги разбере правилно. Истинският 
духовен учител е Кршна и Той предава това духовно знание на Арджуна. Така и човек 
трябва да усвои знанието за дейностите, съответстващи на гуните на природата, от 
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личности, които са напълно в Кршна съзнание. В противен случай животът му ще бъде 
погрешно насочен. Чрез напътствията на авторитетен духовен учител живото същество 
може да научи за духовната си позиция, за материалното си тяло, за сетивата си, за 
това, как е хванато в клопка и е омагьосано от материалните гуни на природата. То е 
безпомощно, когато е под въздействието на тези гуни, но щом осъзнае истинското си 
положение, получава благоприятната възможност за духовен живот и може да достигне 
трансценденталната платформа. В действителност не живото същество извършва 
различните дейности. То е заставяно да действа, защото се намира в определен вид 
тяло, управлявано от определена гуна на материалната природа. Докато човек не 
получи помощ от духовен авторитет, той не може да осъзнае в какво положение се 
намира всъщност. Когато общува с авторитетен духовен учител, той разбира 
истинското си положение и с помощта на това разбиране се установява в пълно Кршна 
съзнание. Човек, който е в Кршна съзнание, не е подчинен на обаянието на трите гуни 
на материалната природа. В седма глава беше посочено, че този, който се отдал на 
Кршна, е освободен от дейностите на материалната природа. За личност, която може да 
вижда нещата такива, каквито са, влиянието на материалната природа постепенно 
спира. 
 
ТЕКСТ 20 

 
гунан етан атитйа трин     дехи деха-самудбхаван 
джанма-мритйу-джара-духкхаир    вимукто 'мритам ашнуте 

 
гунан – качества; етан – всички тези; атитйа – като излиза извън обсега; трин – три; 
дехи – въплътената; деха – тялото; самудбхаван – направено от; джанма – от раждане; 
мритйу – смърт; джара – и старост; духкхаих – нещастията; вимуктах – като се 
освобождава от; амритам – нектар; ашнуте – той се наслаждава. 
 
Когато въплътеното същество е способно да се издигне над тези три гуни, 
свързани с материалното тяло, то може да се освободи от раждането, смъртта, 
старостта и съпътстващите ги страдания и да вкуси нектара още в този живот.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих се обяснява как човек може да заеме трансцендентално 
положение, в пълно Кршна съзнание, дори докато е в това тяло. Санскритската дума 
дехи означава „въплътен”. Въпреки че човек е в това материално тяло, чрез напредък в 
духовното знание той може да се освободи от влиянието на гуните на природата. Той 
може да се наслаждава на щастието на духовния живот още в това тяло, защото след 
като го напусне, със сигурност ще отиде в духовното небе. Но дори и в това тяло той 
може да се радва на духовно щастие. С други думи, преданото служене на Кршна 
съзнание  признак на освобождението от материалното оплитане и това ще бъде 
обяснено в осемнадесета глава. Когато човек се освободи от влиянието на гуните на 
материалната природа, той навлиза в преданото служене. 
 
ТЕКСТ 21 
 

арджуна увача 
каир лингаис трин гунан етан    атито бхавати прабхо 
ким ачарах катхам чаитамс    трин гунан ативартате 
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арджунах увача – Арджуна каза; каих – с кои; лингаих – признаци; трин – трите; гунан 
– качества; етан – всички тези; атитах – след като е излязъл от обсега; бхавати – е; 
прабхо – о, мой Господи; ким – какво; ачарах – поведение; катхам – как; ча – също; 
этан – над тези; трин – три; гунан – качества; ативартате – се издига над. 
 
Арджуна пита: „О, мой скъпи Господи, по кои признаци може да се разбере, че 
някой е трансцендентален спрямо тези три гуни? Какво е поведението му? Как се 
е издигнал над гуните на природата?” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Въпросите, които Арджуна поставя в този стих, са много уместни. Той 
иска да научи кои са белезите на личност, вече издигнала се над материалните гуни. 
Най-напред той пита за признаците на трансценденталната личност.  Как може да се 
разбере, че тя вече е отвъд влиянието на гуните на материалната природа? Вторият 
въпрос е как тази личност живее и какви са дейностите й. Дали те са регулирани или не. 
След това Арджуна пита за средствата, с които човек може да достигне 
трансценденталната природа. Това е много важно. Докато човек не опознае 
непосредствения начин, с помощта на който може да бъде винаги трансцендентално 
установен, невъзможно е да се проявяват признаците.  И така, всички въпроси, 
поставяни от Арджуна, са много важни и Господ им отговаря. 
 
ТЕКСТОВЕ 22-25 
 

шри-бхагаван увача 
пракашам ча правриттим ча    мохам ева ча пандава 
на двешти самправриттани    на нивриттани канкшати 
 
удасина-вад асино    гунаир йо на вичалйате 
гуна вартанта итй евам    йо 'ватиштхати ненгате 
 
сама-духкха-сукхах сва-стхах    сама-лошташма-канчанах 
тулйа-прийаприйо дхирас    тулйа-ниндатма-самстутих 
 
манапаманайас тулйас    тулйо митрари-пакшайох 
сарварамбха-паритйаги    гунатитах са учйате 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност, каза; пракашам – просветление; ча – и; 
правриттим – привързаност; ча – и; мохам – илюзия; ева ча – също; пандава – о, сине 
на Панду; на двешти – не мрази; самправриттани –  въпреки че са развили; на 
нивриттани – нито като спира развитието; канкшати – желае; удасина-ват – като че 
ли е неутрален; асинах – установен; гунаих – от качествата; йах – този, кто; на – никога; 
вичалйате – е обезпокоен; гунах – качествата; вартанте – действат; ити евам – като 
знае по този начин; йах – всеки, който; аватиштхати – остава; на – никога; ингате – 
не трепва; сама – еднакъв; духка – в нещастие; сукхах – и щастие; сва-стхах – като е 
установен в себе си; сама – еднакво; лошта – на бучка земя; ашма – камък; канчанах – 
злато; тулйа – однакво разположен; прийа – към това, което му е скъпо; априйах – и 
нежеланото; дхирах – устойчиво; тулйа – еднакъв; нинда – в позор; атма-самстутих – 
и възхвъляването му; мана – в чест; апаманайох – в безчестие; тулйах – еднакво; 
тулйах – однакво; митра – на приятели; ари – и врагове; пакшайох – към партиите; 
сарва – от всички; арамбха – стремежи; паритйаги – който се отказал; гуна-атитах – 
трансцендентален към гуните; сах – той; учйате – се казва, че е. 
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Бог, Върховната Личност, казва: „О, сине на Прадху, този, който не мрази 
блясъка, привързаността и заблудата, когато ги има, и не копнее за тях, когато 
изчезнат; който е непоколебим и незасегнат от всички тези последици от 
материалните качества и остава трансцендентален и неутрален, защото знае, че 
единствено гуните са активни; който е установен в себето и еднакво се отнася към 
щастието и нещастието; който еднакво гледа на бучката пръст, на камъка и на 
парчето злато; който приема по един и същ начин желаното и нежеланото; който е 
устойчив и приема еднакво похвалата и порицанието, честта и позора; който се 
отнася еднакво към приятел и враг и се е отказал от всички материални дейности 
– за тази личност се казва, че се е издигнала над гуните на природата. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна задава три различни въпроса и Господ отговаря на всеки 
поотделно. В тези стихове Кршна посочва най-напред, че една трансцендентално 
установена личност не завижда на никого и не копнее за нищо. Когато живото 
същество се намира в материалния свят, въплътено в материално тяло, трябва да знаем, 
че то се намира под влиянието на една от трите гуни на материалната природа. Само 
когато наистина е освободено от тялото си, то е извън лапите на материалните гуни на 
природата. Докато се намира в материално тяло, то би трябвало да бъде нуатрално. То 
би трябвало да служи предано на Господа, защото така автоматично ще забрави 
отъждествяването с материалното тяло. Когато някой има съзнание само за 
материалното си тяло, той действа за сетивно наслаждение, но когато пренесе 
съзнанието си към Кршна, наслаждаването на сетивата автоматично спира. Човек не се 
нуждае от това материално тяло и не е нужно да приема неговите заповеди. Качествата 
на материалните гуни в тялото ще действат, но духовната душа, себето, остава настрана 
от такива дейности. По какъв начин остава настрана? Душата не желае нито да доставя 
наслаждение на тялото, нито да излезе от него. Така трансцендентално установен, 
преданоотдаденият автоматично се освобождава. За него е излишно да полага усилия 
да се освободи от влиянието на гуните на материалната природа. 
 Следващият въпрос се отнася до поведението на една трансцендентално 
установена личност. Материално установена личност се влияе от т.нар. „чест” и 
„позор”, които се отнасят до тялото, а трансцендентално установеният човек не се 
влияе от фалшива чест и фалшив позор. Той изпълнява дълга си в Кршна съзнание и не 
се интересува дали хората го почитат или унижават. Той приема нещата, които са 
благоприятни за задълженията му в Кршна съзнание; иначе не се нуждае от нищо 
материално, било то камък или злато. Той приема като скъп приятел всеки, който му 
помага в Кршна съзнание, и не мрази т.нар. „враг”. Той се отнася еднакво към всички и 
вижда всички на едно и също ниво, защото знае същността на временните катаклизми и 
смущения. Той не се опитва да прави нищо за себе си. Той може да прави всичко за 
Кршна, но за себе си не прави нищо. Чрез такова поведение човек наистина става 
трансцендентално установен. 
 
ТЕКСТ 26 
 

мам ча йо 'вйабхичарена    бхакти-йогена севате 
са гунан саматитйаитан    брахма-бхуйайа калпате 

 
мам – на Мен; ча – също; йах – човек, който; авйабхичарена – непременно; бхакти-
йогена – чрез предано служене; севате – отдава служене; сах – той; гунан – гуните на 
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материалната природа; саматитйа – като се издига; етан – всички тези; брахма-
бхуйайа – издигнат до Брахман нивото; калпате – става. 
 
Този, който изцяло е зает с предано служене и не пада при никакви обстоятелства, 
веднага се издига над гуните на материалната природа и така достига нивото на 
Брахман. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Този стих дава отговор на третия въпрос на Арджуна: какви са 
средствата, с помощта на които човек може да достигне трансцендентална позиция. 
Както бе обяснено преди това, материалният свят действа под влиянието на гуните на 
материалната природа. Човек не трябва да бъде смущаван от дейностите на гуните на 
природата. Вместо да насочва вниямнието си към тях, той може да пренесе вниманието 
си върху дейностите за Кршна. Дейностите, посветени на Кршна, са известни като 
бхакти-йога – винаги да се действа за Кршна. Това се отнася не само за Кршна, но и за 
различните Му пълни експанзии, като Рама и Нарайана. Той има безброй много 
експанзии. Всеки, който е зает да служи на която и да било от формите на Кршна или 
на пълните му експанзии, е считан за трансцендентално установен. Човек трябва да има 
пред вид също, че всички форми на Кршна са напълно трансцендентални, блажени, 
пълни със знание и вечни. Тези личностни експанзии на Бога са всемогъщи и 
всезнаещи и притежават всички трансцендентални качества. И така, ако някой се заеме 
да служи на Кршна или на пълните Му експанзии с неотслабваща решителност, 
въпреки че е много трудно да се превъзмогнат гуните на материалната природа, той 
може да ги преодолее. Това вече беше обяснено в седма глава. Който се отдаде на 
Кршна, веднага преодолява влиянието на гуните на материалната природа. Да бъдеш в 
Кршна съзнание, или да служиш предано, означава да постигнеш еднаквост с Кршна. 
Господ казва, че Неговата природа е вечна, блажена и пълна със знание, а живите 
същества са неделими частици от Върховния, както късовете злато са част от златото в 
една мина. Аналогично, живото същество в духовното си положение по качество е 
същото като златото, също като Кршна. Разликата в индивидуалността остава, в 
противен случай не би могло да се говори за бхакти-йога. Бхакти-йога означава, че 
има Господ, преданоотдаден и дейност за размяна на любов между Господа и 
преданоотдадения. Следователно има две индивидуални личности – Бог, Върховната 
Личност, и индивидуалната личност. В противен случай бхакти-йога нямаше да има 
смисъл. Ако човек не се намира на една и съща позиция с Господа, не може да Му 
служи. За да може някой да помага на царя лично, трябва да има необходимата 
квалификация. И така, необходимото условие е човек да стане Брахман, т.е. свободен 
от цялото материално замърсяване. Във ведическата литература се казва: брахмаива сан 
брахмапй ети. Човек може да постигне Върховния Брахман, като стане Брахман. Това 
означава, че трябва в качествено отношение да стане едно с Брахман. Когато постигне 
Брахман, човек не изгубва вечната си Брахман същност като индивидуална душа.  
 
ТЕКСТ 27 
 

брахмано хи пратиштхахам    амритасйавйайасйа ча 
шашватасйа ча дхармасйа    сукхасйаикантикасйа ча 

 
брахманах – на безличностното брахмаджйоти; хи – несъмнено; пратиштха – 
останалото; ахам – Аз съм; амритасйа – на безсмъртния; авйайасйа – на нетленния; ча 
– също; шашватасйа – на вечния; ча – и; дхармасйа – на органически присъщата 
позиция; сукхасйа – на щастие; аикантикасйа – крайното; ча – също. 

447 
 



 
Аз съм основата на безличностния Брахман, който е безсмъртен, нетленен и вечен 
и на когото е присъщо състоянието на крайно щастие.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Природа на Брахман са безсмъртието, нетленността, вечността и 
щастието. Брахман е началото на трансценденталната реализация. Параматма, 
Свръхдушата, е по средата, втората степен в трансценденталната реализация, а Бог, 
Върховната Личност, е крайна реализация на Абсолютната Истина. Следователно 
Параматма и безличностният Брахман се намират във Върховната Личност. В седма 
глава се обяснява, че материалната природа е проявление на по-низша енергия на 
Върховния Господ. Господ оплодява по-низшата, материалната природа с частици от 
по-висшата природа и това е духовен контакт с материалната природа. Когато едно 
живо същество, обусловено от материалната пирода, започне да развива духовно 
знание, то се издига над равнището на материалното съществуване и постепенно 
достига до Брахман схващането за Върховния. Достигането до Брахман схващането за 
живота е пълвия етап на себереализацията. На това ниво осъзналата Брахман личност е 
трансцендентална към материалното положение, но не е постигнала пълно 
съвършенство в реализацията на Брахман. Ако тя иска, може да остане на тази Брахман 
позиция и постепенно да се издигне до реализацията на Параматма, а след това и до 
реализацията на Бога, Върховната Личност. Във ведическата литература има много 
примери за това. Четиримата Кумари най-напред се установяват в безличностното 
Брахман схващане за истината и след това постепенно се издигат до платформата на 
преданото служене. Всеки, който не може да се издигне над безличностното схващане 
за Брахман, рискува да падне. В Шримад-Бхагаватам се посочва, че е възможно някой 
да се издигне до стадия на безличностния Брахман, без да напредва по-нататък и без да 
знае за Върховната Личност, обаче разумът на такъв човек не е напълно чист. Ако не се 
заеме с предано служене на Господа, съществува възможност човек да падне, вместо да 
се издигне до Брахман нивото. Във ведическата литература се казва: расо ваи сах, 
расам хй евайам лабдхвананди бхавати – „Когато някой разбере Божествената 
Личност, резервоара на удоволствието, Кршна, наистина постига трансцендентално 
блаженство.” (Таиттирийа Упанишад 2.7.1) Върховният Господ притежава шест 
съвършенства и когато един преданоотдаден Го достигне, се осъществява размяна на 
тези шест съвършенства. Слугата на един цар се наслаждава почти колкото царя. Ето 
защо вечно и неразрушимо щастие и вечен живот съпътства преданото служене. 
Следователно Брахман реализацията, т.е. вечността, нетленността, се включва в 
преданото служене. Личност, която е заета с предано служене, вече притежава това. 
 Въпреки че по природа е Брахман, живото същество има желание да господства 
над материалния свят и поради това пада. В своята органически присъща позиция то е 
над трите гуни на материалната природа, но контактът му с материалната природа го 
оплита в различните й гуни – добро, страст и невежество. Поради общуване с тези три 
гуни се появява и желанието му да господства над материалната природа. Когато е 
заето в предано служене, в пълно Кршна съзнание, живото същество незабавно се 
установява в трансцендентално положение и незаконното му желание да контролира 
материалната природа изчезва. Ето защо техниката на преданото служене, която 
започва със слушане, повтаряне на светите имена и помнене – предписаните девет 
начина за осъществяване на предано служене, – трябва да се изпълнява в общуване с 
преданоотдадени. Постепенно това общуване и въздействието на духовния учител 
отстраняват материалното желание за господство и човек твърдо се установява в 
трансценденталното любовно служене на Господа. Този метод е описан от двадесет и 
втори до последния стих на тази глава. Преданото служене на Господа е много просто: 
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човек трябва винаги да служи на Господа, да яде остатъците от храната, която е 
предложена на Божеството, да вдъхва аромата на цветята, поднесени в лотосовите 
крака на Господа, да посещава местата, където Господ е показал трансценденталните 
Си забавления, да чете за различните дейности на Господа и за размяната на любов с 
преданоотдадените Му, винаги да повтаря трансценденталната вибрация Харе Кршна, 
Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, 
да спазва дните за пост, които ознаменуват дните на появяването и напускането на 
Господа и Неговите преданоотдадени.  Когато следва тази техника, човек напълно се 
откъсва т всички материални дейности. Оня, който може да се установи по такъв начин 
в брахмаджйоти или в различните концепции за Брахман, е еднакъв по качество с 
Бога, Върховната Личност. 
 
 Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху четиринадесета глава 
на Шримад Бхагавад-гита, озаглавена „Трите гуни на материалната природа”.    
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ПЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА 
 
 

ЙОГА НА  ВЪРХОВНАТА ЛИЧНОСТ 
 

 
ТЕКСТ 1 
 

шри-бхагаван увача 
урдхва-мулам адхах-шакхам     ашваттхам прахур авйайам 
чхандамси йасйа парнани    йас там веда са веда-вит 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност, каза; урдхва-мулам – с корените 
нагоре; адхах – надолу; шакхам – клоните; ашваттхам – баняново дърво; прахух – се 
казва; авйайам – вечно; чхандамси – ведическите химни; йасйа – на което; парнани – 
листата; йах – всеки, който; там – това; веда – знае; сах – той; веда-вит – познавач на  
Ведите. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „Известно е, че има безсмъртно баняново дърво, 
което расте с корените нагоре и с клоните надолу и чиито листа са ведически 
химни. Който познава това дърво, познава и Ведите”. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: След като бе обсъдена важността на бхакти-йога, някой може да 
запита: „Какво ще кажете за Ведите?” В тази глава се обяснява, че Ведите се изучават 
с цел да се разбере Кршна. Следователно оня, който е в Кршна съзнание, който е зает с 
предано служене, вече знае Ведите. 
 Оплитането в материалния свят тук се сравнява с баняново дърво. За човек, 
който е зает с кармични дейности, баняновото дърво няма край. Той минава от един 
клон на друг, от него на втори, от втория на трети. Дървото на този материален свят е 
безкрайно и който е привързан към него, няма възможност да се освободи. Ведическите 
химни, предназначени за усъвършенстване на човека, са листата на това дърво. 
Корените на това дърво растат нагоре, защото започват от най-висшата планета в тази 
вселена, където живее Брахма. Ако някой успее да разбере това неразрушимо дърво на 
илюзията, ще може да се измъкне от него. 
 Трябва да бъде разбран този метод на освобождение. В предишните глави беше 
обяснено, че има много методи, с чиято помощ човек може да намери изход от 
материалното оплитане. И навсякъде от тридесета глава се вижда, че преданото 
служене на Върховния Господ е най-добрият начин. И така, основният принцип на 
преданото служене е непривързаност към материалните дейности и привързаност към 
трансценденталното служене на Господа. Начинът, по който се сломява привързаността 
към материалния свят, се разглежда в началото на тази глава. Корените на 
материалното съществуване растат нагоре. Това означава, че то започва от всеобщата 
материална субстанция, от най-висшата планета на вселената. Тя дава началото на 
цялата вселена с множество клони, които представляват различни планетарни системи. 
Плодовете представляват резултатите от дейностите на живите същества: религия, 
преуспяване, сетивно наслаждение и освобождение. 
 В този свят няма пример за дърво, което расте с корените нагоре и клоните 
надолу, но такова дърво съществува. Можем да го открием край водоемите. Там ще 
видим как дърветата на брега се отразяват във водата с корените нагоре и клоните 
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надолу. С други думи, дървото на този материален свят е само отражение на 
истинското дърво на духовния свят. Това отражение на духовния свят е в желанието, 
точно както отражението на дървото е във водата. Желанието е причината нещата да са 
установени в тази отразена материална светлина. Човек, който иска да се измъкне от 
материалното съществуване, трябва посредством аналитично изучаване напълно да 
опознае това дърво. 
 Тъй като е отражение на истинското дърво, това дърво е негово точно копие. 
Всичко е там, в духовния свят. Имперсоналистите считат Брахман за корена на 
материалното дърво и от корена, според санкхйа философията, водят началото си 
практри, пуруша, трите гуни, петте груби елемента (панча-маха-бхута), десетте сетива 
(дашендрийа), умът и т.н. По такъв начин те разделят целия материален свят на 
двадесет и четири елемента. Ако Брахман е центърът на всички проявления, този 
материален свят се явява сектор от 180 градуса от кръга с този център, а другата част от 
кръга, която обхваща другите 180 градуса, представлява духовният свят. Материалният 
свят е изопачено отражение, следователно в духовния свят трябва да има същото 
разнообразие, но съществуващо реално. Практри е външната енергия на Върховния 
Господ, а пуруша е Самият Върховен Господ и това се обяснява в Бхагавад-гита. Щом 
това проявление е материално, то е временно. Отражението е временно, защото 
понякога може да бъде видяно, а понякога не. Но източникът на отражението е вечен. 
Материалното отражение на реално съществуващо дърво трябва да бъде отсечено. 
Когато за една личност се казва, че знае Ведите, предполага се, че знае как да унищожи 
привързаността си към този материален свят. Ако някой познава този метод, той 
наистина познава Ведите. Човек, който е привлечен от ритуалните предписания на 
Ведите, е привлечен от прекрасните зелени листа на дървото. Той не знае целта на 
Ведите. Целта на Ведите, разкрита от Самата Божествена Личност, е да се отсече това 
отразено дърво и да се достигне истинското дърво на духовния свят. 
 
ТЕКСТ 2 
 
адхаш чордхвам прасритас тасйа шакха 
гуна-правриддха вишайа-правалах 
адхаш ча муланй анусантатани 
карманубандхини манушйа-локе 

 
адхах – надолу; ча – и; урдхвам – нагоре; прасритах – простиращи се; тасйа – 
неговите; шакхах – клони; гуна – от гуните на материалната природа; правриддхах – 
развити; вишайа – обекти на сетивата; правалах – вейките; адхах – надолу; ча – и; 
мулани – корени; анусантатани – разпрострели се; карма – към работа; анубандхини – 
привързани; манушйа-локе – в света на човешкото общество. 
 
Клоните на това дърво се разпростират надолу и нагоре, подхранвани от трите 
гуни на материалната природа. Вейките са обектите на сетивата. Това дърво има 
също и корени, които се спускат надолу и са свързани с кармичните дейности в 
човешкото общество. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук се дава по-нататъшното описание на баняновото дърво. Клоните му 
се разпростиран въ всички посоки. В по-ниските му части има различни проявления на 
живи същества: хора, животни, коне, крави, кучета, котки и т.н. Те се намират върху 
по-долните части на клоните, а върху по-горните части са по-висшите живи същества: 
полубоговете, гандахарвите и много други по-висши форми на живот. Както дървото се 
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храни с вода, така това дърво се подхранва от трите гуни на материалната природа. 
Понякога срещаме обширни пространства неплодородна земя, която има нужда от 
повече вода, а понякога пространства, покрити с богата зеленина. По същия начин там, 
където преобладава определена гуна на материалната природа, съобразно с нея се 
появяват и различните форми на живот. 
 Вейки на това дърво са считани за сетивни обекти. Чрез развиване на различни 
гуни на природата ние развиваме различни сетива и чрез тях се наслаждаваме на 
многообразието от сетивни обекти.  Върховете на клоните са сетивата – ушите, носа, 
очите и т.н., които са привързани към това да се наслаждават на различни сетивни 
обекти. Страничните корени са привързаностите и антипатиите, които са странични 
продукти от различните видове страдания и сетивни наслаждения. Смята се, че 
склонността към благочестиви и неблагочестиви постъпки се развива от тези странични 
корени, разпростиращи се във всички посоки. Истинският корен се намира на 
Брахмалока, а другите са в човешките планетарни системи. След като на по-висшите 
планетарни системи човек се наслади на резултатите от добрите си дела, той слиза 
отново на тази земя и подновява кармата си, т.е. кармичните дейности за ново 
издигане. Тази планета на човешки същества е полето на дейностите. 
 
ТЕКСТОВЕ 3-4 
 
на рупам асйеха татхопалабхйате 
нанто на чадир на ча сампратиштха 
ашваттхам енам су-вирудха-мулам 
асанга-шастрена дридхена чхиттва 

 
татах падам тат паримаргитавйам 
йасмин гата на нивартанти бхуйах 
там ева чадйам пурушам прападйе 
йатах правриттих прасрита пурани 

 
на – не; рупам – формата; асйа – на това дърво; иха – в този свят; татха – също; 
упалабхйате – може да бъде възприета; на – никога; антах – край; на – никога; ча – 
също; адих – начало; на – никога; ча – също; сампратиштха – основата; ашваттхам – 
баняново дърво; енам – това; су-вирудха – здраво; мулам – вкоренено; асанга-шастрена 
– с оръжието на непривързаността; дридхена – силен; чхиттва – като отсича; татах – 
след това; падам – място; тат – това; паримаргитавйам – трябва да се издири; йасмин 
– където; гатах – като отиде; на – никогд; нивартанти – те се връщат; бхуйах – отново; 
там – при Него; ева – несъмнено; ча – също; адйам – първоначалната; пурушам – 
Божествена Личност; прападйе – се отдават; йатах – от която; правриттих – началото; 
прасрита – се размножава; пурани – много старо. 
 
Истинската форма на това дърво не може да бъде възприета в този свят. Никой не 
може да разбере къде започва то, къде свършва и къде е основата му. Но човек 
трябва решително да отсече това здраво вкоренило се дърво с оръжието на 
непривързаността. После трябва да открие това място, от което веднъж достигнал 
го, никога няма да се върне, и там да се отдаде на Бога, Върховната Личност, от 
когото всичко води началото си, от когото всичко се размножава от незапомнени 
времена. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Тук ясно се казва, че истинската форма на това баняново дърво не може 
да бъде разбрана в този материален свят. Щом коренът е насочен нагоре, 
продължението на истинското дърво е на другия край. Когато е оплетен в материалните 
експанзии на дървото, човек не може да види нито докъде се простира то, нито къде е 
началото му. Но все пак човек трябва да открие причината. „Аз съм синът на моя баща, 
баща ми е син на тази и тази личност и т.н.” Изследвайки по този начин, човек стига до 
Брахма, който е създаден от Гарбходокашайи Вишну. Най-накрая, когато човек стигне 
до Бога, Върховната Личност, изследването завършва. Човек трябва да открие 
първоизточника на това дърво, Бога, Върховната Личност, като общува с личности, 
които имат знание за Бога, Върховната Личност. Тогава, посредством разбиране, човек 
постепенно се откъсва от лъжливото отражение на действителността и чрез знание 
може да прекъсне връзката си с него и да се установи на истинското дърво. 
 Във връзка с това думата асанга е много важна, защото привързаността към 
сетивното наслаждение и господство над материалната природа е много силна. Човек 
трябва да се научи на непривързаност посредством обсъждане на духовната наука, 
която се основава на авторитетни писания, и да слуша личности, които наистина 
притежават знание. В резултата на такива разисквания в обществото на 
преданоотдадени човек достига Бога, Върховната Личност. И първото нещо, което 
трябва да направи, е да Му се отдаде. Тук е описано мястото, от което веднъж 
достигнал го, човек никога не се връща към неистинското, отразено дърво. Бог, 
Върховната Личност, Кршна, е първоначалният корен, от който е произлязло всичко. За 
да спечели благосклонността на Божествената Личност, човек просто трябва да Му се 
отдаде, а това е резултат от извършването на предано служене: слушане, повтаряне на 
светите имена, и т.н. Той е причината за появата на материалния свят. Това вече беше 
обяснено от Самия Бог. Ахам сарвасйа прабхавах – „Всичко води началото си от Мен.” 
Следователно за да се измъкне от клоните на силното баняново дърво на материалния 
свят, човек трябва да се отдаде ва Кршна. Веднага щом се отдаде на Кршна, той 
автоматично се откъсва от това материално проявление. 
 
ТЕКСТ 5 
 
нирмана-моха джита-санга-доша 
адхйатма-нитйа винивритта-камах 
двандваир вимуктах сукха-духкха-самджнаир 
гаччхантй амудхах падам авйайам тат 

 
них – без; мана – фалшив престиж; мохах – и илюзия; джита – след като са победили; 
санга – в общуване; дошах – грешките; адхйатма – с духовно знание; нитйах – във 
вечността; винивритта – откъснат; камах – от похот; двандваих – от двойственостите; 
вимуктах – освободен; сукха-духкха – щастие и нещастие; самджнаих – наричани; 
гаччханти – достигат; амудхах – необърквани; падам – положение; авйайам – вечно; 
тат – това. 
 
Личности, които са освободени от фалшив престиж, илюзия и лъжливо общуване; 
които рабират вечното; у които няма вече материална похот; които са освободени 
от двойственостите на щастие и нещастие и, без да са объркани, знаят как да се 
отдадат на Върховната Личност, достигат това вечно царство. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук много добре е описан процесът на отдаването. Първото условие е 
човек да не бъде заблуден от гордост. Обусловената душа е горда, защото се мисли за 
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господар на материалната природа. Затова й е много трудно да се отдаде на Бог, 
Върховтната Личност. Човек трябва да развива истинско знание и така да разбере, че не 
той е господарят на материалната природа; Господарят е Бог, Върховната Личност. 
Когато човек се освободи от заблуждението, предизвикано от гордостта, той може да 
започне процеса на отдаването. Този, който винаги очаква почит в материалния свят, не 
може да се отдаде на Върховната Личност. Гордостта се дължи на илюзията, защото 
въпреки че човек идва, остава тук за кратко време и после си отива, той има глупостта 
да си представя, че е господар на света. По такъв начин той усложнява всичко и винаги 
има неприятности. Целият свят действа под влиянието на това заблуждение. Хората 
смятат, че Земята, това земно кълбо, принадлежи на човешкото общество и са я 
разделили, с измамно впечатление, че те са собствениците. Човек трябва да се освободи 
от лъжливата представа, че този свят е собственост на човешкото общество. Когато се 
освободи от тази невярна представа, той ще се освободи от всяко лъжливо общуване, 
породено от привързаност към семейство, общество или нация.  Такива несъвършени 
връзки привързват човека към материалния свят. След като премине този стадий, човек 
трябва да развива духовно знание. Той трябва да развие знание за това, кое в 
действителност е негова собственост и кое не му принадлежи. Когато получи разбиране 
за нещата такива, каквито са, човек се освобождава от всички двойствености като 
щастие и нещастие, удоволствие и страдание. Той се изпълва със знание и тогава е 
възможно да се отдаде на Бога, Върховтната Личност. 
 
ТЕКСТ 6 
 

на тад бхасайате сурйо    на шашанко на паваках 
йад гатва на нивартанте    тад дхама парамам мама 

 
на – не; тат – това; бхасайате – се осветява; сурйах – слънцето; на – нито; шашанках – 
луната; на – нито; паваках – огън, електричество; йат – където; гатва – като отидат; на 
– никога; нивартанте – те се връщат; тат дхама – тази обител; парамам – върховно; 
мама – Мое. 
 
Тази Моя върховна обител не се осветява нито от слънце, нито от луна, нито от 
огън, нито от електричество. Личностите, които я достигат, никога не се връщат в 
този материален свят. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук се описва духовният свят, обителта на Бога, Върховната Личност, 
Кршна, известна като Кршналока, Голока Врндавана. В духовното небе няма нужда от 
слънчева и лунна светлина, от огън и електричество, защото всички планети са 
самоосветени. В нашата планета има само една самоосветяваща се планета – Слънцето, 
–  докато в духовното небе всички планети са самоосветяващи се. Блестящото сияние 
на тези планети (наричани Ваикунтха) образува блестящото небе, известно с името 
брахмаджйоти. В действителност сиянието се излъчва от планетата на Кршна, Голока 
Врндавана. Част от това блестящо сияние е покрита от махаттаттва, т.е. от 
материалния свят. Другата, по-голямата част от това блестящо небе, е пълна с духовни 
планети, наричани Ваикентха, главната от които е Голока Врндавана. 
 Докато живото същество се намира в този печален материален свят, то води 
обусловен живот, но щом достигне духовното небе, отсичайки фалшивото извратено 
дърво на материалния свят, то постига освобождение. Тогава вече не съществува 
опасност да се върне обратно. В обусловения си живот живото същество се смята за 
господар на този материален свят, а в освободеното си състояние то влиза в духовното 
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царство и става приближен на Върховния Господ. Там се наслаждава на вечно 
блаженство, вечен живот и пълно знание.  
 Човек би трябвало да бъде възхитен от тези сведения. Той трябва да желае да се 
пренесе в този вечен свят и да се освободи от лъжливото отражение на реалността. На 
този, който е твърде силно привързан към материалния свят, му е много трудно да 
преодолее привързаността си, но ако се заеме с Кршна съзнание, той получава 
възможност постепенно да се откъсне от нея. Човек трябва да общува с 
преданоотдадени, които са в Кршна съзнание. Той трябва да търси обществото на хора, 
посветили се на Кршна съзнание, и да се научи как да отдава предано служене. По този 
начин той може да преодолее привързаността си към материалния свят. Човек не може 
да стане безразличен към привлекателността на материалния свят просто като се облече 
в шафранена дреха. Той трябва да се привърже към преданото служене на Господа. 
Следователно той трябва да се отнесе много сериозно към преданото служене, както се 
описва в дванадесета глава. И това е единственият начин да се измъкне от лъжливото 
проявление на истинското дърво. В четиринадесета глава се обяснява, че материалната 
природа замърсява всички техники. Само предано служене е описано като чисто 
трансцендентално. 
 Думите парамам мама са много важни тук. В действителност всяко кътче е 
собственост на Върховния Господ, но духовният свят е парамам, изпълнен с шест 
съвършенства. Катха Упанишад (2.2.15) също потвърждава, че в духовния свят няма 
нужда от слънчева и лунна светлина или от звезди (на татра сурйо бхакти на 
чандратаракам), защото цялото духовно небе се осветява от вътрешната енергия на 
Върховния Господ. Това духовно жилище може да бъде достигнато единствено чрез 
отдаване и по никакъв друг начин. 
 
ТЕКСТ 7 
 

мамаивамшо джива-локе    джива-бхутах санатанах 
манах-шаштханиндрийани    пракрити-стхани каршати 

 
мама – Моите; ева – несъмнено; амшах – откъснати частици; джива-локе – в света на 
обусловения живот; джива-бхутах – обусловеното живо същество; санатанах – вечно; 
манах – с ума; шаштхани – шестте; индрийани – сетива; пракрити – в материалната 
природа; стхани – установено; каршати – се бори усилено. 
 
Живите същества в този обусловен свят са Мои вечни, откъснати частици. Поради 
обусловения живот те водят много упорита борба с шестте сетива, едно от които е 
умът. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих ясно е предадена индивидуалността на живото същество. 
Живото същество е вечно откъсната неразделно свързана с Върховния Господ частица. 
Това не означава, че то приема индивидуалност в обусловения живот, а в освободеното 
си състояние става едно с Върховния Господ. То остава вечно откъснато. Ясно се казва 
– санатанах. Според изложението на Ведите, Върховният Господ се появява и дава 
началото на безброй много експанзии, от които първоначалните се наричат вишну-
таттва, а вторичните – живи същества. С други думи, вишну-таттва е лична 
експанзия, а живите същества са отделени от експанзии. Чрез личната Си експанзия Бог 
се проявява в различни форми, като Господ Рама, Нрсимхадева, Вишнумурти и всички 
господстващи Божества на Ваикунтха планетите. Отделените експанзии, живите 
същества, са вечни слуги. Личните експанзии на Бога, Върховната Личност, 
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индивидуалните проявления на Бога, съществуват винаги. По същия начин отделените 
експанзии, живите същества, имат своя индивидуалност. Като откъснати неразделно 
свързани с Върховния Господ частици, живите същества също притежават определена 
частица от Неговите качества и едно от тях е независимостта. Всяко живо същество, 
като индивидуална душа, има своя лична индивидуалност и съвсем малка 
независимост. Когато използва неправилно тази независимост, живото същество става 
обусловена душа, а когато я използва правилно, остава вечно освободено. И в двата 
случая то е вечно в качествено отношение, каквото е и Върховният Господ. В 
освободеното си състояние живото същество не е под влиянието на материалните 
условия и е заето с трансцендентално служене на Господа. В обусловения живот то е 
контролирано от материалните гуни на природата и забравя трансценденталното 
любовно служене на Господа. В резултат на това то трябва да се бори упрорито, за да 
поддържа съществуването си в материалния свят. 
 Всички живи същества (не само хората, кучета и котките, но и по-великите 
контрольори на материалния свят – Брахма, Господ Шива и дори Вишну) са частици, 
неразделно свързани с Върховния Господ. Всички те са вечни, а не временни 
проявления. Думата каршати („борба” или „здраво вкопчване”) е много важна. 
Обусловената душа е така обвързана, като че ли е окована с железни вериги. Тя е 
обусловена от лъжливото его, а умът е главната действаща сила, която я отвежда в 
материалното съществуване. Когато умът е в гуната на доброто, дейностите на човека 
са добри. Когато умът е в гуната на страстта, дейностите са обезпокояващи, а когато 
умът е в гуната на невежеството, човек минава към по-низшите форми на живот. От 
този стих става ясно, че обусловената душа е покрита от материално тяло, ум и сетива. 
Когато тя се освободи, т.е. когато материалната й обвивка умре, духовното й тяло 
проявява индивидуалните си качества. В Мадхйандинайана-шрути се дава следната 
информация: са ва еша брахма-ништха идам шарирам мартйам атисриджйа 
брахмабхисампадйа брахмана пашйати брахмана шриноти брахманаиведхам сарвам 
анубхавати. Тук се казва, че когато едно живо същество напусне материалното си 
въплъщение и влезе в духовния свят, то възстановява духовното си тяло, с което може 
да види лице в лице Бога, Върховната Личност. То може да слуша и да говори лично с 
Върховната Личност и може да Я разбере такава, каквато е. От смрти можем да научим 
също, че на духовните планети всеки живее в тяло, подобно на тялото на Бога, 
Върховната Личност (васанти йатра пурушах сарве ваикунтха-муртайах). Що се 
отнася до телесната конструкция, няма разлика между живите същества, които са 
неразделно свързани с Бога частици, и експанзиите на вишну-мурти. С други думи, 
когато се освободи, живото същество получава духовно тяло по милостта на Бога, 
Върховната Личност. 
 Думите мамаивамшах („откъснати неразделно свързани с Върховния Господ 
частици”) имат също голямо значение. Една част, откъсната от Върховния Господ, не е 
парче, отчупено от някакъв материален предмет. Още във втората глава разбрахме, че 
духът не може да се насече на парчета. Този къс не може да се възприеме материално. 
Той не е като материята, която може да се нареже на парчета и отново да се съедини. 
Тази концепция не е приложима тук, защото е употребена санскритската дума 
санатана („вечен”). Откъснатата частица е вечна. В началото на втора глава също се 
казва, че във всяко индивидуално тяло присъства откъсната от Върховния Господ 
частица (дехино ‘ смин йатха дехе). Когато се освободи от оковите на тялото, тази 
откъсната частица възстановява първоначалното си духовно тяло в духовното небе на 
духовна планета и се наслаждава на общуване с Върховния Господ. Оттук става ясно, 
че живото същество, което е откъсната неразделно свързана с Върховния Господ 
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частица, в качествено отношение е еднакво с Бога, както златните частици са също 
злато. 
 
ТЕКСТ 8 
 

шарирам йад авапноти    йач чапй уткраматишварах 
грихитваитани самйати    вайур гандхан ивашайат 

 
шарирам – тялото; йат – както; авапноти – получава; йат – като; ча апи – също; 
уткрамати – изоставя; ишварах – господарят на тялото; грихитва – като взема; етани 
– всички тези; самйати – си отива; вайух – въздухът; гандхан – мирише; ива – както; 
ашайат – от източника им. 
 
В материалния свят живото същество пренася различните си схващания за 
живота от едно тяло в друго, както въздухът носи различни аромати. По този 
начин то получава определен вид тяло и отново го напуска, за да получи друго 
тяло. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук живото същество е описано като ишвара, контрольор на 
собственото си тяло. Ако иска, то може да смени тялото си с по-висше тяло, и ако иска, 
може да премине в по-низша форма на живот. Налице е малка независимост. 
Измененията, които тялото претърпява, зависят от живото същество. По време на 
смъртта съзнанието, което то е създало, ще го заведе в следващия вид тяло. Ако е 
оформило съзнанието си като съзнание на котка или куче, то със сигурност ще смени 
тялото си с кучешко или котешко. Ако е насочило съзнанието си към божествени 
качества, ще приеме формата на полубог. И ако човек е в Кршна съзнание, той ще се 
пренесе на Кршналока, в духовния свят, и ще общува с Кршна. Не е вярно твърдението, 
че след унищожението на това тяло всичко свършва. Индивидуалната душа преминава 
от едно тяло в друго и сегашното й тяло, сегашните й дейности са основа за 
формирането на следващото й тяло. Човек получава друго тяло в зависимост от 
кармата си и трябва да напусне това тяло в точно определено време. Тук се казва, че 
финото тяло, което носи зачатието на следващото тяло, развива друго тяло в следващия 
живот.  Този процес на превъплъщаване от тяло в тяло и на страдание, докато душата е 
в тяло, се нарича каршати, или борба за съществуване. 
 
ТЕКСТ 9 
 

шротрам чакшух спаршанам ча    расанам гхранам эва ча 
адхиштхайа манаш чайам    вишайан упасевате 

 
шротрам – уши; чакшух – очи; спаршанам – допир; ча – също; расанам – език; гхранам 
–обоняние; ева – също; ча – и; адхиштхайа – като е установен; манах – ума; ча – също; 
айам – той; вишайан – сетивни обекти; упасевате – се наслаждава. 
 
По този начин живото същество приема грубо тяло и получава опрледелен вид 
уши, език, нос и сетиво за допир, които са групирани около ума. Така то се 
наслаждава на определен кръг сетивни обекти. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: С други думи, ако живото същество опорочи съзнанието си в качествата 
на котките и кучетата, в следващия си живот ще получи тяло на котка или куче, за да се 
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наслаждава. Първоначалното съзнание е чисто като вода. Ако смесим водата с някаква 
боя, цветът й се променя. По същия начин съзнанието е чисто, защото духовната душа е 
чиста. Но то се променя според връзката с материалните качества. Истинското съзнание 
е  Кршна  съзнание. Следователно когато човек е установен в Кршна съзнание, 
неговият живот е чист. Но ако съзнанието му е покварено от някакъв вид материален 
начин на мислене, в следващия живот той получава съответно тяло. Не е задължително 
да получи човешко тяло. Той може да получи тяло на куче, котка, свиня, полубог или 
някаква друга форма от всички 8 400 000 вида.  
 
ТЕКСТ 10 
 

уткрамантам стхитам вапи    бхунджанам ва гунанвитам 
вимудха нанупашйанти    пашйанти джнана-чакшушах 

 
уткрамантам – като напусне тялото; стхитам – поставен в тялото; ва апи – или; 
бхунджанам – като се наслаждава; ва – или; гуна-анвитам – под влиянието на гуните 
на материалната природа; вимудхах – глупавите личности; на – никога; анупашйанти – 
могат да видят; пашйанти – могат да видят; джнана-чакшушах –  всички, които имат 
очите на знанието. 
 
Глупаците не могат да разберат нито как едно същество може да напусне тялото 
си, нито на какъв вид тяло те се наслаждават, омагьосани от гуните на 
материалната природа. Но личността, чиито очи са отворени от знанието, може да 
види всичко това. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Думата джнана-чакшушах е много важна. Без знание човек не може да 
разбере нито как едно живо същество напуска сегашното си тяло, нито какъв вид тяло 
ще получи в следващия си живот, нито дори защо живее в даден вид тяло. За това се 
изискват огромни познания върху Бхагавад-гита и подобни на нея книги. Тези 
познания трябва да бъдат получени от авторитетен духовен учител. Щастлива е 
личността, която е подготвена да възприеме тези неща. Всяко живо същество напуска 
тялото си при определени обстоятелства, живее при определени обстоятелства и се 
наслаждава при определени обстоятелства под омаята на материалната природа. Като 
резултат от това то изживява различни видове щастие и нещастие в илюзията, че 
изпитва сетивна наслада. Личности, които постоянно са подмамвани от похот и 
желания, изгубват способността си да разберат смяната на тялото и престоя си в 
определено тяло. Те не могат да проумеят това. Всички, които са развили духовно 
знание, могат да разберат, че духът е различен от тялото и че той сменя тялото си и се 
наслаждава по различни начини.  Човек с такова знание може да разбере как 
обусловеното живо същество страда в материалния свят. Затова ония, които са много 
напреднали в Кршна съзнание, правят всичко възможно да дадат това знание на хората, 
чийто обусловен живот е пълен с безпокойства. Те трябва да изоставят този живот, да 
станат Кршна осъзнати и да се освободят, за да отидат в духовния свят. 
 
ТЕКСТ 11 
 

йатанто йогинаш чаинам    пашйантй атманй авастхитам 
йатанто 'пй акритатмано     наинам пашйантй ачетасах 
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йатантах – като се стремят; йогинах – трансценденталисти; ча – също; енам – това; 
пашйанти – могат да видят; атмани – в себето; авастхитам – установени; йатантах – 
стремейки се; апи – въпреки че; акрита-атманах – тези, които са постигнали 
себереализация; на – не; енам – това; пашйанти – виждат; ачетасах – понеже 
притежават недоразвити умове. 
 
Трансценденталистите, които са установени в себереализацията, могат ясно да 
видят всичко това. Но тези, чиито умове са недоразвити и които не са установени 
в себереализацията, не могат да видят какво става, въпреки опитите си. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има много трансценденталисти по пътя на духовната себереализация, 
но човек, който още не е установен в себереализацията, не може да вижда какви 
промени стават в тялото на живото същество. В тази връзка е важна думата йогинах. 
Понастоящем има много т.нар. „йоги” и много т.нар. дружества на йоги, които в 
действителност остават слепи за себереализацията. Те просто се отдават на някакъв вид 
гимнастически упражнения и са доволни, ако тялото им е добре сложено и здраво. Те 
нямат друга информация. Те са наричани йатанто ‘пй акртатманах. Въпреки че 
полагат упорити усилия в т.нар. „йога система”, те не се себереализирали. Такива хора 
не могат да разберат процеса на преселението на душата. Само ония, които наистина 
практикуват йога система и са реализирали себето, света и Върховния Господ, с други 
думи, бхакти-йогите, заети в чисто предано служене в Кршна съзнание, могат да 
разберат как стават всички неща. 
 
ТЕКСТ 12 
 

йад адитйа-гатам теджо    джагад бхасайате 'кхилам 
йач чандрамаси йач чагнау    тат теджо виддхи мамакам 

 
йат – това, което е; адитйа-гатам – в слънчевата светлина; теджах – блясък; джагат 
– целият свят; бхасайате – осветява; акхилам – изцяло; йат – това, което; чандрамаси – 
в луната; йат – това, което; ча – също; агнау – в огъня; тат – този; теджах – блясък; 
виддхи –  разбират; мамакам – от Мен. 
 
Блясъкът на Слънцето, който разсейва тъмнината в целия свят, се излъчва от 
Мен. И блясъкът на Луната, и блясъкът на огъня идват също от Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Неинтелигентните не могат да разберат как стават всички неща. Но 
човек може да започне да се установява в знание, като разбере това, което Господ 
обяснява тук. 
 Всеки човек вижда Слънцето, Луната, огъня и електричеството. Той трябва да се 
опита да разбере, че блясъкът на Слънцето, на Луната, на електричеството и на огъня 
идва от Бога, Върховната Личност. Именно в това схващане за живота, което е 
началото на Кршна съзнание, се намира голямата възможност за напредък на 
обусловената душа в материалния свят. Живите същества по своята същност са 
частици, неразделно свързани с Върховния Господ, и тук Той загатва как те могат да се 
върнат обратно при Него, обратно вкъщи. 
 От този стих можем да разберем, че Слънцето осветява цялата слънчева система. 
Има различни вселени и слънчеви системи, както и различни слънца, луни и планети, 
но във всяка вселена има само едно слънце. Както се казва в Бхагавад-гита (10.21), 
Луната е една от звездите (накшатранам ахам шаши). Слънчевата светлина се дължи 
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на духовното сияние на Върховния Господ в духовното небе. С изгрева на слънцето 
започват дейностите на всички. Хората палят огън, за да приготвят храната си; палят 
огън, за да движат машините си във фабриките и т.н. – толкова много неща се 
осъществяват с помощта на огъня. Затова живите същества много обичат изгрева на 
слънцето, огъня и лунната светлина. Без тях не може да живее нито едно живо 
същество. И така, ако човек разбере, че светлината и великолепието на слънцето се 
излъчват от Бога, Върховната Личност, Кршна, ще започне неговото Кршна съзнание. 
Лунната светлина подхранва всички зеленчуци. Тя е толкова приятна, че хората лесно 
могат да разберат, че живеят по милостта на Бога, Върховната Личност, Кршна. Без 
Неговата милост не може да има Слънце, без Неговата милост не може да има Луна, без 
Неговата милост не може да има огън, а без Слънце, Луна и огън никой не може да 
живее. Това са някои от мислите, които могат да събудая Кршна съзнанието у една 
обусловена душа.  
 
ТЕКСТ 13 
 

гам авишйа ча бхутани    дхарайамй ахам оджаса 
пушнами чаушадхих сарвах    сомо бхутва расатмаках 

 
гам – планетите; авишйа – като влизам; ча – също; бхутани – живите същества; 
дхарайами – поддържам; ахам – Аз; оджаса – с Моята енергия; пушнами – подхранвам; 
ча – и; аушадхих – зеленчуци; сарвах – всички; сомах – луната; бхутва – като стане; 
раса-атмаках – доставям сока. 
 
Аз влизам във всяка една планета и посредством Моята енергия всички те 
остават в орбита. Аз ставам Луната и по този начин доставям жизнения сок на 
всички зеленчуци. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Оттук става ясно, че всички планети се движат във въздуха единствено 
чрез енергията на Господа. Господ влиза във всеки атом, във всяка планета, във всяко 
живо същество. За това става дума в Брахма-самхита. Там се казва, че една пълна част 
от Бога, Върховната Личност, Параматма, влиза в планетите, във вселената, в живите 
същества и дори в атома. Понеже Той влиза във всичко, всичко се проявява по 
подходящ начин. Когато в тялото има духовна душа, живият човек може да се задържи 
над водата, но когато жизнената искра напусне тялото и тялото умре, то потъва. 
Разбира  се, когато е вече разложено, то се носи по водата като сламка, но 
непосрествено след смъртта то изведнъж потъва. По същия начин всички планети 
плуват в космичното пространство и това се дължи на проникването вътре на 
върховната енергия на Бога, Върховната Личност. Неговата енергия поддържа всяка 
планета като шепа прах. Ако някой държи шепа прах, прахта не може да се разсипе, но 
ако я хвърли във въздуха, тя ще се разпилее. По същия начин планетите, които се носят 
във въздуха, в действителност се крепят от ръката на вселенската форма на Върховния 
Господ. Посредством Неговата сила и енергия всички движещите се и недвижещите се 
неща остават по местата си. Във ведическите химни се казва, че благодарение на Бога, 
Върховната Личност, грее слънцето и планетите постоянно се движат. Ако не беше 
Той, всички планети щяха да се разпръснат във въздуха като прах и да загинат. Също 
благодарение на Бога, Върховната Личност, Луната храни всички зеленчуци. Под 
влиянието на Луната зеленчуците стават много вкусни. Без лунната светлина те не 
могат нито да израснат, нито да станат сочни и вкусни. Човешкото общество работи, 
живее в удобства и се наслаждава на храната благодарение на това, че Върховният 
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Господ доставя всичко необходимо. В противен случай човечеството не би могло да 
оцелее. Думата расатмаках е много важна. Всичко става вкусно чрез посредничеството 
на Върховния Господ, т.е. чрез въздействието на Луната. 
 
ТЕКСТ 14 
 

ахам ваишванаро бхутва    пранинам дехам ашритах 
пранапана-самайуктах    пачамй аннам чатур-видхам 

 
ахам – Аз; ваишванарах – Моята пълна част като храносмилателен огън; бхутва – 
ставайки; пранинам – на всички живи същества; дехам – в телата; ашритах – 
установен; прана – излизащият въздух; апана – движещият се надолу въздух; 
самайуктах – поддържа в равновесие; пачами – Аз смилам; аннам – храна; чатух-
видхам – четирите вида. 
 
Аз съм храносмилателният огън в телата на всички живи същества и Аз се 
свързвам с излизащия и влизащия жизнен въздух, за да смеля четирите вида 
храна. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: От ведическата шастра Айур Разбираме, че в стомаха има огън, който 
смила храната, изпратена там. Когато този огън не гори, не чувстваме глад, а когато 
гори, огладняваме. Ако огънят не функционира добре, трябва да проведем лечение. Във 
всички случаи този огън е представител на Бога, Върховната Личност. Ведическите 
мантри (Брхад-аранйака Упанишад 5.9.1) също потвърждават, че Върховният Господ, 
или Брахман, се намира вътре в стомаха под формата на огън и смила всички видове 
храна (айам агнир ваишванаро йо ‘йам антах пуруше йенедам аннам пачйате). 
Следователно щом Той помага за смилането на всички видове храна, живото същество 
не е независимо и в процеса на хранене. Ако Върховният Господ не му помогне в 
храносмилането, то няма да може да яде. Той създава и смила храната и по Неговата 
милост ние се радваме на живота. Във Веданта-сутра (1.2.27) също се потвърждава 
това. Шабдадибхйо ‘нтах пратиштханач ча – Господ се намира в звука, в тялото, във 
въздуха и дори в стомаха, като храносмилателна сила. Има четири вида храна. Някои се 
гълтат, другите се дъвчат, трети се ближат, а някои се смучат и Господ е 
храносмилателната сила за всички тях.  
 
ТЕКСТ 15 
 
сарвасйа чахам хриди саннивишто 
маттах смритир джнанам апоханам ча 
ведаиш ча сарваир ахам ева ведйо 
веданта-крид веда-вид ева чахам 

 
сарвасйа – на всички живи същества; ча – и; ахам – Аз; хриди – в сърдцето; 
саннивиштах – установен; маттах – от Мен; смритих – помненето; джнанам – 
знание; апоханам – забрава; ча – и; ведаих – от Ведите; ча – също; сарваих – всички; 
ахам – Аз съм; ева – несъмнено; ведйах – познаваем; веданта-крт – съставителят на 
Веданта; веда-вит – този, който знае; ева – несъмнено; ча – и; ахам – Аз. 
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Аз съм в сърцето на всеки и от Мен идват помненето, знанието и забравянето. Аз 
мога да бъда опознат посредством всички Веди. В действителностАз съм 
съставителят на Веданта и този, който знае Ведите. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Върховният Господ се намира в сърцето на всички под формата на 
Параматма и от Него водят началото си всички дейности. Живото същество забравя 
всичко в миналия си живот, но е принудено да действа в съответствие с напътствията 
на Върховния Господ, който е свидетел на всичките му дейности. Следователно човек 
започва да действа според миналите си дела. С необходимото знание му се дава и 
памет, но той забравя за миналия си живот. По този начин Господ е не само 
всепроникващ, но е и локализиран във всяко индивидуално сърце. Той присъжда 
различните кармични резултати. Той е обожаван не само като безличностен Брахма, 
като Бог, Върховната Личност, и като локализираната Параматма, но така също и като 
инкарнация на Ведите. Ведите дават правилни инструкции на хората, така че те да 
могат да моделират живота си правилно и да се върнат обратно при Бога, обратно 
вкъщи. Ведите дават знание за Бога, Върховната Личност, Кршна, и Кршна в 
инкарнацията Си Вйасадева е съставителят на Веданта-сутра. Коментарът върху 
Веданта-сутра, направен от Вйасадева в Шримад-Бхагаватам, дава истинско 
разбиране на Веданта-сутра. Върховният Господ е така съвършен, че за да освободи 
обусловената душа, Той доставя и смила храната. Свидетел е на дейностите й, дава й 
знание под формата на Ведите и като Бог, Върховната Личност, Шри Кршна е учителят 
в Бхагавад-гита. Той е обожаван от обусловената душа. По този начин Бог е 
всемилостив. 
 Антах-правиштах шаста джананам. Веднага щом напусне настоящото си тяло, 
живото същество забравя всичко, но подбудено от Върховния Господ, започва да 
действа отново. Въпреки че то забравя, Господ му дава разум да възобнови работата си 
от там, където е завършил миналият му живот. И така, живото същество не само се 
наслаждава или страда в този свят по нареждане на Върховния Господ, който се намира 
в сърцето му, но получава от него и възможност да разбере Ведите. Ако човек е 
сериозен в стремежа си да разбере ведическото знание, Кршна му дава нужната 
интелигентност. Защо Той предоставя ведическото знание за разбиране? – Защото 
всяко живо същество трябва да разбере Кршна. Ведическата литература потвърждава 
това: йо ‘сау сарваир ведаир гийате. В цялата ведическа литература, като се започне от 
четирите Веди, Веданта-сутра, Упанишадите и Пураните, се прославя величието на 
Върховния Господ. Той достижим чрез изпълнение на ведическите ритуали, чрез 
обсъждане на ведическата философия или чрез обожаване  в предано служене. 
Следователно целта на Ведите е да бъде разбран Кршна. Ведите не дават напътствия, 
чрез които да разберем Кршна и метода за реализирането Му. Крайната цел е Бог, 
Върховната Личност. Веданта-сутра (1.1.4) потвърждава това със следните думи: тат 
ту саманвайат. Човек може да постигне съвършенство на три стадия. Когато разбере 
ведическата литература, той може да разбере връзката си с Бога, Върховната Личност; 
когато следва различни техники, може да се приближи до Него; и накрая той може да 
постигне върховната цел, която не е нищо друго, освен Бога, Върховната Личност. В 
този стих ясно са очертани предназначението, смисълът и целта на Ведите. 
 
ТЕКСТ 16 
 

двав имау пурушау локе    кшараш чакшара эва ча 
кшарах сарвани бхутани    кута-стхо 'кшара учйате 
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двау – две; имау – тези; пурушау – живи същества; локе – в света; кшарах – които 
грешат; ча – и; акшарах – непогрешими; ева – несъмнено; ча – и; кшарах – които 
грешат; сарвани – всички; бхутани – живи същества; кута-стхах – в единство; 
акшарах – непогрешимы учйате – се казва. 
 
Има две категории същества: едните грешат, а другите са непогрешими. В 
материалния свят всяко живо същество греши, а в духовния свят всяко живо 
същество е безгрешно. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Както вече беше обяснено, Господ в инкарнацията Си като Вйасадева 
съставя Веданта-сутра. Тук Господ излага в резюме съдържанието на Веданта-сутра. 
Той казва, че живите същества, които са безброй много, могат да бъдат разделени на 
две групи – допускащи грешки и непогрешими. Живите същества са частици, вечно 
откъснати и неразделно свързани с Бога, Върховната Личност. Когато са в контакт с 
материалния свят, те се наричат джива-бхути и санскритските думи кшарах сарвани 
бхутани, дадени тук, означават че те грешат. Ония, които са в единство с Бога, 
Върховната Личност, се наричат непогрешими. „Единство” не означава, че те нямат 
индивидуалност. Единство означава, че няма разногласие, т.е. че те всички са съгласни 
с целта на творението. Разбира се, в духовния свят няма творение, но това, че Бог, 
Върховната Личност, както се казва във Веданта-сутра, е източник на всички 
еманации, обяснява тази концепция. 
 Според твърдението на Бога, Върховната Личност, Господ Кршна, има две 
категории живи същества. Ведите дават доказателства за това и следователно няма 
място за съмнение. Живите същества, които се борят в този свят с ума и петте си 
сетива, имат материални тела, които се променят. Докато живото същество е 
обусловено, тялото му се променя поради контакта с материята. Материята се променя 
и затова изглежда, като че ли живото същество се променя. В материалния свят живото 
същество претърпява шест промени: раждане, израстване, оставане известно време без 
промяна, възпроизвеждане, намаляване и изчезване. Това са промените на 
материалното тяло. Но в духовния свят тялото не се мени – няма старост, няма 
раждане, няма смърт. Там всичко съществува в единство. Кшарах сарвани бхутани – 
всяко живо същество, което е влязло в контакт с материята, като се започне от първото 
сътворено същество и се стигне до малката мравка, променя тялото си; следователно 
всички те допускат грешки. В духовния свят обаче те винаги са освободени в единство. 
 
ТЕКСТ 17 
 

уттамах пурушас тв анйах    параматметй удахритах 
йо лока-трайам авишйа    бибхартй авйайа ишварах 

 
уттамах – най-добрата; пурушах – личност; ту – но; анйах – друга; парама – 
върховното; атма – себе; ити – така; удахритах – се казва; йах – който; лока – на 
вселената; трайам – в трите подразделения; авишйа – като влиза; бибхарти – 
поддържа; авйайах – неизчерпаем; ишварах – Господ. 
 
Освен тези две категории, съществува и най-великата личност, Върховната Душа, 
Самият нетленен Господ, който е влязъл в трите свята и ги поддържа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Идеята на този стих е много добре обяснена в Катха Упанишад (2.2.13) 
и Шветашватара Упанишад (6.13). Там ясно се казва, че над безбройните живи 
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същества, някои от които са обусловени, а други освободени, съществува Бог, 
Върховната Личност, която е Параматма. Един стих от Упанишадите гласи следното: 
нитйа гитйанам четанаш четананам. Смисълът е, че измежду всички живи същества, 
както обусловени, така и освободени, има една върховна личност, която е Бог, 
Върховната Личност. Той ги поддържа и им осигурява възможност да се наслаждават в 
съответствие с различните си дейности. Този Бог, Върховната Личност, се намира в 
сърцето на всеки като Параматма. Само мъдрецът, който може да Го разбере, е 
способен да постигне съвършен мир и никой друг. 
 
ТЕКСТ 18 
 

йасмат кшарам атито 'хам    акшарад апи чоттамах 
ато 'сми локе веде ча    пратхитах пурушоттамах 

 
йасмат – защо; кшарам – на тези, които грешат; атитах – трансцендентален; ахам – 
Аз съм; акшарат – над непогрешимите; апи – също; ча – и; уттамах – най-добрият; 
атах – следователно; асми – Аз съм; локе – в света; веде – във ведическата литература; 
ча – и; пратхитах – с възхваляван; пуруша-уттамах – като Върховна Личност. 
 
Тъй като Аз съм трансцендентален, над всички, които грешат, и над 
непогрешимите, и тъй като Съм най-великият, аз Съм възхваляван в света и във 
Ведите като Върховната Личност. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Никой не превъзхожда Бога, Върховната Личност, Кршна – нито 
обусловената душа, нито освободената душа. Затова Той е най-великата личност. Тук 
се изяснява, че живите същества и Бога, Върховната Личност, имат своя 
индивидуалност. Разликата се състои в това, че живите същества и в обусловено, и в 
освободено състояние не могат да надминат в количествено отношение невъобразимите 
енергии на Бога, Върховната Личност. Погрешно е да се мисли, че Върховният Господ 
и живите същества са на едно и също равнище или са равни във всяко отношение. 
Разделението на висши и низши личности си остава винаги. Думата уттама е много 
важна. Никой не може да надмине Бога, Върховната Личност. 
 Думата локе означава „ в пауруша агама (смрти писанията)”. В речника 
Нирукти се потвърждава: локйате ведартхо ‘нена – „Целта на Ведите е обяснена в 
смрти писанията.” 
 Върховният Господ в локализирания Си аспект на Параматма също е описан във 
Ведите. Там (Чхандогйа Упанишад 8.12.3) намираме следния стих: тавад еша 
сампрасадо ‘смач чхарирад самуттхайа парам джйоти-рупам сампадйа свена 
рупенабхинишпадйате са уттамах пурушах – „Свърхдушата, която излиза от тялото, 
влиза в безличностното брахмаджйоти, след това в Своята форма остава в духовната 
Си индивидуалност. Този Върховен се нарича Върховната Личност.” Това означава, че 
Върховната Личност проявява и разпространява духовното Си сияние, което е 
основното осветление. Тази Върховна Личност има и локализиран аспикт, Параматма. 
Когато инкарнира като Вйасадева, сина на Сатйавати и Парашара Тя обяснява 
ведическото знание. 
 
ТЕКСТ 19 
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йо мам евам асаммудхо    джанати пурушоттамам 
са сарва-вид бхаджати мам    сарва-бхавена бхарата 

 
йах – всеки, който; мам – Мен; евам – така; асаммудхах – без съмнение; джанати – 
познава; пуруша-уттамам – Бог, Върховната Личност; сах – той; сарва-вит – 
познавачът на всичко; бхаджати – отдава предано служене; мам – на Мен; сарва-
бхавена – във всяко отношении; бхарата – о, сине на Бхарата. 
 
Този, който Ме познава като Бог, върховната Личност, и не се съмнява в Мен, 
знае всичко. Затова той се отдава напълно в предано служене на Мен, о, сине на 
Бхарата. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има много философски спекулации относно органически присъщото на 
живите същества и на Върховната Абсолютна Истина положение. В този стих Бог, 
Върховната Личност, обяснява, че оня, който познава Господ Кршна като Върховна 
Личност, в действителност знае всичко. Този, който няма съвършено знание, просто 
продължава да размишлява относно Абсолютната Истина, а притежаващият съвършено 
знание, без да губи ценното си време, се заема непосредствено с Кршна съзнание, 
преданото служене на Върховния Господ. Навсякъде в Бхагавадг-гита се подчертава 
този факт и въпреки това има толкова много упорити тълкуватели на Бхагавад-гита, 
които приемат Върховната Абсолютна Истина и живите същества за еднакви. 
 Ведическото знание се нарича шрути знание, придобито чрез слушане. В 
действителност човек трябва да получи посланието на Ведите от авторитети като 
Кршна и Неговите представители. Тук Кршна разграничава всичко много добре и човек 
би трябвало да слуша от този источник. Не е достатъчно да слушаме като свинете. 
Човек трябва да разбере авторитетите. Това не означава да се отдава на академични 
размишления. Той трябва смирено да чуе от Бхагавад-гита, че живите същества винаги 
са подчинени на Бога, Върховната Личност. Оня, който успее да разбере това така, 
както е обяснено от Бога, Върховната Личност, Шри Кршна, знае целта на Ведите и 
никой друг не познава целта на Ведите. 
 Думата дхаджати е много важна. На много места тя се използва във връзка със 
служенето на Върховния Господ. Ако една личност е заета в пълно Кршна съзнание, в 
предано служене на Господа, тя познава цялото ведическо знание. Във ваишнава 
парампара се казва, че ако някой е ангажиран с предано служене на Кршна, не му е 
нужна друга духовна техника, за да разбере Върховната Абсолютна Истина. Той вече е 
достигнал това ниво, защото е зает с предано служене на Господа. Той е приключил с 
всички подготвителни методи за разбиране. Но ако някой, след като е размишлявал 
стотици и хиляди животи, не достигне до извода, че Кршна е Бог, Върховната Личност, 
и че човек трябва да Му се отдаде, всичките му размишления в продъжение на толкова 
много години и животи са напразно пропиляно време. 
 
ТЕКСТ 20 
 

ити гухйатамам шастрам    идам уктам майанагха 
етад буддхва буддхиман сйат    крита-критйаш ча бхарата 

 
ити – така; гухйа-тамам – най-поверителното; шастрам – разкрито писание; идам – 
това; уктам – разкрито; майа – от Мен; анагха – о, безгрешни; етат – това; буддхва – 
разбирано; буддхи-ман – интелигентен; сйат – човек става  ; крита-критйах – най-
съвършен в стремежите си; ча – и; бхарата – о, сине на Бхарата. 
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О, безгрешни, това е най-поверителната част от ведическите писания и Аз ти я 
разкрих. Този, който я разбере, става мъдър и усилията му ще го доведат до 
съвършенство.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ ясно казва тук, че това е същността на всички разкрити писания. 
Човек трябва да я разбере такава, каквато е предадена от Бога, Върховната Личност. По 
такъв начин той ще стане интелигентен и съвършен в трансценденталното знание. С 
други думи, като разбере философията на Бога, Върховната Личност, Кршна, и се заеме 
с трансцендентално служене на Него, човек може да се освободи от всички 
замърсявания на гуните на материалната природа. Преданото служене на Господа и 
Самият Господ са едно и също нещо, защото са духовни: преданото служене се 
издвършва в рамките на вътрешната енергия на Върховния Господ. Казва се, че Господ 
е слънце, а невежество е тъмнина. Където има слънце, няма тъмнина. Следователно 
където има предано служене, подходящо ръководено от авторитетен духовен учител, и 
дума не може да става за невежество. 

Всеки трябва да приеме това съзнание за Кршна и да служи предано, за да стане 
интелигентен и да се пречисти. Ако човек не достигне до позицията да разбере Кршна и 
не се заеме с преданото служене, колкото и интелигентен да е според другите хора, 
интелигентността му не е съвършена. 
 Думата анагха, която е обръщение към Арджуна, е важна. Анагха –  „о, 
безгрешни”, означава, че ако човек не се освободи от всички греховни последици, 
много трудно ще разбере Кршна. Той трябва да се освободи от всякакво замърсяване и 
от всички греховни дейности – само тогава ще може да разбере. Но преданото служене 
е толкова чисто и могъщо, че веднъж ангажиран в него, човек автоматично достига 
нивото на безгреховност. 
 Има определени неща, които трябва да бъдат окончателно превъзмогнати, 
докато човек изпълнява преданото служене в обкръжение на чисти преданоотдадени и 
в пълно Кршна съзнание. Най-важното от тях е влечението на сърцето. Първото 
желание е причинено от желанието за господство над материалната природа. Така 
човек изоставя трансценденталното любовно служене на Върховния Господ. Втората 
слабост се състои в това, че когато у човек нараства влечението към господство над 
материалната природа, той се привързва към материята и към материални притежания. 
Проблемите на материалното съществуване се дължат на тези слабости на сърцето. В 
първите пет стиха на настоящата глава се описва методът, с помощта на който човек 
може да се освободи от тези слабости на сърцето, а останалата част на главата, от 
шести стих до края, коментира пурушоттама-йога. 
 
Така завършват пояснения на Бхактиведанта върху петнадесета глава на Шримад 
Бхагавата-гита, озаглавена „Йога на Върховната Личност.” 
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ШЕСТНАДЕСЕТА ГЛАВА 
 
   

БОЖЕСТВЕНАТА И ДЕМОНИЧНАТА ПРИРОДА 
 
 
ТЕКСТОВЕ 1-3 
 

шри-бхагаван увача 
абхайам саттва-самшуддхир    джнана-йога-вйавастхитих 
данам дамаш ча йаджнаш ча    свадхйайас тапа арджавам 
 
ахимса сатйам акродхас    тйагах шантир апаишунам 
дайа бхутешв алолуптвам    мардавам хрир ачапалам 
 
теджах кшама дхритих шаучам    адрохо нати-манита 
бхаванти сампадам даивим    абхиджатасйа бхарата 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност, каза; абхайам – безстрашие; саттва-
самшуддхих – пречистване на съществуването; джнана – в знание; йога – за свързване; 
вйавастхитих – положението; данам – благотворителност; дамах – контролиране на 
ума; ча – и; йаджнах – извършването на жертвоприношението; ча – и; свадхйайах – 
изучаване на ведическата литература; тапах – въздържаност; арджавам – простота; 
ахимса – ненасилие; сатйам – честност; акродхах – освободен от гняв; тйагах – 
отречение; шантих – спокойствие; апаишунам – без желание за търсене на 
недостатъци; дайа – милост; бхутешу – към всички живи същества; алолуптвам – 
освобождение то алчност; мардавам – благородство; хрих – скромност; ачапалам – 
решителност; теджах – енергичност; кшама – снизходителност; дхритих – сила на 
духа; шаучам – чистота; адрохах – освобождение от завистта; на – не; ати-манита – 
очакване на почит; бхаванти – са; сампадам – качества; даивим – трансценденталната 
природа; абхиджатасйа – на човек, който е роден; бхарата – о, сине на Бхарата. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „Безстрашие; пречистване на съществуването; 
развиване на духовно знание; благотворителност; себеконтрол; извършване на 
жертвоприношения; изучаване на Ведите; въздържание; простота; ненасилие; 
честност; превъзмогване на гнева; отречение; спокойствие; нежелание за търсене 
на недостатъци; състрадание към всички живи същества; свобода от алчност; 
благородство; скромност; твърда решителност; евергичност; сила на духа; 
свобода от завист и от силно желание за почести – тези трансцендентални 
качества, о, сине на Бхарата, принадлежат на праведните хора, надарени с 
божествена природа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В началото на петнадесета глава беше разтълкувано баняновото дърво 
на този материален свят. Страничните корени, излизащи от него, бяха сравнени с 
дейностите на живите същества – някои благоприятни, а други неблагоприятни. В 
девета глава бяха обяснени девите, т.е. съществата с божествена природа, а също и 
асурите, невярващите, т.е. демоните. И така, според ведическите обреди, дейностите, 
извършвани в гуната на доброто, са благоприятни за напредъка по пътя на 
освобождението. Такива дейности са известни като даиви практри, трансцендентални 
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по природа. Личности, които са установени в трансценденталната природа, правят 
прогрес по пътя на освобождението. От друга страна, тези, които действат в гуните на 
страстта и невежеството, нямат никаква възможност да постигнат освобождение. Те 
трябва или да останат в този материален свят като човешки същества, или да 
деградират до животински форми и до по-низши форми на живот. В настоящата 
шестнадесета глава Господ обяснява трансценденталната природа и качествата, които я 
съпътстват, а също и демоничната природа и нейните качества. 
 Много важна дума тук е абхиджатасйа, отнасяща се до човек, който е роден с 
трансцендентални качества или религиозни наклонности. Създаването на дете в 
религиозна атмосфера е известно във ведическите писания като Гарбхадхана-
самскара?. Ако родителите искат да имат дете с благочестиви качества, те трябва да 
следват десетте принципа, препоръчани от социалния живот на човешкото същество. 
От предишните глави на Бхагавад-гита научихме, че сексуалният живот за зачеване на 
добро дете е Самият Кршна. Сексуалният живот не е порицаван, при условие, че се 
спазват принципите на Кршна съзнание. Поне тези, които са в Кршна съзнание, не 
трябва да зачеват деца като кучета и котки. Те трябва да създават деца, които ще станат 
Кршна осъзнати. Това е предимството на децата, родени от баща и майка, ангажирани 
изцяло в Кршна съзнание. 
 Според социалната институция, известна като варнашрама-дхарма, обществото 
се разделя на четири социални и на четири професионални класи, или касти. Тази 
институция разделя човешкото общество не според произхода на членовете му, а 
според квалификацията, която те са придобили чрез образованието си. Целта й е да 
поддържа мира и благоденствието на обществото. Споменатите тук качества са 
обяснени като трансцендентални и са предназначени да помогнат на човека да напредва 
в духовно разбиране, за да може да се освободи от материалния свят. 
 В институцията варнашрама един саннйаси, т.е. такъв, който се е отрекъл от 
света, е считан за главата, или духовния учител на всички останали социални съсловия 
и духовни стъпала. Един брахмана е приеман за духовен учител на другите три класи в 
обществото: кшатрии, вайшии и шудри, докато саннйаси, който стои на върха на 
институцията, е смятан за духовен учител дори на брахманите. Най-важното качество 
на един саннйаси е безстрашието. Тъй като един саннйаси трябва да бъде сам, без 
никаква поддръжка или гаранция за поддръжка, той трябва просто да се уповава на  
милостта на Бога, Върховната Личност. Ако някой мисли: „Когато изоставя връзките 
си, кой ще ме протектира?” – той не трябва да се отрича от света. Човек трябва да бъде 
напълно убеден, че Кршна, или Бог, Върховната Личност, в Своя локализиран аспект, 
като Параматма, е винаги в него, че вижда всичко и винаги знае какво човек 
възнамерява да прави. Той трябва да е твърдо убеден, че Кршна, като Параматма, ще се 
погрижи за душата, която Му се е отдала. Той трябва да мисли: „Никога няма да бъда 
сам, дори ако живея в най-гъстата гора. Кршна ще бъде с мен и ще ме покровителства 
изцяло.” Такава убеденост се нарича абхайам, безсташие. Това състояние на ума е 
необходимо за личнността, която се е отрекла от света. 
 След това човек трябва да пречисти съществуването си. Много правила и 
предписания трябва да се следват, когато човек се отрече от света. Най-важното от тях 
е, че на саннйаси е строго забранено да влиза в близки отношения с жени. На него не 
му се разрешава да говорви с жена на усамотено място. Господ Чайтанйа е бил пример 
за съвършен саннйаси. Когато е бил в Пури, Неговите преданоотдадени-жени не са 
можели да се доближат даже да Му отдадат почитанията си. Те са били съветвани да 
Му  се покланят от разстояние. Това не означава, че саннйасите мразят жените; това 
означава, че те си налагат ограничението да нямат близък контакт с жени. Човек трябва 
да следва правилата и предписанията на съответното жизнено стъпало, за да пречисти 
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съществуването си. На един саннйаси са строго забранени интимните отношения с 
жени и притежанието на богатство за сетивно наслаждение. Самият Господ Чаитанйа е 
бил съвършен саннйаси и от живота Му научаваме, че е бил много стриктен по 
отношение на жените. Въпреки че е считан за най-щедрата инкарнация на Бога, понеже 
е приемал за ученици най-падналите обусловени души, Той стриктно е следвал 
правилата и предписанията  за жизненото стъпало на саннйаси  по отношение на 
общуването с жени. Веднъж един от Неговите приближени, Чхфота Харидаса, 
погледнал похотливо една млада жена. Господ Чаитанйа бил толкова стриктен, че го 
отстранил от обществото на личните Си придружители. Той казал: „За саннйаси или за 
всеки, който се старае да се измъкне от ноктите на материалната природа и да се 
завърне вкъщи, обратно при Бога, стремежът към жени и материални притежания за 
сетивно задоволяване – дори ако не им се наслаждава, а само се стреми към тях с 
такова намерение – е толкова осъдителен, че е по-добре такъв човек да се самоубие, 
отколкото да се опита да удовлетвори тези непозволени желания.” И така, това са 
начините за пречистване. 
 Следващият пункт е джнана-йога-вйавастхити – развиване на знание. Животът 
на саннйаси е предназначен за разпространяване на знание сред семейните и другите 
хора, които са забравили истинскоят си живот, същността на който е духовния 
напредък. Един саннйаси трябва да се прехранва, като проси от врата на врата, но това 
не означава, че той е просяк. Смирението е едно от качествата на трансцендентално 
установена личност. И от истинско смирение един саннйаси ходи от врата до врата – не 
толкова да проси, а за да се среща със семейните и да ги пробужда за Кршна съзнание. 
Това е дългът на един саннйаси. Ако наистина е напредлан и духовният учител му е 
наредил това, той трябва да проповядва Кршна съзнание с логика и разбиране. Но ако 
не е напреднал до такава степен, той не трябва да се отрича от света. Ако по една или 
друга причина някой се е отрекъл от света, без достатъчно знание, той трябва да се 
отдаде изцяло на слушане от авторитетен духовен учител, за да развие знание. Един 
саннйаси, т.е. човек, който се е отрекъл от сдвета, трябва да притежава безсташие, 
саттва-самшуддхи (чистота) и джнана-йога (знание). 
 Следващото качество е благотворителността. Тя е предназначена за семейните. 
Те трябва да изкарват прехраната си по честен начин и да използват петдесет процента 
от приходите си за разпространяването на Кршна съзнание по целия свят. Семейните 
трябва да дават милостиня на институциите, които извършват такава дейност. 
Подаянието трябва да се дава на подходящ получател. Има различни видове 
благотворителност, както ще бъде обяснено по-късно – благотворителност в гуната на 
доброто, в гуната на страстта и в гуната на невежеството. В писанията се препоръчва 
благотворителността в гуната на доброто, а благотворителността в гуната на страстта 
и невежеството не се препоръчва, тъй като това е просто пилеене на пари. Материална 
подкрепа трябва да се оказва единствено за разпространяването на Кршна съзнание по 
целия свят. Такава благотворителност е в гуната на доброто. 
 Дама (себеконтролът) не е предназначен само за другите жизнени стъпала на 
религиозното общество. Той е от първостепенно значение за семейните. Въпреки че 
има съпруга, семейният не трябва да използва сетивата си за излишен сексуален живот. 
За него има ограничения дори и в сексуалния живот – той трябва да бъде предназначен 
единствено за създаване на деца. Ако някой не иска да има деца, не трябва да се 
наслаждава на сексуален живот със съпругата си. В съвременното общество хората се 
наслаждават на сексуален живот, като използват противозачатъчни средства или още 
по-отвратителни методи, за да избегнат отговорността, свързана с отглеждането на 
деца. Това качество не е трансцендентално, а демонично. Ако някой, въпреки че е 
семеен, иска да напредва в духовно отношение, трябва да контролира сексуалния си 
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живот и да не зачева деца, при положение, че целта му не е да служи на Кршна. Ако 
може да създава деца, които ще бъдат Кршна осъзнати, той може да създава стотици. 
Ако обаче няма тази възможност, не трябва да има сексуален живот единствено за 
сетивно наслаждение. 
 Жертвоприношението е друга дейност, коята трябва да се извършва от 
семейните, защото тя изисква много пари. Тези, които са на останалите жизнени 
стъпала, а именно брахмачарйа, ванапрастха и саннйаса, нямат пари. Те живеят от 
просия. Затова извършването на различни видове жертвоприношения е предназначено 
за семейните. Те трябва да извършват жертвоприношенията агни-хорта, както се 
препоръчва във ведическата литература, но тези жертвоприношения в днешно време са 
много скъпи и затова нито един семеен не може да ги изпълнява. Най-доброто 
жертвоприношение за тази епоха се нарича санкиртана-йаджна. Тази санкиртана-
йаджна, повтарянето на Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна Харе Харе  / Харе 
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, е най-доброто и най-евтино 
жертвоприношение. Всеки може да го извършва и да извлече полза от него. И така, тези 
три принципа – благотворителност, сетивен контрол и извършване на 
жертвоприношения – са предназначени за семейните. 
 Свадхйайа, т.е изучаването на Ведите, е предназначено за брахмачарйа, или за 
периода, в който човек учи. Брахмачарите не поддържат връзки с жени. Те трябва да се 
въздържат от сексуален живот и да ангажират ума си в изучаване на ведическата 
литература за развиване на духовно знание. Това се нарича свадхйайа.  
 Тапас, или въздържанието, е предназначено най-вече за живот и уединение. 
Човек не трябва да остава семеен през целия си живот. Той винаги трябва да помни, че 
има четири жизнени стъпала: брахмачарйа, грхастха, ванапрастха и саннйаса. След 
семейния живот грхастха човек трябва да се оттегли. Ако живее сто години, двадесет и 
пет от тях той трябва да използва за обучение, двадесет и пет за семеен живот, двадесет 
и пет за живот в усамотение и двадесет и пет за жизненото стъпало на отречението. 
Такива са регулиращите принципи на ведическата религиозна дисциплина. Човек, 
който се е оттеглил от семейния живот, трябва да практикува въздържание по 
отношение на тялото, ума и езика. Това се нарича тапасйа. Цялото варнашрама 
обществое предназначено за  тапасйа. Без тапасйа или въздържание, нито едно 
човешко общество не може да достигне освобождение. Теорията, че в живота няма 
нужда от въздържание, че човек може да продължава да спекулира и всичко ще бъде 
много хубаво, не се препоръчва нито във ведическата литература, нито в Бхагавад-
гита. Такива теории са измислени от показни спиритуалисти, които се опитват да 
спечелят повече последователи. Ако те проповядваха ограничения, правилата и 
предписания, хората нямаше да бъдат привлечени. Затова тези, които искат да имат 
последовател в името на религията само за да направят впечатление, не внасят 
ограничения в живота на учениците си, нито пък в собствения си живот. Но този метод 
не се одобрява от Ведите. 
 Що се отнася до браминското качество простота, то е принцип, който трябва да 
се следва не само на дадено жизнено стъпало, а от всеки член на обществото, бил той в 
брахмачара ашрама, грхстха ашрама, ванапрастха ашрама или саннйаса ашрама. 
Човек трябва да бъде много естествен и искрен. 
 Ахимса означава да не се спира напредъкът в живота на което и да е живо 
същество. Човек не трябва да мисли, че щом духовната искра никога не може да бъде 
убита, дори и след освобождаването от тялото, няма нищо лошо в това да се убиват 
животни за сетивно наслаждение. Хората сега са пристрастени към яденето на 
животни, въпреки че има изобилие от зърнени храни, плодове и мляко. Убиването на 
животни не е необходимо. Това предписание важи за всеки. Когато няма друг избор, 
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човек може да убие животно, но то трябва да бъде принесено в жертва. Във всички 
други случаи, когато има предостатъчно храна за хората, тези, които желаят да 
напреднат по пътя на духовна реализация, не трябва да извършват насилие над 
животните. Истинска ахимаса означава да не се спира напредъкът в живота на никого. 
Животните също напредват в еволюционният си цикъл, като преминават от една 
категория животинска форма на живот в друга. Ако едно животно бъде убито, 
еволюцията му се задържа. Ако едно животно е било в дадено тяло определен брой дни 
или години и бъде преждевременно убито, то трябва да се върне отново в същата форма 
на живот, за да изживее останалите си дни и да се издигне до други форми на живот. 
Затова прогресът на животните не трябва да бъде спиран само за да се задоволи нечий 
език. Това се нарича ахимса. 
 Сатйам. Тази дума означава, че човек не трябва да изопачава истината заради 
личния си интерес. Във ведическата литература има няколко трудни пасажа, но 
смисълът им трябва да се разбири с помощта на авторитетен духовен учител. Това е 
методът за разбиране на Ведите. Шрути означава, че човек трябва да слуша от 
авторитети, а не да прави тълкувания, продиктувани от личен интерес. Има толкова 
много коментари върху Бхагавад-гита, в които се дават погрешни обяснения на 
автентичния текст. Трябва да се предава истинският смисъл на думата, а той трябва да 
се научи от авторитетен духовен учител. 
 Акродха означава да се възпира гневът. Дори ако го предизвикват, човек трябва 
да търпи, защото разгневи ли се веднъж, цялото му тяло се замърсява. Гневът е продукт 
на гуните на страстта и похотта, така че човек, който е трансцендентално установен, 
трябва да сдържа гнева си. Апаишунам означава, че човек не трябва да търси грешки у 
другите или да се опитва да ги поправя, без това да е необходимо. Разбира се, ако 
крадецът бъде наречен крадец, това не е търсене на грешки. Но да бъде наречен крадец 
един честен човек, е тежко провинение за този, който напредва в духовния живот. Хри 
означава, че човек трябва да бъде много скромен и не трябва да извършва отвратителни 
постъпки. Ачапалам, решителността, означава човек да не се тревожи или разочарова, 
когато се опитва да постигне нещо. Опитът може да се провали, но човек не трябва да 
се отчайва. Той трябва да продължава да напредва с търпение и решителност. 
 Думата теджас е използвана тук във връзка с кшатриите. Кшатриите трябва 
да бъдат винаги много силни, за да могат да защищават слабите. Те не трябва да се 
обявяват за ненасилници. Ако е необходимо, те трябва да употребяват насилие. Но 
личност, която е способна да сломи врага си, при някои обстоятелства може да прости. 
Тя може да прости малките оскърбления. 
 Шаучам означава чистота – не само на ума и на тялото, но и на постъпките на 
човека. Това особено важи и за търговците; те не трябва да действат на черния пазар. 
Нати-манита, неочакването на почести, се отнася за шудрите, класата на работниците, 
която е считана според ведическите писания за най-нископоставената от четирите 
класи. Шудриите не трябва да се възгордяват от някакъв неоснователен престиж или 
почит. Те трябва да останат в собственото си положение. Дълг на шудрите е да почитат 
представителите на по-висшите класи, за да се поддържа редът в обществото. 
 Всички двадесет и шест качества, изброени тук, са трансцендентални. Човек 
трябва да ги развива, според позицията си в обществото и в духовния живот. Смисълът 
на това е, че дори когато материалните условия на живот са много жалки, ако хората от 
всички класи развиват тези качества чрез практикуване, всеки ще може постепенно да 
се издигне до най-висшето ниво на трансценденталната реализация. 
 
ТЕКСТ 4 
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 дхамбо дарпо ‘бхиманаш ча    кродхах парушйам ева ча 
 джнанам чабхиджатасйа    партха сампадам асурим 
 
дамбхах -гордост; дарпах - високомерие; абхиманах - суета; ча –и; кродах – гняв; 
парушйам -жестокост; ева – несъмнено; ча – и; аджанам – невежество; ча – и; 
ахиджатасйа – на човек, което е роден; партха – о, сине на Партха; сампадам – 
качествата; асурим – демоничната природа.  
 
Гордост, високомерие, суета, жестокост и невежество – тези качества принадлежат 
на демоничните личности, о, сине на Пртха 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих е описан прекият път към ада. Демоните искат да 
демонстрират религиозност и напредък в духовното знание, въпреки че не следват 
никакви принципи. Те винаги са високомерни и горди с това, че притежават някакво 
образование или голямо богатство. Те искат да бъдат боготворени от другите и 
изискват почитания, въпреки че не ги заслужават. Те силно се рагневяват от дреболии и 
говорят грубо и невнимателно. Те не знаят какво трябва да се прави и какво не трябва 
да се прави. Вършат всичко по каприз, в съответствие със собствените си желания и не 
признават никакъв авторитет. Тези демонични качества са заложени у тях още от 
зачеването на телата им в утробата на майката и докато растат, демоните проявяват 
всички тези неблагоприятни качества. 
 
ТЕКСТ 5 
 

даиви сампад вимокшайа    нибандхайасури мата 
ма шучах сампадам даивим    абхиджато 'си пандава 

 
даиви – трансцендентални; сампат – ценни качества; вимокшайа – предназначени за 
освобождение; нибандхайа – за робство; асури – демонични качества; мата – се счита; 
ма – не; шучах – безпокой се; сампадам – ценни качества; даивим – трансцендентални; 
абхиджатах – роден от; аси – ти си; пандава – о, сине на Панду. 
 
Трансценденталните качества водят към освобождение, а демоничните – към 
робство. Но ти не се безпокой, о, сине на Панду, защото си роден с божествени 
качества. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ Кршна насърчава Арджуна, като му казва, че той не е роден с 
демонични качества. Намесата на Арджуна в сражението не е демонична, защото той 
предварително е обмислил всички „за” и „против”. Той е размислил дали такива 
уважавани личности като Бхишма и Дрона трябва да бъдат убити или не, така че не 
действа под влиянието на гнева, фалшивия престиж или жестокостта. Следователно 
Арджуна няма качества на демон. За кшатрийата (воина) изпращането на стрели 
срещу врага е трансцендентално, а неизпълнението на този дълг е демонично. И така, 
няма причини Арджуна да скърби. Всеки, който следва регулиращите принципи на 
съответните жизнени стъпала, е трансцендендално установен. 
 
ТЕКСТ 6 
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двау бхута-саргау локе 'смин    даива асура ева ча 
даиво вистарашах прокта    асурам партха ме шрину 

 
двау – две; бхута-саргау – сътворени живи същества; локе – в света; асмин – това; 
даивах – божествено; асурах – демонично; ева – несъмнено; ча – и; даивах – 
божествено; вистарашах – най-подробно; проктах – казах; асурам – демоничните; 
партха – о, сине на Пртха; ме – от Мен; шрину – просто чуй. 
 
О, сине на Пртха, в този свят има два вида сътворени същества. Едните се 
наричат святи, а другите – демонични. Вече ти обясних божествените качества с 
подробности. Сега чуй за демоничните. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: След като уверява Арджуна, че е роден с божествени качества, Господ 
Кршна описва поведението на демоните. Обусловените живи същества се делят на две 
класи. Едните са родени с божествени качества и водят регулиран живот, което 
означава, че следват препоръките на писанията и авторитетите. Човек трябва да 
изпълнява задълженията си, като се ръководи от авторитетните писания. Такъв 
манталитет е наречен божествен. Оня, който не следва регулиращите принципи, както 
са формулирани в писанията, и действа по каприз, се нарича демон, или асура. Няма 
друг критерий за определяне природата на човека, освен следването на регулиращите 
принципи от писанията. Във ведическата литература се посочва, че и полубоговете, и 
демоните са родени от Праджапати. Единствената разлика между тях се състои в това, 
че едните следват ведическите предписания, а другите – не. 
 
ТЕКСТ 7 
 

правриттим ча нивриттим ча    джана на видур асурах 
на шаучам напи чачаро    на сатйам тешу видйате 

 
правриттм – като постъпва правилно; ча – също; нивриттим – като не постъпва 
правилно; ча – и; джанах – личности; на – никога; видух – знаят; асурах – с демонични 
качества; на – никога; шаучам – чистота; на – нито; апи – също; ча – и; ачарах – 
поведение; на – никога; сатйам – истина; тешу – в тях; видйате – има. 
 
Тези, които са демонични, не знаят какво трябва да се прави и какво не трябва да 
се прави. У тях не може да се открие нито чистота, нито правилно поведение, нито 
истина. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Във всяко цивилизовано общество има някакъв сбор от дадени в 
писанията правила и закони, които са следвани от самото начало. Особено сред 
арйаните (тези, които приемат ведическата цивилизация и които са известни като най-
напредналите цивилизовани хора) за демонични се смятат всички, които не следват 
наставленията на писанията. Затова тук се казва, че демоните нито познават правилата 
на писанията, нито пък са склонни да ги следват. Повечето от тях не ги знаят, но дори и 
да ги знаят, не ги изпълняват. Те нямат вяра, нито пък желаят да действат в 
съответствие с ведическите писания. Демоните не са чисти нито външно, нито 
вътрешно. Човек трябва винаги да се грижи да поддържа тялото си чисто, като се къпе, 
като мие зъбите си, като се бръсне, сменя дрехите си и т.н. Що се отнася до вътрешната 
чистота, за поддържането й човек трябва винаги да помни светите имена на Бога и да 
повтаря Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе  / Харе Рама, Харе Рама, 
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Рама Рама, Харе Харе. Демоните не обичат тези правила за външна и вътрешна чистота 
и не ги следват. 
 Има много правила и предписания, определящи поведението на човека. Те са 
изложени в Ману-самхита. Законите за наследството и много други закони водят 
началото си от тази книга. В Ману-самхита се казва, че на жената не трябва да се дава 
свобода. Това не означава, че жените трябва да бъдат третирани като роби; те са по-
скоро като деца. На децата не се дава свободата, която имат мъжете. Обаче това не е 
подобрило състоянието на обществото в света. В действителност жената трябва да бъде 
покровителствана на всеки етап от живота си. В детството си тя трябва да бъде 
покровителствана от баща си, в младостта си – от своя съпруг, а в старостта – от 
порасналите си синове. Според Ману-самхита това е правилното поведение в 
обществото. Но съвременното възпитание създава изопачена представа за живота на 
жената и затова днес женитбата в човешкото общество на практика е въображаема. 
Моралът на жените в днешно врем също не е твърде висок. Това показва как демоните 
не приемат никакви инструкции, полезни за обществото. И понеже не следват опита на 
великите мъдреци, както и правилата и предписанията, утвърдени от тях, обществото 
на демоничните хора се намира в плачевно състояние.  
 
ТЕКСТ 8 
 

асатйам апратиштхам те     джагад ахур анишварам 
апараспара-самбхутам    ким анйат кама-хаитукам 

 
асатйам – нереално; апратиштхам – без основания; те – те; джагат – космическото 
проявление; ахух – казват; анишварам – без контрольор; апараспара – без причина; 
самбхутам – възникнала; ким анйат – няма друга причина; кама-хаитукам – това е 
единствено поради похот. 
 
Те казват, че този свят не е реален, че няма основание, че няма Бог, който 
контролира. Те казват, че светът е създаден от сексуалното желание и че той няма 
друга причина, освен похотта. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Демоните смятат, че светът е фантасмагория. Няма причина и 
следствие, няма контрольор, няма цел: всичко е нереално. Те казват, че космично 
проявление възниква от случайни материални действия и реакции. Те не мислят, че 
светът е създаден от Бога с определена цел. Те имат своя собствена теория, че светът е 
възникнал по собствен начин и че няма основания да се вярва, че зад него стои Бог. За 
тях няма разлика между дух и материя и те не приемат Върховния Дух. Всичко е само 
материя и целия космос е само купчина от невежество. Според тях всичко е пустота и 
всяко съществуващо проявление е плод на невежественото ни възприемане. Те 
приемат, че всяко проявление на разнообразие е признак на невежество, също както в 
съня си можем да създадем много неща, които в действителност не съществуват, и 
когато се събудим, да видим, че всичко е просто сън. Но всъщност, въпреки 
твърдението им, че животът е сън, демоните много умело се наслаждават на този сън. 
Така вместо да придобиват знание, те все повече и повече потъват в страната на 
сънищата си. Те правят извода, че както едно дете е резултат от сексуалното общуване 
между мъжа и жената, така и този свят е роден без всякаква душа. Според тях живте 
същества са създадени само чрез комбиниране на материя и за съществуването на душа 
и дума не може да става. Както много живи същества се появяват от потта и от 
мъртвото тяло без никаква причина, така целият жив свят е произлязъл от 
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материалните комбинации на космичното проявление. Следователно материалната 
природа е причината на това проявление и друга причина не съществува. Те не вярват 
на думите на Кршна в Бхагавад-гита: майадхйакшена пракртих суиате са-чарачам – 
„Под Моето ръководство се движи целият материален свят.” С други думи, демоните 
не притежават съвършено знание за сътворяването на света; всеки от тях има някаква 
собствена теория. За тях всички тълкувания на писанията са еднакво добро, защото те 
не вярват в общоустановеното разбиране на писанията.  
 
ТЕКСТ 9 

 
етам дрштим аваштабхйа    наштатмано 'лпа-буддхайах 
прабхавантй угра-карманах    кшайайа джагато 'хитах 

 
етам – това; дрштим – виждане; аваштабхйа – като приема; нашта – след като са 
изгубени; атманах – те самите; алпа-буддхайах – нискоинтелигентните; прабхаванти – 
благоденствие; угра-карманах – заети с дейности, които причиняват страдания; 
кшайайа – за разрушение; джагатах – на света; ахитах – неблаготворни. 
 
Като следват такива заключения, демоните, които сами се погубват и нямат 
никакъв разум, се заемат с неблаготворни и ужасни дейности, предназначени да 
унищожат света. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Демоните се заемат с дейности, които ще доведат света до гибел. Тук 
Господ казва, че те са нискоинтелигентни. Материалистите, които нямат представа за 
Бога, си мислят, че са напреднали. Но според Бхагавад-гита те са неинтелигентни и 
лишени от всякакъв разум. Те се опитват да се наслаждават на този материален свят в 
най-висша степен и затова постоянно изобретяват различни неща за сетивно 
наслаждение. Тези материалистически изобретения са считани за напредък на 
човешката цивилизация, но резултатът е, че хората стават все по-агресивни и по-
атресивни, все по-жестоки и по-жестоки: жестоки към животните, жестоки и към 
другите човешки същества. Те не знаят как да се държат помежду си. Убиването на 
животни е широко разпространено сред демоните. Такива хора са врагове на света, 
защото рано или късно ще измислят или създадат нещо, което ще доведе до 
разрушението на всичко. В този стих косвено се предсказват ядрените оръжия, с които 
целият свят днес е толкова горд. Всеки миг може да избухне война и тези атомни 
оръжия могат да създадат хаос. Такива неща се създават единствено за унищожението 
на света, както е посочено тук. Такива оръжия се изобретяват в човешкото общество 
вследствие на неговото безбожие; те не са създадени за мир и процъфтяване на света. 
 
ТЕКСТ 10 
 

камам ашритйа душпурам    дамбха-мана-маданвитах 
мохад грихитвасад-грахан    правартанте 'шучи-вратах 

 
камам – похот; ашритйа – приемат подслон на; душпурам – ненаситна; дамбха – от 
гордост; мана – и фалшив престиж; мада-анвитах – завладени от самонадеяност; 
мохат – от илюзия; грихитва – като вземат; асат – непостоянни; грахан – неща; 
правартанте – те процъфтяват; ашучи – за нечистото; вратах – признат открито. 
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Приемайки подслон в ненаситната похот, завладени от горделива самонадеяност и 
фалшив престиж, демоните, които са в илюзия, са заети винаги в нечисти дела, 
привлечени от преходното. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук се описват демоничният начин на мислене. Похотта на демоните 
няма насищане. Те ще увеличават все повече и повече ненаситните желания за 
материална наслада. Въпреки че винаги изпълнени с тревоги, породени от приемането 
на временни неща, те продължават да се занимават със същите дейности, защото са в 
илюзия. Те нямат знание и затова не могат да кажат, че вървят по погрешен път. 
Понеже приемат преходни неща, тези демонични хора си създават своя собствен Бог, 
съчиняват си собствени химни и ги пеят по съответен начин. Крайният резултат е, че те 
все повече и повече се привъзват към две неща: сексуалното наслаждение и трупането 
на материално богатство. В тази връзка много важна е думата ашучи-вратах, „нечисти 
обети”. Демоничните хора са привлечени единствено от виното, жените, хазарта и 
яденето на месо; това са техните ашучи, нечисти навици. Подбуждани от похот и 
фалшив престиж, те създават някакви религиозни принципи, които не са одобрени във 
ведическите предписания. Независимо че демоничните хора са най-отвратителните, 
светът по изкуствен начин създава за тях фалшиви почести. Въпреки че вървят към ада, 
те считат себе си за много напреднали. 
 
ТЕКСТ 11-12 
 

чинтам апаримейам ча    пралайантам упашритах 
камопабхога-парама    етавад ити нишчитах 
 
аша-паша-шатаир баддхах    кама-кродха-парайанах 
иханте кама-бхогартхам    анйайенартха-санчайан 

 
чинтам – страхове и тревоги; апаримейам – неизмерими; ча – и; пралайа-антам – до 
момента на смъртта; упашритах – след като са се подслонили в; кама-упабхога – 
сетивно наслаждение; парамах – най-висшага цел; етават – така; ити – по този начин; 
нишчитах – след като са убедени; аша-паша – оплетени в мрежата на надеждата; 
шатаих – от стотици; баддхах – като са привързани; кама – похот; кродха – и гняв; 
парайанах – винаги в такова настроение на ума; иханте – те желаят; кама – похот; 
бхога – сетивна наслада; артхам – с цел да; анйайена – незаконно; артха – на 
богатство; санчайан – натрупване. 
 
Те вярват, че в човешката цивилизация няма нищо по-важно от наслаждаването 
на сетивата. Така до края на живота те остават пълни с неизмерими тревоги. 
Оплетени в мрежата на стотици и хиляди желания, завладени от похот и гняв, по 
незаконни начини те печелят пари за сетивно наслаждение. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Демоните приемат, че наслаждаването на сетивата е крайната цел на 
живота и поддържат това схващане до смъртта си. Те не вярват, че съществува живот 
след смъртта и че хората получават различни видове тела в зависимост от своята карма, 
т.е. от дейностите си в този свят. Плановете им в живота са безброй, те съставят план 
след план и всеки от тях остава неизпълнен. Аз имам личен опит с човек, който имаше 
такъв демоничен манталитет. Дори в момента на смъртта той помоли лекаря да удължи 
живота му с още четири години, защото не бил осъществил плана. Такива глупави хора 
не знаят, че лекарят не е в състояние да удължи живота им дори с един миг. Когато 
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дойде уреченият час, желанията на човека не се взимат под внимание. Законите на 
природата не позволяват на човек да се наслаждава дори секунда повече от отреденото 
му. Демоничният човек, който не вярва в Бога или Свръхдушата вътре в себе си, 
извършва всякакви видове грехове само за да наслади сетивата си. Той не знае, че има 
свидетел, който се намира в сърцето му. Свръхдушата наблюдава дейностите на 
индивидуалната душа. Както се казва в Упанишадите, две птици стоят на едно и също 
дърво. Едната от тях действа, като се наслаждава на плодовете по клоните или страда 
от тях, а другата е само свидетел. Но личност, която е демонична, няма знанието на 
ведическите писания, нито пък има някаква вяра. Затова тя се чувства свободна да 
прави всичко за наслаждение на сетивата си, независимо от последствията. 
 
ТЕКСТОВЕ 13-15 

 
идам адйа майа лабдхам    имам прапсйе маноратхам 
идам астидам апи ме    бхавишйати пунар дханам 
 
асау майа хатах шатрур    ханишйе чапаран апи 
ишваро 'хам ахам бхоги    сиддхо 'хам балаван сукхи 
 
адхйо 'бхиджанаван асми    ко 'нйо 'сти садришо майа 
йакшйе дасйами модишйа    итй аджнана-вимохитах 

 
идам – това; адйа – днес; майа – от мен; лабдхам – спечелено; имам – това; прапсйе – 
ще спечеля; манах-ратхам – според желанията си; идам – това; асти –има; идам – 
това; апи – също; ме – мое; бхавишйати – то ще се увеличи в бъдеще; пунах – отново; 
дханам – богатство; асау – това; майа – от мен; хатах – беше убит; шатрух – 
неприятел; ханишйе – ще убия; ча – също; апаран – другите; апи – несъмнено; ишварах 
– господарят; ахам – аз съм; ахам – аз съм; бхоги – наслаждаващият се; сиддхах – 
съвършен; ахам – аз съм; бала-ван – силен; сукхи – щастлив; адхйах – богата; 
абхиджана-ван – обкръжен от аристократични рорнини; асми – аз съм; ках – който; 
анйах – друг; асти – има; садришах – като; майа – мен; йакшйе – ще жертвам; дасйами 
– ще давам милостиня; модишйе – ще се наслаждавам; ити – така; аджнана – 
о,невежество; вимохитах – заблуден. 
 
Демоничната личност мисли: „Днес притежавам голямо богатство и ще спечеля 
според плана си още. Толкова много неща ми принадлежат сега, а в бъдеще те ще 
стават все повече и повече. Той е мой враг и аз го убих, и другите ми врагове също 
ще бъдат убити. Аз съм господарят на всичко. Аз съм наслаждаващият се, аз съм 
съвършен, силен и щастлив. Аз съм най-богатият и съм заобиколен от 
аристократични роднини. Няма друг толкова силен и щастлив, колкото мен. Ще 
извърша жертвоприношения, ще дам някаква милостиня и така ще се 
наслаждавам.” По този начин подобни хора са заблуждавани от невежеството. 
 
ТЕКСТ 16 
 

анека-читта-вибхранта    моха-джала-самавритах 
прасактах кама-бхогешу патанти нараке 'шучау 

 
анека – многобройни; читта – от тревоги; вибхрантах – объркани; моха – от илюзии; 
джала – от мрежата; самавритах – обкръжени; прасактах – привързани; кама-бхогешу 
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– към сетивно задоволяване; патанти – те се плъзгат надолу; нараке – към ада; ашучау 
– нечисти. 
 
И така объркани от различни грижи, оплетени в мрежата на илюзията, те се 
привързват твърде силно към сетивното наслаждение и падат в ада. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Желанието на демоничния човек да трупа пари няма граници. Тази 
жажда е неограничена. Той мисли единствено за това, колко голямо е имуществото, 
което притежава в момента, и проектира как да използва богатството си, за да го 
увеличи в бъдеще. Поради тази причина той не се колебае да действа по всички 
греховни начини и да участва в афери на черния пазар, за да забогатява незаконно. Той 
е омаян от нещата, които вече притежава – земя, семейство, къща и банкова сметка, – и 
постоянно крои планове, как да ги увеличи. Той вярва в собствените си сили и не знае, 
че всичко, което печели, се дължи на миналите му добри дела. На него му е дадена 
възможност да натрупа всички тези неща, но той няма представа, че причините за това 
се крият в миналото. Той си мисли, че цялото му богатство се дължи на собствените му 
усилия. Демоничните личности вярват в силата на собствените си дейности, а не в 
закона на кармата. Според закона на кармата, човек се ражда във високопоставено 
семейство, става богат, високообразован или много красив поради добрите дела, които 
е извършил в миналото си. Демоните мислят, че всички тези неща са случайни и се 
дължат на личните способности на човека. Те не схващат аранжимента, който стои зад 
многообразието от хора, красота и образование. Всеки, който се опитва да съперничи 
на такъв демоничен човек, е негов враг. Има много демонични хора и всеки един от тях 
е враг на останалите. Тази враждебност се задълбочава все повече и повече – между 
отделните хора, след това между семействата, между общностите и най-накрая между 
народите. Затова в целия свят постоянно съществуват конфликти, войни и вражди. 
 Всяка демонична личност мисли, че може да живее за сметка на другите. 
Обикновено демоничният човек се мисли за Върховен Бог, а демоничните 
проповедници казват на последователите си: „Защо търсите Бога някъде другаде? Вие 
самите сте Бог! Можете да правите всичко, каквото пожелаете. Не вярвайте в Бога. 
Отхвърлете Бога. Бог е мъртв.” Това са демонични проповеди. 
 Въпреки че демоничната личност вижда по-богати и по-влиятелни хора от нея 
самата, тя си мисли, че никой не е по-богат и по-влиятелен от нея. Що се отнася до 
издигането до по-висшите планетарни системи, тя не вярва в извършването на йаджни, 
т.е. жертвоприношения. Демоните мислят, че могат да изобретят свой собствен метод 
за йаджна и да конструират машина, с която  да могат да достигнат всяка по-висша 
планета. Най-красноречив пример за такъв демон е Равана. Той предлага на хората план 
за стълба, по която всеки да може да достигне райските планети, без да извършва 
жертвоприношенията, предписани във Ведите. По същия начин в сегашната епоха 
демоничните личности се стремят да достигнат до по-висшите планетарни системи с 
помощта на механични средства. Това са примери, които говорят за обърканост. 
Резултатът е, че без да знаят, тези хора вървят към ада. Тук санскритска дума моха-
джла е особено важна. Джала означава „мрежа”, също като рибите, уловени в мрежа, 
те нямат никакъв изход. 
 
ТЕКСТ 17 
 

атма-самбхавитах стабдха    дхана-мана-маданвитах 
йаджанте нама-йаджнаис те    дамбхенавидхи-пурвакам 
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атма-самбхавитах – самодоволни; стабдхах – нагли; дхана-мана – от богатство и 
фолшив престиж; мада – в илюзия; анвитах – завладени; йаджанте – те извършват 
жертвоприношения; нама – само на име; йаджнаих – с жертвоприношения; те – те; 
дамбхена – от гордост; авидхи-пурвакам – без да следват каквито и да било правила и 
предписания. 
 
Самодоволни и винаги нагли, заблудени от богатство и фалшив престиж, 
понякога те горделиво извършват формални жертвоприношения, без да следват 
каквито и да било правила и предписания. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Като се мислят, че са над всичко в света, като пренебрегват всякакви 
авторитети и писания, демоните понякога извършват т.нар. религиозни и жертвени 
ритуали. И тъй като не вярват в авторитета на никого, те са много нагли. Това се дължи 
на илюзията, породена от натрупването на богатство и фалшив престиж. Понякога 
такива демони приемат ролята на проповедници, заблуждават хората и стават известни 
като религиозни реформатори или като инкарнации на Бога. Те си играят на 
жертвоприношения, почитат полубоговете или измислят свой собствен Бог. Хората ги 
обявяват за Бог и ги почитат, а глупавите ги смятат за напреднали в религиозните 
принципи, или в принципите на духовното знание. Демоничните личности приемат 
дрехата на хората, които са се отрекли от света, и облечени в нея, извършват всякакви 
глупости. В действителност има толкова много ограничения за личността, която се е 
отрекла от този свят. Демоните не обичат такива ограничения. Те мислят, че какъвто и 
път да създаде някой, това е негов, собствен път и няма такова нещо като стандартен 
път, който човек е длъжен да следва. Тук специално се набляга на думата авидхи-
пурвакам, която означава незачитане на правилата и предписанията. То се дължи 
единствено на невежеството и илюзията. 
 
ТЕКСТ 18 
 
 

аханкарам балам дарпам    камам кродхам ча самшритах 
мам атма-пара-дехешу    прадвишанто 'бхйасуйаках 

 
аханкарам – лъжливо его; балам – сила; дарпам – гордост; камам – похот; кродхам – 
гняв; ча – също; самшритах – след като са се подслонили в; мам – Мен; атма – в 
техните собствени; пара – и в други; дехешу – тела; прадвишантах – като богохулстват; 
абхйасуйаках – завистливи. 
 
Объркани от лъжливото его, сила, гордост, похот и гняв, демоните започват да 
завиждат на Бога, Върховната Личност, който се намира в собствените им тела и в 
телата на другите, и хулят истинската религия. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Една демонична личност, която винаги е против върховенството на 
Бога, не е склонна да вярва в писанията. Както писанията, така и съществуването на 
Бога, Върховната Личност, пораждат завист у нея. Причина за това е т.нар. „престиж”, 
натрупаното богатство и силата на демоничната личност. Тя не знае, че сегашният 
живот е подготовка за следващия и понеже не знае това, тя в действителност завижда 
на собственото си себе и на себето у другите. Тя извършва насилие върху телата на 
другите и върху собственото си тяло. Тя не се съобразява с върховния контрол на 
Божествената Личност, понеже не притежава знание. Тъй като завижда на писанията и 
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на Бога, Върховната Личност, тя намира лъжливи аргументи срещу съществуването на 
Бога и отхвърля авторитета на писанията. Тя се мисли за независима и пълновластна 
във всяка дейност. Такава личност мисли, че тъй като никой не може да се сравнява с 
нея по сила, власт и богатство, тя може да действа по всясакъв начин и никой не може 
да я спира. Ако се появи враг, който е в състояние да попречи на усъвършенстването на 
сетивните й дейности, тя съставя план за погубването му чрез собствена сила. 
 
ТЕКСТ 19 
 

тан ахам двишатах круран    самсарешу нарадхаман 
кшипамй аджасрам ашубхан    асуришв ева йонишу 

 
тан – тези; ахам – Аз; двишатах – завистливи; круран – злонамерени; самсарешу – в 
океана на материалното съществуване; нара-адхаман – най-низшите сред човечеството; 
кшипами – поставям; аджасрам – завинаги; ашубхан – неблагоприятни; асуришу – 
демоничени; ева – несъмнено; йонишу – в утробите. 
 
Завистливите и злонамерените, най-низшите сред хората – тях Аз непрекъснато 
хвърлям в океана на материалното съществуване в различни демонични форми 
на живот. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих се посочва, че поставянето на дадена индивидуална душа в 
точно определено тяло е изключително право на върховната воля. Демоничната 
личност може да не се съгласи да приеме върховенството на Господа и може да действа 
по собствен каприз, но следващото й раждане ще зависи от решението на Бога, 
Върховната Личност, а не от нея самата. В Шримад-Бхагаватам, Трета песен, се казва, 
че след смъртта индивидуалната душа е поставяна в утробата на някоя майка, където 
получава определен вид тяло под контрола на по-висшата сила. Затова в материалния 
свят откриваме толкова много форми на живот, животни, насекоми, хора и т.н. Всички 
те са предварително създадени от по-висшата сила. Те не са случайни. Що се отнася до 
демоните, тук ясно се казва, че те се поставят непрекъснато в утробите на демони и по 
този начин продължават да остават завистливи, най-низши от човешкия род. Смята се, 
че такива демонични човешки форми винаги са пълни с похот и омраза и винаги са 
агресивни и нечисти. Много видове хищници в джунглата принадлежат към 
демоничните форми на живот. 
 
ТЕКСТ 20 
 

асурим йоним апанна    мудха джанмани джанмани 
мам апрапйаива каунтейа    тато йантй адхамам гатим 

 
асурим – демонични; йоним – видове; апаннах – получавайки; мудхах – глупавите; 
джанмани джанмани – в раждане след раждане; мам – Мен; апрапйа – без да 
достигнат; ева – несъмнено; каунтейа – о, сине на Кунти; татах – след това; йанти – 
отиват; адхамам – осъдени; гатим – местоназначение. 
 
Като се раждат многократно в демоничните форми на живот, о, сине на Кунти, 
такива личности не могат никога да Ме достигнат. Постепенно те деградират до 
най-отвратителните форми на съществуване. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Известно е, че Бог е милостив към всички, но тук узнаваме, че Той 
никога не е милостив към демоните. Ясно се казва, че демоните живот след живот 
биват поставяни в утробите на подобни демони и като не постигат милостта на 
Върховния Господ, деградират все повече и повече, докато накрая получат тела на 
котки, кучета и свине. Тук определено се казва, че такива демони на практика нямат 
възможност да спечелят милостта на Бога на никой етап от следващия си живот. Във 
Ведите се посочва също, че такива личности постепенно затъват повече и повече, 
докато станат кучета и свине. Във връзка с това човек може да не се съгласи с 
твърдението, че Бог е милостив към всички, щом като не е милостив към тези демони. 
Като отговор на това във Веданта-сутра намираме изявлението, че Върховният Господ 
не мрази никого. Поставянето на асурите, т.е. демоните, на най-ниското стъпало на 
живот, е само друго проявление на милостта Му. Понякога Върховният Господ убива 
асурите, но това също е добро за тях, защото от ведическата литература узнаваме, че 
всеки, който е убит от Върховния Господ, постига освобождение. В историята има 
примери за много асури – Равана, Камса, Хиранйакашипу, – заради които Господ се 
явява в различни инкарнации – само за да ги убие. Следователно Бог проявява милост и 
към асурите, ако имат достатъчно касмет да бъдат убити от Него. 
 
ТЕКСТ 21 
 

три-видхам наракасйедам    дварам нашанам атманах 
камах кродхас татха лобхас    тасмад етат трайам тйаджет 

 
три-видхам – от три вида; наракасйа похот; кродхах – гняв; татха – както и; лобхах – 
алчност; тасмат – следователно; етат – тези; трайам – три; тйаджет – човек трябва 
да изостави. 
 
Има три врати, които водят към този ад – похот, гняв и алчност. Всеки разумен 
човек трябва да ги изостави, защото те водят до деградиране на душата. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук се описва началото на демоничния живот. Човек се опитва да 
удовлетвори похотта си и когато не успее, възникват гневът и алчността. Един разумен 
човек, който не иска да деградира до формите на демоничен живот, трябва да се опита 
да изостави тези врагове, които могат да погубят себето дотам, че да няма никаква 
възможност за освобождение от материалното тяло. 
 
ТЕКСТ 22 
 

етаир вимуктах каунтейа    тамо-двараис трибхир нарах 
ачаратй атманах шрейас  тато йати парам гатим 

 
этаих – от тези; вимуктах – като са освободени; каунтейа – о, сине на Кунти; тамах-
двараих – от вратите на невежеството; трибхих – на трте вида; нарах – личност; 
ачарати – извършва; атманах – за себето; шрейах – благословеия; татах – след това; 
йати – той отива; парам – до върховната; гатим – цел. 
 
Човек, измъкнал се от трите врати, които водят към ада, о, сине на Кунти, 
извършва дейности, благоприятни за себереализацията, и по този начин 
постепенно достига най-висшата цел. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Човек трябва да се предпазва от враговете на човешкия живот: похотта, 
гнева и алчността. Колкото повече се освобождава от тях, толкова повече 
съществуването му се пречиства. Тогава той може да следва правилата и 
предписанията, дадени във ведическата литература. Като следва регулиращите 
принципи за човешкия живот, той постепенно се издига до платформата на духовната 
реализация. Ако някой е щастлив посредством тази практика да се издигне до 
платформана на Кршна съзнание, успехът му е гарантиран.  Във ведическата 
литература са предписани начините за действие и съответните последици от тях, които 
дават възможност на човек да достигне до нивото на пречистване. Целият метод се 
основава на отказ от похотта, алчността и гнева. Чрез усъвършенстване на знанието си 
за този процес човек може да се издигне до най-високата позиция на себереализацията. 
Себереализацията става съвършена в преданото служене. В преданото служене 
освобождението на обусловената душа е гарантирано. Затова според ведическата 
система има четири стъпала на духовно развитие и четири социални подразделения, 
които се наричат кастова система и система за духовен живот. Има различни правила и 
предписания за различните касти или общесдтвени класи и ако човек ги следва, 
автоматично ще се издигнне до най-високото ниво на духовна реализация. Несъмнено, 
тогава той може да получи освобождение. 
 
ТЕКСТ 23 
 

йах шастра-видхим утсриджйа    вартате кама-каратах 
на са сиддхим авапноти    на сукхам на парам гатим 

 
йах – всеки; шастра-видхим – правилата от писанията; утсриджйа – като се отказва от; 
вартате – остава; кама-каратах – да действа по каприз в похот; на – никога; сах – той; 
сиддхим – съвершенство; авапноти – достига; на – никога; сукхам – щастие; на – 
никога; парам – върховния; гатим – стадий на съвершенство. 
 
Този, който отхвърля наставленията на писанията и действа според собствените 
си прищевки, не постига нито съвършенство, нито щастие, нито върховната цел. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Както беше описано, шастри-видхи, или наставленията на шастрите, 
се дават за различни касти и духовни стъпала в човешкото общество. Всеки би 
трябвало да следва тези правила и предписания. Ако някой не ги следва, а действа по 
прищявка съобразно похотта, алчността и желанията си, никога няма да постигне 
съвършенство в живота. С други думи, човек, който знае всички тези неща на теория, 
но не ги прилага в собствения си живот, трябва да бъде считан за най-низшия сред 
човешкия род. В човешката форма на живот от живото същество се очаква да бъде 
разумно и да следва предписанията, с помощта на които може да се издигне до най-
висшата платформа. Ако не ги следва, то деградира. Ако следва правилата, 
предписанията и моралните принципи, но накрая не успее да разбере Върховния 
Господ, цялото му знание пропада. И дори ако приема, че Бог съществува, но не се 
заема да Му служи, опитите му се провалят.  Следователно човек трябва да се издигне 
постепенно до платформата на Кршна съзнание в преданото служене.  Само така, а не 
по друг начин, той може да достигне най-висшия стадий на съвършенство. 
 Думата кама-каратах е много важна. Човек, който съзнателно нарушава 
правилата, действа, подтикван от похот. Той знае, че нещо е забранено, но въпреки това 
го прави. Това се нарича действие по прищявка. Той знае, че нещо трябва да се 
направи, но не го прави. Такъв човек е своеволен. Съдбата на такива личности е да 
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бъдат наказвани от Върховния Господ. Те не могат да постигнат съвършенството, за 
което е предназначен човешкия живот – пречистване на собственото съществуване. 
Този, който не следва правилата и предписанията, не може да се пречисти, нито може 
да достигне истинско щастие. 
 
ТЕКСТ 24 
 

тасмач чхастрам праманам те    карйакарйа-вйавастхитау 
джнатва шастра-видханоктам    карма картум ихархаси 

 
тасмат – следователно; шастрам – писания; праманам – доказателство; те – твоят; 
карйа – дълг; акарйа – и забранени дейности; вйавастхитау – с решителност; джнатва 
– знаейки; шастра – на писанията; видхана – правилата; уктам – както се казва; карма 
– работа; картум – се върши; иха – в този свят; архаси – ти трябва. 
 
Следователно човек трябва да разбере кое е дълг и кое не е дълг, като изхожда от 
правилата в писанията. Знаейки тези правила и предписания, той трябва да 
действа така, че постепенно да се издигне.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Както се посочва в пенадесета глава, всички правила и предписания на 
Ведите са предназначени за опознаване на Кршна. Ако някой разбере Кршна от 
Бхагавад-гита и се установи в Кршна съзнание  като се заеме с предано служене, той е 
постигнал най-висшето съвършенство на знанието, предлагано от ведическата 
литература. Той моли хората просто да повтарят Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна 
Кршна, Харе Харе  / Харе Рама Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, да служат предано на 
Господа и да ядат остатъците от храната, предложена на Божеството. Всеки, който е 
непосредствено зает в тези дейности на предаността, трябва да се счита, че е изучил 
цялата ведическа литература. Той е достигнат съвършен резултат. Разбира се, 
дейностите на хората, които не са в Кршна съзнание или не са ангажирани в предано 
служене, т.е. не знаят какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави, е 
необходимо да се определят според препоръките на Ведите. Човек трябва да действа в 
съответствие с Ведите, без аргументи. Това се нарича следване принципите на 
шастрите, т.е. писанията. Шастрите не притежават четирите главни недостатъка, 
които могат да бъдат наблюдавани при обусловената душа: несъвършени сетива, 
склонност към измама, неизбежно допускане на грешки и постоянно пребиваване в 
илюзия. Тези четири главни недостатъка, присъщи на обусловената душа, лишават 
човек от възможността да дава правила и предписания. Затова предписанията, които са 
изложени в шастрите, са над тези недостатъци и се приемат без- изменение от всички 
светци, ачарии и велики души. 
 В Индия има много направления в духовната наука, които обикновено се 
свеждат до две основни: имперсонализъм и персонализъм. Но представителите и на 
двете групи водят живот според принципите на Ведите. Без да следва принципите на 
писанията, човек не може да се издигне до съвършено ниво. Затова който разбере 
смисъла на шастрите, наистина е щастлив. 
 Причината за всички падания в човешкото общество е нежеланието да се 
следват принципите за разбиране на Бога, Върховната Личност. Това е най-голямата 
грешка в живота на човека. Затова майа, материалната енергия на Бога, Върховната 
Личност, постоянно ни безпокои под формата на тристранни страдания. Тази 
материална енергия се състои от трите гуни на материалната природа. Човек трябва да 
се издигне поне до гуната на доброто, преди да може да му се открие пътят за 
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разбирането на Върховния Господ. Ако човек не се издигне до нивото на гуната на 
доброто, той остава в невежество и страст, които стават причина за демоничен живот. 
Ония, които са в гуните на страст и невежество, иронизират писатнията, святите хора и 
правилното разбиране на Бога, Върховната Личност. Те не се подчиняват на 
инструкциите на духовния учител и пренебрегват правилата, дадени в писанията. 
Въпреки че слушат за величието на преданото служене, те не са привлечени от него. 
Така те измислят свой собствен начин за издигане. Това са някои от недостатъците на 
човешкото общество, които водят до демоничен начин на живот. Ако обаче човек е 
напътстван от истински, авторитетен духовен учител, който може да го води по пътя 
към съвършенството, тогава животът му е успешен. 
 
Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху шестнадесета глава на 
Шримад Бхагавад-гита, озаглавена „Божествената и демоничната природа”.  
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СЕДЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА 
 
    

ВИДОВЕТЕ ВЯРА 
 
ТЕКСТ 1 
 

арджуна увача 
йе шастра-видхим утсриджйа    йаджанте шраддхайанвитах 
тешам ништха ту ка кришна    саттвам ахо раджас тамах 

 
арджунах увача – Арджуна каза; йе – личности, които; шастра-видхим – правилата от 
писанията; утсриджйа – като се отказват от; йаджанте – почитат; шраддхайа – пълна 
вяра; анвитах – о притежавана от; тешам – от тях; ништха – вярата; ту – но; ка – 
какво; кришна – о, Кршна; саттвам – в добро; ахо – или още; раджах – в страст; 
тамах – в невежество. 
Арджуна пита: „О, Кршна, какво е положение на личностите, които не следват 
принципите на писанията, а отдават почит според собственото си въображение? 
Дали те са в добро, дали са в стаст или са в невежество?” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В четвърта глава, тридесет и девети стих, се казва, че личност, която 
вярва в определен вид обожание, постепенно се издига до платформата на знанието и 
достига най-висшия съвършен стадий на мир и благоденствие. В шестнадесета глава се 
заключава, че човек, който не следва принципите, формулирани в писанията, се нарича 
асура, демон, а този, който следва с вяра правилата, се нарича дева, т.е. полубог. И 
така, какво е положението на човек, който следва с вяра правила, непосочени в 
писанията? Кршна трябва да отговори на този въпрос на Арджуна. В добро, страст или 
в невежество ли са тези, които създават някакъв вид Бог, като избират за тази цел 
човешко същество и го почитат с вяра? Тези личности достигат ли съвършения стадий 
на живот? Възможно ли е те да се установят в истинско знание и да се издигнат до най-
висшия стадий на съвършенство? Дали тези, които не следват правилата на писанията, 
но вярват в нещо и почитат богове, полубогове и хора, постигат успех с усилията си? 
Арджуна поставя тези въпроси на Кршна.  
 
ТЕКСТ 2 
 

шри-бхагаван увача 
три-видха бхавати шраддха    дехинам са свабхава-джа 
саттвики раджаси чаива  тамаси чети там шрину 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност, каза; три-видха –  три вида; бхавати – 
става; шраддха – вярата; дехинам – на въплътените; са – това; сва-бхава-джа – в 
съответствие със своята гуна на материалната природа; саттвики – в гуната на 
доброто; раджаси – в гуната на страстта; ча – също; ева – несъмнено; тамаси – в 
гуната на невежеството; ча – и; ити – така; там – това; шрину – чуй от Мен. 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „В съответствие с гуните на природата, 
придобити от въплетаната душа, вярата може да бъде три вида: в добро, в страст 
или в невежество. Сега слушай за това. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Всички, които знаят правилата и препоръките на писанията, но от 
леност отказват да ги следват, се намират под влияние на гуните на материалната 
природа. В съответствие с предишните си дейности в гуната на доброто, страстта или 
невежеството те придобиват природа с определено качество. Контактуването на живото 
същество с различните гуни на природата продължава вечно. Понеже живото същество 
е в контакт с материалната природа, то придобива различни видове манталитет според 
връзката си с материалните гуни. Но тази природа може да бъде променена, ако човек 
общува с авторитетен духовен учител и следва неговите правила и писанията. 
Постепенно човек може да промени положението си от невежество в добро и от страст 
в добро. Изводът е, че сляпата вяра, в определена гуна на природата, не може да 
помогне на никого да се издигне до нивото на съвършенството. Човек трябва да 
обмисли нещата внимателно, с разум, като общува с авторитетен духовен учител. Така 
той може да промени положението си, като премине в по-висша гуна на природата.  
 
ТЕКСТ 3 
 

саттванурупа сарвасйа    шраддха бхавати бхарата 
шраддха-майо 'йам пурушо   йо йач-чхраддхах са ева сах 

 
саттва-анурупа – в съответствие със съществуването; сарвасйа – на всеки; шраддха – 
вярата; бхавати – става; бхарата – о, сине на Бхарата; шраддха – вяра; майах – пълно; 
айам – това; пурушах – живо същество; йах – което; йат – която като има; шраддхах – 
вяра; сах – така; ева – несъмнено; сах – той. 
 
О, сине на Бхарата, според съществуването на човека под влиянието на различни 
гуни на природата, той развива определен вид вяра. Тя отговаря на придобитите 
от него гуни. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всеки, независимо какъв е той, има определен вид вяра. Но неговата 
вяра е вяра в добро, в страст или в невежество в зависимост от природата, която е 
придобил. Според вярата си човек контактува с точно определени личности. В 
действителност всяко живо същество, както се посочва в петнадесета глава, по 
произход е откъсната неразделно свързана с Върховния Господ частица. Следователно 
по произход то е трансцендентално спрямо всички гуни на материалната природа. Но 
когато човек забрави връзката си с Бога, Върховната Личност, и влезе в контакт с 
материалната природа в обусловен живот, той създава собственото си положение чрез 
общуване с разновидностите на материалната природа. Възникналите по този начин 
изкуствена вяра и съществуване са само материални. Въпреки че човек може да бъде 
воден от някакво впечатление или схващане за живот, по произход той е ниргуна, т.е. 
трансцендентален. Следователно той трябва да се пречисти от материалното 
замърсяване, което е натрупал, за да възстанови отново връзката си с Върховния 
Господ. Единственият път за връщане, който може да бъде следван без страх, е Кршна 
съзнание. Ако някой се установи в Кршна съзнание, този път гарантира издигането му 
до съвършено ниво. Но ако той не приеме този път на себереализация, със сигурност 
ще попадне под влиянието на гуните на природата. 
 Думата шраддха, т.е. вяра, е много важна в този стих. Шраддха вярата, води 
началото си от гуната на доброто. Човек може да вярва в полубог, в някакъв създаден 
Бог или в някаква въображаема измислица. Предполага се, че силната вяра поражда 
дейности в материалното добро. Но в материално обусловения живот дейностите не са 
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напълно пречистени. Те са смесени и не са в чистото добро. Чистото добро е 
трансцендентално; в пречистеното добро човек може да разбере истинската природа на 
Бога, Върховната Личност. Докато вярата на човек не се установи изцяло в 
пречистеното добро, тя е подложена на замърсяванет от гуните на материалната 
природа. Замърсяващите гуни на материалната природа достигат до сърцето му. 
Следователно вярата на човек се установява в зависимост от това, с коя гуна на 
материалната природа е свързано сърцето му. Трябва да знаем, че ако сърцето на човек 
е в гуната на доброто, вярата му също е в гуната на доброто. Ако сърцето е в гуната 
на страстта, вярата също е в гуната на страстта. И ако сърцето на човек се намира в 
гуната на невежеството (илюзията), неговата вяра е замърсена по същия начин. И така, 
в този свят откриваме различни видове вяра, на които съответстват различни видове 
религии. Истинският принцип на религиозната вяра е установен в гуната на чистото 
добро, но понеже сърцето е замърсено, срещаме различни видове религиозни 
принципи. Така в съответствие с различните видове вяра има и различни видове 
почитания. 
 
ТЕКСТ 4 
 

 
йаджанте саттвика деван     йакша-ракшамси раджасах 
претан бхута-ганамш чанйе    йаджанте тамаса джанах 

 
йаджанте – почитат; саттвиках – тези, които са в гуната на доброто; деван – 
полубогове; йакша-ракшамси – демони; раджасах – тезе, които са в гуната на 
страстта; претан – духовете на мъртвите; бхута-ганан – призраци; ча – и; анйе – други; 
йаджанте – почитат; тамасах – в гуната на невежеството; джанах – хората. 
 
Хората в гуната на доброто почитат полубоговете, в гуната на страстта – 
демоните; а тези, които са в гуната на невежеството, почитат призраци и духове. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих Бог, Върховната Личност, описва различните видове 
почитатели според външните им дейности. Съгласно наставленията на писанията 
трябва да се обожава само Бог, Върховната Личност, но всички, които не са много 
добре запознати с правилата от писанията или не вярват в тях, почитат различни обекти 
в съответствие със специфичното си положение в гуните на материалната природа. 
Тези, които се снамират в гуната на доброто, обикновено почитат полубоговете. 
Полубогове са Брахма, Шива и други като Индра, Чандра и бога на Слънцето. Има 
различни полубогове. Хората, които са в доброто, почитат даден полубог с определена 
цел. По същия начин тези, които са в гуната на страстта, почитат демоните. Спомням 
си, че по време на Втората световна война един човек от Калкута почиташе Хитлер, 
защото благодарение на тази война беше натрупал огромно богатство чрез сделки на 
черния пазар. По подобен начин тези, които са в гуната на страстта и невежеството, 
обикновено избират някой могъщ човек за Бог. Те мислят, че всеки може да бъде 
почитан като Бог и че резултатите ще бъдат едни и същи. 
 Тук ясно се описва, че тези, които са в гуната на страстта, почитат и създават 
такива полубогове; а които са в гуната на невежеството, в тъмнина, почитат духовете 
на умрелите. Понякога хората почитат гроба на някой умрял човек. Служенето, 
свързано със секса, също е в гуната на тъмнината. Също така в някои от отдалечените 
села на Индия има хора, които почитат призраци. Виждал съм как в Индия хората от 
по-низшите социални групи понякога отиват в гората и ако знаят, че в някое дърво 
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живее призрак, почитат това дърво и му принасят жертви. Тези различни видове 
отдаване на почит в действителност не са обожание на Бога. Обожанието на Бога е за 
личности, които са трансцендентално установени в чистото добро. В Шримад-
Бхагаватам (4.3.23) се казва: саттвам вишуддхам васудева-шабдитам – „Когато 
някой е установен в чистото добро, той обожава Васудева.” Смисълът е, че всички, 
които са напълно пречистени от материалните гуни на природата и са 
трансцендентално установени, могат да обожават Бога, Върховната Личност. 
 За импесоналистите се предполага, че се намират в гуната на доброто, и почитат 
пет вида полубогове. Те почитат безличностната форма на Вишну в материалния свят, 
известна като философски образ на Вишну. Вишну е експанзия на Бога, Върховната 
Личност, но имперсоналистите, понеже не вярват в Бога, Върховната Личност, си 
въобразяват, че Вишну формата е само друг аспект на безличностния Брахман. По 
същия начин те мислят, че Господ Брахма е безличностната форма в материалната гуна 
на страстта. И така, понякога те описват пет вида богове, достойни за почитане, но 
понеже мислят, че действителната истина е безличностният Брахман, в крайна сметка 
те се отказват от всички обекти на почитане. В заключение може да се каже, че 
общуването с личности, които са с трансцендентална природа, може да пречисти 
различните качества на материалните гуни на природата. 
 
ТЕКСТОВЕ 5-6 
 

 ашастра-вихитам гхорам   тапйанте йе тапо джанах 
дамбхаханкара-самйуктах    кама-рага-баланвитах 
 
каршайантах шарира-стхам    бхута-грамам ачетасах 
мам чаивантах шарира-стхам    тан виддхй асура-нишчайан 

 
ашастра – не в писанията; вихитам – ръководени; гхорам – вредни за другите; 
тапйанте – понасят; йе – тези, които; тапах – въздържания; джанах – личности; 
дамбха – от гордост; аханкара – и егоизм; самйуктах – обхванати; кама – от похот; 
рага – и привързаност; бала – от силата; анвитах – подтиквани; каршайантах – 
измъчвайки се; шарира-стхам – намиращи се в тялото; бхута-грамам – комбинацията 
от материални елементи; ачетасах – като имат погрешно мислене; мам – Мен; ча – 
също; ева – несъмнено; антах – вътре в; шарира-стхам – установени в тялото; тан – 
тях; виддхи – да разберат; асура-нишчайан – демони. 
 
Всички, които от надменност и егоизъм се подлагат на тежки въздържания и 
покаяния, непрепоръчани в писанията; които са подтиквани от похот и 
привързаност; които са глупави; които измъчват материалните елементи на 
тялото, а също и Свръхдушата в него, трябва да бъдат приемани за демони. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има личности, които си изработват начини за въздържание и покаяние, 
непосочени в правилата на писанията. Например гладуването с някакво скрито 
намерение, като преследване на чисто политически цели, не се споменава в 
наставленията на писанията. Писанията препоръчват постене за духовен напредък, а не 
за достигане на някакви политически или обществени цели. Според Бхагавад-гита 
личностите, които се подлагат на такива въздържания, със сигурност са демонични. 
Техните дейности противоречат на правилата, дадени в писанията, и не са 
благоприятни за хората. Всъщност те действат водени от надменност, фалшиво его, 
похот и привързаност към материалното наслаждение. Тези дейности смущават не само 
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комбинацията от материални елементи, от които е съставено тялото, но и самия Бог, 
Върховната Личност, който живее в него. Такива непрепоръчани от авторитети пости и 
въздържания за постигане на някакви политически цели, разбира се, са много 
обезпокоителни за другите. Ведическата литература изобщо не ги споменава. Една 
демонична личност може да мисли, че по този начин ще застави противника си или 
другите партии да изпълняват собствените й желания, но понякога човек умира от 
такъв пост. Бог, Върховната Личност, не одобрява такива действия. Той казва, че 
всички, които се обвързват с подобни дейности, са демони. Такива демонстрации 
оскърбителни за Бога, Върховната Личност, защото се извършват в несъответствие с 
ведическите предписания. В тази връзка е важна думата ачетасах. Хората с нормален 
ум трябва да се подчиняват на наставленията на писанията. Тези, които не са в такова 
положение, пренебрегват писанията и не им се подчиняват. Те измислят свои собствени 
начини за въздържания и покаяния. Човек винаги трябва да помни как свършват 
демоничните хора – това беше описано в предишната глава. Господ ги заставя да се 
раждат в утроби на демонични майки. Затова те ще живеят с демоничните си принципи 
живот след живот, без да знаят връзката си с Бога, Върховната Личност. Ако тези 
личности имат щастието да бъдат напътствани от духовен учител, който да ги води по 
пътя на ведическата мъдрост, ще могат да се измъкнат от това оплитане и накрая ще 
постигнат върховната цел. 
 
ТЕКСТ 7 

 
ахарас тв апи сарвасйа    три-видхо бхавати прийах 
йаджнас тапас татха данам    тешам бхедам имам шрину 

 
ахарах – храната; ту – несъмнено; апи – също; сарвасйа – на всеки; три-видхах – три 
вида; бхавати – има; прийах – скъпо; йаджнах – жертвоприношение; тапах – 
въздържание; татха – също; данам – милостиня; тешам – за техните; бхедам – 
различията; имам – това; шрину – чуй. 
 
Дори храната, която всеки предпочита, е три вида, според трите гуни на 
материалната природа. Същото се отнася и за жертвоприношенията и 
благотворителността. Сега чуй за разликата между тях. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В зависимост от различното установяване в гуните на материалната 
природа има разлика в начина, по който хората се хранят и извършват 
жертвоприношения, въздържания и благотворителност. Това не се осъществява на едно 
и също равнище. Тези, които могат да разберат аналитично в какви гуни на материята 
се намират определени дейности, са наистина мъдри. Но хората, които считат, че 
всички видове жертви, храна или милостиня са еднакви, не могат да правят разлика и са 
глупаци. Има мисионери, които проповядват, че човек може да прави, каквото му 
хареса, и да постигне съвършенство. Но тези глупави наставници не действат в 
съответствие с напътствията на писанията. Те измислят пътища и заблуждават хората. 
 
ТЕКСТ 8 
 

айух-саттва-баларогйа-    сукха-прити-вивардханах 
расйах снигдхах стхира хридйа    ахарах саттвика-прийах 
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айух – продължителността на живот; саттва – съществуването; бала – сила; арогйа – 
здраве; сукха – щастие; прити – и задоволство; вивардханах – като увеличават; расйах – 
сочна; снигдхах – мазна; стхирах – трайна; хридйах – приятна за сърцето; ахарах – 
храна; саттвика – на този, който е в доброто; прийах – вкусна. 
 
Храните, ценени от тези, които са в гуната на доброто, увеличават 
продължителността на живота, пречистват човешкото съществуване и дават сила, 
здраве, щастие и удовлетворение. Тези храни са сочни, мазни, пълноценни и 
приятни за сърцето. 
 
ТЕКСТ 9 
 

катв-амла-лаванатй-ушна-    тикшна-рукша-видахинах 
ахара раджасасйешта    духкха-шокамайа-прадах 

 
кату – горчива; амла – кисела; лавана – солена; ати-ушна – много гореща; тикшна – 
люта; рукша – суха; видахинах – изгаряща; ахарах – храна; раджасасйа – на човека, 
който е в гуната на страстта; иштах – вкусна; духкха – нещастие; шока – страдание; 
амайа – болест; прадах – причинява. 
 
Храни, които са твърде горчиви, твърде кисели, солени, люти, силно подправени, 
сухи или горещи, се ценят от тези, които са в гуната на страстта. Такива храни 
причиняват нещастие, страдание и болест. 
 
ТЕКСТ 10 
 

йата-йамам гата-расам    пути парйушитам ча йат 
уччхиштам апи чамедхйам    бходжанам тамаса-прийам 

 
йата-йамам – пища, приготовленная за три часа за еды; гата-расам – безвкусная; пути 
– протухшая; парйушитам – старая; ча – также; йат – та, которая; уччхиштам – 
остатки пищи, которую ели другие; апи – также; ча – и; амедхйам – нечистая; 
бходжанам – еда; тамаса – тому, кто находится в гуне тьмы; прийам – нравится. 
 
Храна, която е приготвена повече от три часа, преди да бъде ядена; храна, която е 
безвкусна, разлагаща се и воняща; храна, съставена от остатъци и продукти, 
които не трябва да се докосват, е приятна на тези, които са в гуната на 
невежеството. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Предназначението на храната е да увеличи продължителността на 
живота, да пречисти ума и да даде телесна сила. Това е единствената й функция. В 
миналото велики авторитети са избрали храните, които са полезни за здравето и 
увеличават продължителността на живота – например млечните продукти, захарта, 
ориза, пшеницата, плодовете и зеленчуците. Тези храни са много ценени от хората в 
гуната на доброто. Някои други храни, като печената царевица и меласата, въпреки че 
са много вкусни, могат да бъдат направени приятни, като се смесят с мляко или други 
храни. Тогава те са в гуната на доброто. Всички тези храни са чисти по природа. Те са 
напълно различни от нещата, които не трябва да се докосват, като месо и алкохола. 
Мазните храни, споменати в осми стих, нямат нищо общо с животинската мазнина, 
която се получава от закланите животни. Животинската мазнина е на разположение под 
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формата на мляко – най-удивителната храна. Млякото, маслото, сиренето и другите 
подобни продукти доставят животинска мазнина във вид, който изключва всяка 
необходимост от убиване на невинни създания. Това убиване продължава единствено 
поради жестокия начин на мислене. Цивилизованият начин за получаване на 
необходимата мазнина е чрез млякото. Унищожаването на животни е присъщо за 
форми, по-низши от човешката. Протеин има в изобилие в разцепения грах, в дала, в 
пълноценното брашно и т.н. 
 Храните в гуната на страстта, които са горчиви, много солени, много горещи 
или смесени с много червен пипер, причиняват страдание, защото намаляват слузта в 
стомаха, а това води до болести.  Храните, които не са пресни, са в гуната на 
невежеството, или мрака. Всяка храна, която е приготвена повече от три часа преди да 
бъде ядена (с изключение на прасадам, т.е. храната, предложена на Господа), е в 
гуната на невежеството. Понеже се развалят, тези храни миришат лошо, което често 
привлича хората от тази гуна, но отблъсква ония, които са в гуната на доброто. 
 Остатъците от храна могат да се ядат само когато са част от ястие, предложено 
най-напред на Върховния Господ или са вкусени от святи личности, особено от 
духовния учител. В противен случай остатъците от храна са в гуната на мрака и водят 
да увеличаване на заразите и болестите. Такива храни, въпреки че са много вкусни за 
хората от гуната на невежеството, не са желани, нито докосвани от хората, които са в 
гуната на доброто. Най-хубавата храна е остатъкът от това, което е предложено на 
Бога, Върховната Личност. В Бхагавад-гита Върховният Господ казва, че Той приема 
ястия от зеленчуци, брашно, мляко, когато Му ги предлагат с преданост. Патрам 
пушпам пхалам тойам. Разбира се, предаността и любовта са главните неща, които Бог, 
Върховната Личност, приема. Но се посочва също, че прасадам трябва да бъде 
приготвян по специален начин. Всяка храна, която е приготвена според препоръките на 
писанията и е предложена на Бога, Върховната Личност, може да се яде дори ако е 
сготвена дълго преди това, защото е трансцендентална. Следователно за да направи 
храната антисептична, годна за ядене и вкусна за всички, човек трябва най-напред да я 
предложи на Бога, Върховната Личност. 
 
ТЕКСТ 11 
 

апхалаканкшибхир йаджно    видхи-дишто йа иджйате 
йаштавйам евети манах самадхайа са саттвиках 

 
апхала-аканкшибхих – от тези, които са лишени от желание за резултата; йаджнах – 
жертвоприношение; видхи-диштах – в съответствие с  напътствието на писанията; йах 
– която; иджйате – се извършва; йаштавйам – трябва да се извърши; ева – несъмнено; 
ити – така; манах – ума; самадхайа – като се установи; сах – то; саттвиках – в гуната 
на доброто. 
 
От жертвоприношенията, в природата на доброто е това жертвоприношение, 
което е извършено като дълг в съответствие с наставленията на предписанията, от 
личности, които не желаят награда. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Общата тенденция е да се принасят жертви с някаква користна цел, но 
тук се казва, че жертвоприношенията трябва да се извършват без такива желания. Те 
трябва да се изпълняват от чувство за дълг. Да вземем пример ритуалите в храмовете и 
църквите. Обикновено те се изпълняват с цел материална изгода и не са в гуната на 
доброто. Човек би трябвало да отива в храм или църква от чувство за дълг, да отдава 
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почит на Бога, Върховната Личност, и да предлага цветя и храна. Всички мислят, че 
няма полза да ходят в храма само да обожават Бога. Но обожаването с цел 
икономически облаги не се препоръчва в правилата на писанията. Всеки би трябвало да 
отива само да отдаде почит на Божеството. Това ще постави човека над гуната на 
доброто. Дълг на всеки цивилизоват човек е да следва инструкциите на писанията и да 
почита Бога, Върховната Личност. 
 
ТЕКСТ 12 
 

абхисандхайа ту пхалам    дамбхартхам апи чаива йат 
иджйате бхарата-шрештха    там йаджнам виддхи раджасам 

 
абхисандхайа – като желае; ту – но; пхалам – резултата; дамбха – гордост; артхам – 
поради; апи – сэщо; ча – и; ева – несъмнено; йат – това, което; иджйате – се 
извършва; бхарата-шрештха – о,  първи сред Бхаратите; там – това; йаджнам – 
жертвоприношение; виддхи – знай; раджасам –  гуната на страстта. 
 
О, първи сред всички Бхарати, трябва да знаеш, че жертвоприношението, 
извършвано за материална изгода или от горделивост, е в гуната на страстта. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Понякога жертвоприношенията и ритуалите се извършват с цел 
издигане до райското царство или за материални изгоди в този свят. Такива 
жертвоприношения или ритуални церемонии са в гуната на страстта. 
 
ТЕКСТ 13 
 

видхи-хинам асриштаннам    мантра-хинам адакшинам 
шраддха-вирахитам йаджнам    тамасам паричакшате 

 
видхи-хинам – без напътствията на писанията; асришта-аннам – без раздаване на 
прасадам; мантра-хинам – без пеене на ведически химни; адакшинам – без 
възнаграждаване на свещеници; шраддха – вяра; вирахитам – без; йаджнам – 
жертвоприношения; тамасам – в гуната на невежеството; паричакшате – трябва да се 
счита. 
 
Всяко жертвоприношение, което се изпълнява, без да бъдат зачитани 
напътствията на писанията, без да се раздава прасадам [духовна храна], без да се 
пеят ведически химни, без възнаграждаване на свещеници и без вяра, се счита, че 
е в гуната на невежеството. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Вярата в гуната на тъмнината, или невежеството, е в действителност 
безверие. Понякога хората почитат даден полубог единствено за да спечелят пари и 
след това да ги пропилеят за развлечения, като пренебрегват наредбите на писанията. 
Такива церемониални прояви на религиозност не се приемат за искрени. Всички те са в 
гуната на невежеството, пораждат демоничен начин на мислене и не са от полза за 
човешкото общество. 
 
ТЕКСТ 14 
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дева-двиджа-гуру-праджна-    пуджанам шаучам арджавам 
брахмачарйам ахимса ча шарирам тапа учйате 

 
дева – на Върховния Господ; двиджа – брахманите; гуру – духовния учител; праджна – 
и почитаните личности; пуджанам – почитането; шаучам – чистота; арджавам – 
простота; брахмачарйам – въздържание от сексуален живот; ахимса – ненасилие; ча – 
също; шарирам – отнасящите се до тялото; тапах – въздържание; учйате – се казва, че 
е. 
 
Въздържането по отношение на тялото се състои в обожаването на Върховния 
Господ, почитането на брахманите, духовния учител и по-високопоставените от 
нас, като баща и майка, а също и в чистотата, простотата, въздържанието от 
сексуален живот и ненасилието. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук Върховният Бог обяснява различните видове въздържания и 
покаяния. Най-напред Той обяснява въздържанията и покаянията, които се отнасят до 
тялото. Човек би трябвало да отдава или да се научи да отдава почит на Бога или на 
полубоговете, на съвършените и квалифицирани брахмани, на духовния учител, на по-
високопоставените – баща и майка – и на всяка личност, която е компетентна във 
ведическото знание. На тях би трябвало да се отдава подходяща почит. Човек трябва да 
поддържа вътрешна и външна чистота и да се научи да се държи естествено. Той не 
трябва да прави нищо, което не е одобрено от правилата на писанията. Той не трябва да 
се отдава на сексуален живот извън семейния живот, защото в писанията сексът е 
разрешен единствено в брака и при никакви други обстоятелства. Това се нарича 
въздържание от сексуален живот. Това са покаянията и въздържанията, които се 
отнасят до тялото. 
 
ТЕКСТ 15 
 

анудвега-карам вакйам    сатйам прийа-хитам ча йат 
свадхйайабхйасанам чаива    ван-майам тапа учйате 

 
анудвега-карам – необезпокояващи; вакйам – думи; сатйам – честен; прийа – скъпи; 
хитам – благорлиятни; ча – също; йат – което; свадхйайа – на изучаването на Ведите; 
абхйасанам – практикуване; ча – също; ева – несъмнено; вак-майам – на гласа; тапах – 
въздържание; учйате – се казва, че е. 
 
Въздържанието по отношение на речта се състои в произнасяне на думи, които са 
правдиви, приятни, полезни и не безпокоят другите, а също и в постоянно 
цитиране на ведическата литература. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек не трябва да говори така, че да смущава ума на другите. Разбира 
се, когато един учител говори, той може да казва истината заради обучението на 
учениците си, но той не трябва да говори по този начин с другите, които не са негови 
ученици, ако това възбужда умовете им. Това е покаяние по отношение на говоренето. 
Освен това човек не трябва да говори глупости. В духовните среди се говорят само 
неща, които са потвърдени в писанията. Човек трябва винаги да цитира авторитетни 
писания, за да подкрепи това, което казва. В същото време речта трябва да бъде много 
приятна за слуха. Такива дискусии могат да донесат най-голяма полза за човека и за 
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напредъка на човешкото общество. Ведическата литература е безкраен източник и 
човек трябва да я изучава. Всичко това се нарича покаяние на словото. 
 
ТЕКСТ 16 
 

манах-прасадах саумйатвам    маунам атма-виниграхах 
бхава-самшуддхир итй етат    тапо манасам учйате 

 
манах-прасадах – удовлетворение на ума; саумйатвам – без да бъде двуличен с 
другите; маунам – сериозността; атма – на себето; виниграхах – контрол; бхава – на 
природата на човека; самшуддхих – причестване; ити – така; етат – това; тапах – 
въздържание; манасам – на ума; учйате – се казва, че е. 
 
 
А удовлетворението, простотата, сериозността, себеконтролът и пречистването на 
собственото съществуване са въздържанието на ума. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Да се направи умът въздържан, означава той да стане непривързан към 
сетивното наслаждение. Той трябва да бъде обучен по такъв начин, че винаги да мисли 
за доброто на другите. Най-доброто възпитание за ума е сериозността на мислите. 
Човек не трябва да се отклонява от Кршна съзнание и винаги трябва да избягва 
сетивното наслаждение. За да пречисти природата си, човек трябва да стане Кршна 
осъзнат. Умът може да бъде удовлетворен единствено като бъде отвлечен от мисли за 
сетивно наслаждение. Колкото повече мислим за сетивна наслада, толкова повече умът 
ни става неудовлетворен. В настоящата епоха ненужно, по всевъзможни начини 
ангажираме ума си в сетивно задоволяване и така не му давме възможност да бъде 
удовлетворен. Най-добрият начин за действие е да обърнем ума към ведическата 
литература, която е пълна с удовлетворяващи разкази, като разказите в Пураните?? и 
Махабхарата??. Човек може да се възползва от това знание и по такъв начин да се 
пречисти. Умът трябва да се освободи от двуличието и човек трябва да мисли за 
благоденствието на всички. Мълчание означава човек винаги да мисли за 
себереализацията. В този смисъл личността в Кршна съзнание съблюдава съвършено 
мълчание. Контрол над ума означава човек да откъсва ума от сетивното наслаждение. 
Човек трябва да бъде прям в отношенията си и чрез това да пречисти съществуването 
си. Всички тези качества, взети заедно, съставляват въздържанието в дейностите на 
ума. 
 
ТЕКСТ 17 
 

шраддхайа парайа таптам    тапас тат три-видхам нараих 
апхалаканкшибхир йуктаих   саттвикам паричакшате 

 
шраддхайа – с вяра; парайа – трансцендентална; таптам – изпълнени; тапах – 
въздържания; тат – това; три-видхам – три вида; нараих – от хора; апхала-
аканкшибхих – които не желаят плодовете; йуктаих – се заемат; саттвикам – в гуната 
на доброто; паричакшате – се нарича. 
 
Това тристранно въздържание, извършвано с трансцендентална вяра от хора, 
които не очакват материална изгода, а се ангажират единствено заради 
Върховния, се нарича въздържание в добро. 

494 
 



 
ТЕКСТ 18 
 

саткара-мана-пуджартхам    тапо дамбхена чаива йат 
крийате тад иха проктам   ераджасам чалам адхрувам 

 
сат-кара – уважения; мана – чест; пуджа – и почитание; артхам – заради; тапах – 
въздържание; дамбхена – с гордост; ча – също; ева – несъмнено; йат – което; крийате 
– се извършва; тат – това; иха – в този свят; проктам – се казва; раджасам –  гуната 
на страстта; чалам – неустойчиво; адхрувам – временно. 
 
Покаяние, което се извършва от горделивост и с цел да се спечели уважение, 
почит и преклонение, е в гуната на страстта. То не е постоянно. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Понякога покаянието и въздържанието се извършват, за да се привлекат 
хората, да се спечели тяхната почит, уважение и преклонение. Личности, които се 
намират в гуната на страстта, подреждат нещата така, че да бъдат почитани от 
подчинените си, като им позволяват да им мият краката и да им предлагат скъпи неща. 
Такива отношения, изкуствено създавани чрез извършване на покаяния, са в гуната на 
страстта. Резултатите им са временни; те могат да продължат известно време, но не са 
постоянни. 
 
ТЕКСТ 19 
 

мудха-грахенатмано йат    пидайа крийате тапах 
парасйотсаданартхам ва    тат тамасам удахритам 

 
мудха – глупавият; грахена – с усилие; атманах – на собственото си себе; йат – който; 
пидайа – чрез мъчение; крийате – се извършвая; тапах – покаяние; парасйа – за 
другите; утсадана-артхам – за да причини унищожение; ва – или; тат – това; 
тамасам – в гуната на мрака; удахритам – се казва, че е. 
 
Покаянието, което човек извършва от глупост, чрез себеизтезание или с цел да 
унищожи другите или да им навреди, се счита, че е в гуната на невежеството. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има примери за глупави покаяния, предприемани от демони като 
Хиранйакашипу, който се е подлагал на тежки покаяния, за да стане безсмъртен и да 
убие полубоговете. Той се молел за това на Брахма, но в крайна сметка бил убит от 
Бога, Върховната Личност. Приемането на покаяния за достигане на нещо, което е 
невъзможно, е със сигурност в гуната на невежеството. 
 
ТЕКСТ 20 

 
датавйам ити йад данам    дийате 'нупакарине 
деше кале ча патре ча    тад данам саттвикам смритам 

 
датавйам – достоен да му бъде дадено; ити – така; йат – този, който; данам – 
благотворителност; дийате – се дава; анупакарине – без да желае нищо в замяна; деше 
– на подходящо място; кале – в подходящо време; ча – също; патре – на подходяща 
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личност; ча – и; тат – това; данам – благотворителност; саттвикам – в гуната на 
доброто; смритам – се счита. 
 
Милостинята, която се дава от чувство за дълг, без да се очаква нещо в замяна, в 
подходящо време и място и на дойстойна личност, е в гуната на доброто. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Ведическата литература препоръчва милостиня да се дава на личност, 
която е ангажирана с духовни дейности. Няма препоръки за безразборно даване на 
милостиня; винаги трябва да се взема под внимание духовното съвършенство. Затова се 
препоръчва милостиня да се дава на местата за поклонение, при лунно или слънчево 
затъмнение, в края на месеца, на квалифициран брахмана, на ваишнава 
(преданоотдаден) или в храмовете. Такава милостиня трябва да се дава, без да се очаква 
нещо в замяна. Понякога от състрадание хората дават милостиня на някой бедняк, но 
ако той не я заслужава, тогава няма духовен напредък. С други думи, безразборното 
даване на милостиня не се препоръчва във ведическата литература. 
 
ТЕКСТ 21 
 

йат ту пратйупакарартхам    пхалам уддишйа ва пунах 
дийате ча париклиштам    тад данам раджасам смритам 

 
йат – това, което; ту – но; прати-упакара-артхам – за да се получи нещо в замяна; 
пхалам – резултат; уддишйа – като желае; ва – или; пунах – отново; дийате – се дава; ча 
– също; париклиштам – неохотно; тат – това; данам – благотворителност; раджасам 
– в гуната на страстта; смритам – се разбира, че е. 
 
За благотворителност, която се извършва с цел получаване на нещо в замяна, с 
желание за кармични резултати или с неохота, се казва, че е благотворителност в 
гуната на страстта. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Понякога благотворителни дейности се извършват с цел издигане до 
райското царство, а понякога с голямо безпокойство и последващо съжаление: „Защо 
дадох толкова много!” Понякога благотворителната дейност се извършва по 
задължение или по молба на по-високопоставени личности. Тези видове милостиня са в 
гуната на страстта. 
 Има много благотворителни фондации, които предлагат даренията си на 
институции, които служат единствено за сетивно наслаждение. Такава милостиня не се 
препоръчва във ведическите писания. Единствена благотворителност, която е 
предписана, е благотворителност в гуната на доброто. 
 
ТЕКСТ22 
 

адеша-кале йад данам    упатребхйаш ча дийате 
асат-критам аваджнатам    тат тамасам удахритам 

 
адеша – на нечисто място; кале – в  нечисто време; йат – това, което; данам – 
благотворителност; упатребхйах – на недостойни личности; ча – също; дийате – се 
дава; асат-критам – без уважение; аваджнатам – без  подходящо внимание; тат – 
това; тамасам – в гуната на мрака; удахритам – се казва, че е. 
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А за милостиня, която се дава на нечисто място, в неподходящо време, на 
недостойна личност или без съответно внимание и уважение, се казва, че е дадена 
в гуната на невежеството. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук не се поощряват пожертвованията, които ще се използват за 
опиати, алкохол и хазарт. Този вид благотворителност е в гуната на невежеството. 
Няма полза от такава милостиня, напротив, тя насърчава хората, които извършват 
грехове. Ако някой дава милостиня на подходяща личност, но без уважение и 
внимание, за този вид милостиня също се казва, че е в гуната на мрака. 
 
ТЕКСТ 23 
 

ом тат сад ити нирдешо  брахманас три-видхах смритах 
брахманас тена ведаш ча  йаджнаш ча вихитах пура 

 
ом – обозначаване на Върховния; тат – това; сат – вечно; ити – така; нирдешах – 
означаване; брахманах – на Върховния; три-видхах – тристранно; смритах – се считат; 
брахманах – брахманите; тена – с това; ведах – ведическата литература; ча – също; 
йаджнах – жертвоприношение; ча – също; вихитах – използвани; пура – някога. 
 
От началото на сътворяването трите думи ом тат сат са използвани за означаване 
на Върховната Абсолютна Истина. Тези три символични представяния са 
използвани от брахманите, когато пеят ведическите химни, и по време на 
жертвоприношенията за удовлетворяване на Върховния. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Вече бе обяснено, че покаянието, жертвоприношението, благодеянието 
и храните се разделят на три категории – в гуната на доброто, на страстта и на 
невежеството. Но независимо дали са първа, втора или трета класа, всички те са 
обусловени, замърсени от гуните на природата. Когато са насочени към Върховния – 
ом тат сат, Бога, Върховната Личност, вечния, – те стават средство за духовно 
издигане. В правилата на писанията е посочена същата цел. Тези три думи – ом тат 
сат – обозначават преди всичко Абсолютната Истина, Бога, Върховната Личност. Във 
ведическите химни винаги можем да открием думата ом. 
 Човек, който действа, без да следва правилата на писанията, няма да постигне 
Абсолютната Истина. Той ще постиге някакъв временен резултат, но не крайната цел 
на живота. Заключението е, че благотворителните дейности, жертвоприношенията и 
покаянията трябва да се извършват в гуната на доброто. А ако се извършват в гуната 
на страстта или невежеството, те несъмнено са от по-ниско качество. Трите думи ом 
тат сат се произнасят заедно със святото име на Върховния Господ, т.е. ом тат 
вишох. Винаги, когато се изричат ведически химни или святото име на Върховния 
Господ, се добавя ом. Това е указание на ведическата литература. Тези три думи са 
взети от ведическите химни. Ом итй етад брахмано недиштхам нама (Рг Веда) 
посочва първата цел. След това тат твам аси (Чхандогйа Упанишад 6.8.7) посочва 
втората цел. А сад ева саумйа (Чхандогйа Упанишад 6.2.1) посочва третата цел. Взети 
заедно, те стават ом тат сат. В миналото, когато Брахма, първото сътворено живо 
същество, е извършвал жертвоприношения, той е обозначил с тези три думи Бога, 
Върховната Личност. Затова същият принцип винаги е бил следван от ученическата 
последователност. И така, този химн е от голямо значение. Ето защо Бхагавад-гита 
препоръчва всяка извършена работа да се посвещава на ом тат сат, т.е. на Бога, 
Върховната Личност. Когато някой извършва отречение, благотворителна дейност и 
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жертвоприношение с тези три думи, той действа в Кршна съзнание. Кршна съзнание – 
това са научно обосновани трансцендентални дейности, които дават възможност на 
човек да се върне вкъщи, обратно при Бога. Няма загуба на енергия, когато се действа 
по такъв трансцендентален начин. 
 
ТЕКСТ 24 
 

тасмад ом итй удахритйа    йаджна-дана-тапах-крийах 
правартанте видханоктах    сататам брахма-вадинам 

 
тасмат – следователно; ом – като се започне с ом; ити – така; удахритйа – 
обозначава; йаджна – от жертвоприношение; дана – благотворителност; тапах – и 
покаяние; крийах – изпълненията; правартанте – започват; видхана-уктах – в 
съответствие с  наредбите на писанията; сататам – винаги; брахма-вадинам – на 
трансценденталистите. 
 
 
Затова трансценденталистите, които се заемат с извършване на 
жертвоприношения, благотворителна дейност и покаяние в съответствие с 
правилата на писанията, започват винаги с ом, за да постигнат Върховния. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Ом тад вишнох парамам падам. (Рг Веда 1.22.20) Лотосовите крака на 
Вишну са най-висшата платформа на предаността. Ако всяко нещо се извършва заради 
Бога, Върховната Личност, това гарантира съвършенството на цялата дейност. 
 
ТЕКСТ 25 
 

тад итй анабхисандхайа  пхалам йаджна-тапах-крийах 
дана-крийаш ча вивидхах  крийанте мокша-канкшибхих 

 
тат – това; ити – така; анабхисандхайа – без желание; пхалам – кармичен резултат; 
йаджна – от жертвоприношение; тапах – и покаяние; крийах – дейности; дана – на 
благотворителност; крийах – дейности; ча – също; вивидхах – различни; крийанте – се 
извършват; мокша-канкшибхих – от всички, които наистина желаят да постигнат 
освобождение. 
 
Човек трябва да извършва различни видове жертвоприношения, покаяния и 
благотворителност с думата „тат”, без да желае кармични резултати. Целта на 
тези трансцендентални дейности е той да се освободи от материалното оплитане. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: За да може да се издигне до духовната позиция, човек не трябва да 
действа за някаква материална изгода. Дейностите трябва да бъдат извършвани заради 
крайната цел – пренасяне в духовното царство, обратно вкъщи, обратно при Бога. 
 
ТЕКСТОВЕ 26-27 
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сад-бхаве садху-бхаве ча    сад итй етат прайуджйате 
прашасте кармани татха    сач-чхабдах партха йуджйате 
 
йаджне тапаси дане ча    стхитих сад ити чочйате 
карма чаива тад-артхийам    сад итй евабхидхийате 

 
сат-бхаве – в смисъла на природата на Върховния; садху-бхаве – в смисъла на 
природата на преданоотдадените; ча – също; сат – думата сат; ити – така; етат – 
това; прайуджйате – се използва; прашасте – в истински; кармани – дейности; татха 
– също; сат-шабдах – звукът сат; партха – о, сине на Пртха; йуджйате – се използва; 
йаджне – при жертвоприношения; тапаси – в покаяние; дане – в благотворителност; ча 
– също; стхитих – положението; сат – Върховния; ити – така образом; ча – и; учйате 
– се произнася; карма – работа; ча – също; ева – несъмнено; тат – заради това; 
артхийам – предназначено; сат – Върховния; ити – така; ева – несъмнено; 
абхидхийате – се обозначава. 
 
Абсолютната Истина е целта на жертвоприношението в преданост и това се 
посочва с думата „сат”. „Сат” се нарича също и изпълнителят на 
жертвоприношения, както и всички дейности, свързани с жертвоприношението, 
покаянието и благотворителността, които според абсолютната природа се 
извършват, за да удовлетворят Върховната Личност, о, сине на Пртха. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Думите прашасте кармани, т.е. „предписани задължения”, означават, 
че има много дейности, предписани във ведическата литература, които са методи за 
пречистване от деня на зачеването до края на човешкия живот. Такива пречистващи 
методи се използват заради крайното освобождение на живото същество. Във всички 
тези дейности се препоръчва човек да произнася ом тат сат. Думите сад-бхаве и 
садху-бхаве обозначават трансценденталното положение. Дейността в Кршна съзнание 
се нарича саттва, а човек, който е напълно осъзнат за дейностите в Кршна съзнание, се 
нарича садху. В Шримад-Бхагаватам (3.25.25) се казва, че трансценденталните теми 
стават разбираеми при общуване с преданоотдадени. Думите, които са употребени, са 
сатам прасангат. Без добро общуване човек не може да постигне трансцендентално 
знание.  Когато се посвещава някоя личност или й се дава свещеният шнур, тя 
произнася думите ом тат сат. По същия начин обектът на всички видове йаджна е 
Върховният, ом тат сат. Думата тад-артхийам означава служене на всичко, което 
представя Върховния, включително такова служене, като готвене, помагане в храма на 
Господа или някакъв друг вид работа за пазпространяване величието на Господа. Така 
тези върховни думи ом тат сат се употребяват при най-различни случаи, за да 
направят всички дейности съвършени и всяко нещо завършено. 
 
ТЕКСТ 28 
 

ашраддхайа хутам даттам    тапас таптам критам ча йат 
асад итй учйате партха на ча тат претйа но иха 

 
ашраддхайа – без вяра; хутам – принесени като жертва; даттам – дадени; тапах – 
отречение; таптам – изпълнено; критам – извършено; ча – също; йат – това, което; 
асат – фалшиво; ити – така; учйате – се казва; партха – о, сине на Пртха; на – никога; 
ча – также; тат – също; претйа – след смъртта; на у – нито; иха – в този живот. 
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О, сине на Пртха, жертвоприношенията, покаянията или благотворителните 
дейности, които са извършвани без вяра във Върховния, са временни. Те се 
наричат „асат” и са безполезни както в този, така и в следващия живот.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Всичко, извършено без трансцендентална цел – независимо дали е 
жертвоприношение, благотворителност или покаяние, – е безполезно. Ето защо в този 
стих се заявява, че такива дейности са отвратителни. Всичко трябва да се прави за 
Върховния, в Кршна съзнание. Без такава вяра и без подходящо ръководство никога не 
може да има някакъв реултат. Всички ведически писания съветват да имаме вяра във 
Върховния. Крайната цел на следването на ведическите предписания е разбирането на 
Кршна. Никой не може да постигне успех, без да следва този принцип. Следователно 
най-добрият път е да действаме от самото начало в Кршна съзнание под ръководството 
на авторитетен духовен учител. Това е начинът, по който се постига успех във всичко. 
 В обусловеното си положение хората са привличани от това да почитат 
полубогове, духове или йакши като Кувера. Гуната на доброто е по-съвършена от 
гуната на страстта и невежеството, но този, който непосредствено се посвети на Кршна 
съзнание, става трансцендентален спрямо трите гуни на материалната природа. Въпреки 
че има процес за постепенно издигане, директно приемане на Кршна съзнание 
посредством общуване с чисти преданоотдадени е най-добрият път. Той се препоръчва 
в тази глава. За да постигне успех по този начин, човек трябва най-напред да намери 
авторитетен духовен учител и да се обучи под неговото ръководство. Тогава той може 
да постигне вяра във Върховния. Когато тази вяра с течение на времето узрее, тя се 
нарича любов към Бога. Тази любов е крайната цел на живите същества. Следователно 
човек трябва да се обърне непосредствено към Кршна съзнание. Това е посланието на 
тази седемнадесета глава. 
 
 Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху седемнадесета глава на 
Шримад Бхагаватад-гита, озаглавена „Видовете вяра”. 
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ОСЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА 
 
      

СЪВЪРШЕНСТВОТО НА ОТРЕЧЕНИЕТО 
 
 
ТЕКСТ 1 
  

арджуна увача 
саннйасасйа маха-бахо   таттвам иччхами ведитум 
тйагасйа ча хришикеша   притхак кеши-нишудана 

 
арджуна увача – Арджуна казва; саннйасасйа – на отречението; маха-бахо – о, 
силноръки; таттвам – истината; иччхами – аз желая; ведитум – да разбера; тйагасйа 
– за отречението; ча – също; хришикеша – о, господарю на сетивата; притхак -  
различно; кеши-нишудана – о, убиец на демона Кеши. 
 
Арджуна казва: „О, силноръки, желая да разбера целта на отречението [тайага] и 
на жизненото стъпало на отречението от света [саннйаса], о, убиец на демона 
Кеши, господарю на сетивата.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В действителност Бхагавад-гита завършва със седемнадесета глава. 
Осемнадесета глава излага в резюме разглежданите преди това теми. Въ всяка глава на 
Бхагавад-гита Господ подчертава, че преданото служене на Бога, Върховната Личност, 
е най-висшата цел в живота. В осемнадесета глава се обобщава, че преданото служене е 
най-поверителният път към знанието. В първите шест глави се отделя особено 
внимание на преданото служене йогинам апи сарвешам... – „От всички йоги или 
трансценденталисти най-добър е този, който вътре в себе си винаги мисли за Мен.” 
Следващите шест глави разкриват чистото предано служене, неговата природа и 
дейности. В последните шест глави се описват знанието, отречението и преданото 
служене. Стигаме до извода, че всички дейности трябва да се извършват във връзка с 
Върховния Господ, представен от думите ом тат сат, които обозначават Вишну, 
Върховната Личност. Третата част на Бхагавад-гита показва, че единствено преданото 
служене и само то е крайната цел на живота. Тази истина се доказва чрез цитиране на 
ачарии от миналото, а също и на Брахма-сутра и Веданта-сутра. Някои 
имперсоналисти си мислят, че имат монопол върху знанието на Веданта-сутра, но в 
действителност Веданта-сутра е предназначена за разбиране на преданото служене, 
защото е съставена от Самия Господ и Той е този, който я знае. Това се описва в 
петнадесета глава. Целта на всяко писание и на всяка Веда е преданото служене. Това 
се обяснява в Бхагавад-гита. 
 Както във втора глава се дава кратък обзор на цялото съдържание, така и в 
осемнадесета глава се излагат накратко всички напътствия. Посочва се, че целта на 
живота трябва да бъде отречението и достигането на трансцендентална позиция по 
отношение на трите гуни на природата. Арджуна иска да изясни двете главни теми на 
Бхагавад-гита: отречението (тйага) и жизненото стъпало на отречението от света 
(саннйаса). Затова той пита за значението на тези две думи. 
 В този стих са важни двете думи, с които е назован Върховният Господ – Шри 
Хршикеша и Кеши-нишудана. Хршикеша е Кршна – господарят на всички сетива, 
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който винаги може да ни помогне да постигнем спокойствие на ума. Арджуна Го моли 
да обобщи всичко по такъв начин, че той да може да запази равновение. Той все още 
има някои съмнения, а съмненията винаги са сравнявани с демони. Затова той нарича 
Кршна Кеши-нишудана??. Кеши е бил най-страшният демон, който Господ Кршна е 
убил, и сега Арджуна очаква от Кршна да убие и демона на съмнението. 
 
ТЕКСТ 2 
 

шри-бхагаван увача 
камйанам карманам нйасам    саннйасам кавайо видух 
сарва-карма-пхала-тйагам    прахус тйагам вичакшанах 

 
шри-бхагаван увача – Бог, Върховната Личност, каза; камйанам – с желание; карманам 
– на дейностите;  нйасам – отречение;  саннйасам – жизненото стъпало на отречение от 
света; кавайах – учените; видух – знаят; сарв – на всички; карма – дейности; пхала – от 
резултати;  тйагам – отречение; прахух – наричат; тйагам – отречение; вичакшанах – 
опитния. 
 
 
Бог, Върховната Личност, казва: „Изоставянето на дейностите, основани на 
материално желание, е това, което великите образовани хора наричат отричане от 
света [саннйаса]. А отказването от резултатите от всички дейности е това, което 
мъдрите наричат отречение [тйага]. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек трябва да се откаже да извършва дейности за резултати. Това е 
инструкцията на Бхагавад-гита. Но дейностите, които водят към напредък в духовното 
знание, не трябва да бъдат изоставяни. Това ще се изясни в следващите стихове. Във 
ведическата литература са предписани много методи за извършване на 
жертвоприношения с някаква определена цел. Има жертвоприношения, които се 
извършват за раждане на добър син или за издигане до по-висши материални планети, 
но жертвоприношенията, породени от желания, трябва да бъдат прекратени. Човек 
обаче не трябва да се отказва от жертвоприношенията за пречистване на сърцето или за 
напредък в духовната наука. 
 
ТЕКСТ 3 
 

тйаджйам доша-вад итй еке    карма прахур манишинах 
йаджна-дана-тапах-карма    на тйаджйам ити чапаре 

 
тйаджйам – трябва да се изоставят; доша-ват – като зло; ити – така; еке – една; карма 
– работа; прахух – те казват; манишинах – велики мислители; йаджна – от 
жертвоприношение; дана – благотворителност; тапах – и покаяние; карма – дейности;  
на – никога;  тйаджйам – трябва да се изоставя;  ити – така; ча – и; апаре – другите. 
 
Някои учени заявяват, че всички видове кармични дейности трябва да бъдат 
изоставени като несъвършени. Но други мъдреци твърдят, че 
жертвоприношението, благотворителността и покаянието никога не трябва да 
бъдат пренебрегвани. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Във ведическата литература има много дейности, които са обект на 
спор. Например казва се, че едно животно може да бъде убито в жертвоприношение, но 
някои твърдят, че убиването на животни е отвратително. Въпреки че във ведическата 
литература се препоръчва убиването на животни в жертвоприношение, животното не се 
счита за убито.  Жертвоприношението е предназначено да даде нов живот на 
животното. Понякога животното, което е убито в жиртвоприношение, получава нова 
животинска форма, а друг път веднага се издига до човешка форма на живот. Но 
мненията на мъдреците са различни. Едни казват, че убийството на животни трябва да 
се избягва, други казват, че за определено жертвоприношение това е добро. Тези 
различни мнения относно извършването на жертвоприношения сега ще бъдат 
разяснени от Самия Господ. 
 
ТЕКСТ 4 
 

нишчайам шрину ме татра    тйаге бхарата-саттама 
тйаго хи пуруша-вйагхра три-видхах сампракиртитах 

 
нишчайам – сигурност; шрну – чуй; ме – от Мен; татра – в това отношение; тйаге – по 
въпроса за отречението; бхарата-саттама – о, най-добър сред всички Бхарати; тйагах  
- отречение; хи – несъмнено; пуруша-вйагхра – о, тигър сред човешките същества; три-
видхах – от три вида; сампракиртитах – се заявава. 
 
О, най-добър от всички Бхарати, сега чуй мнението Ми за отречението. О, тигър 
сред хората, в писанията се заявява, че отречението е три вида. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че има различни мнения за отречението, тук Бог, Върховната 
Личност, Шри Кршна, дава Своето мнение, което трябва да приемем за окончателно. В 
края на краищата Ведите са различни закони, дадени от Господа. Тук Господ присъства 
лично и думата Му трябва да се приеме за решаваща. Господ казва, че процесът на 
отречението трябва да се разглежда от гледна точка на гуните на материалната 
природа, в които се извършва. 
 
ТЕКСТ 5 
 

йаджна-дана-тапах-карма    на тйаджйам карйам ева тат 
йаджно данам тапаш чаива    паванани манишинам 

 
 йаджна – от жертвоприношение; дана – благотворителност; тапах – и покаяние; 
карма – дейност; на – никога;  тйаджйам – трябва да се изоставя; карйам – трябва да 
се направи; ева – несъмнено; тат – това; йаджнах – жертва; данам – милостиня; тапах 
– покаяние; ча – също; ева – несъмнено; паванани – пречистващи;  манишинам – дори 
за великите души. 
 
 
Жертвоприношението, благотворителността и покаянието не трябва да се 
изоставят; те трябва да бъдат извършвани. В действителност 
жертвоприношението, благотворителността и покаянието пречистват дори 
великите души. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Йогите трябва да извършват дейности за напредъка на човешкото 
общество. Има много методи за пречистване, които помагат на човешкото същество да 
напредне в духовния живот. Свадбената церемония например се счита за едно от тези 
жертвоприношения. Тя се нарича виваха-йаджна. Трябва ли един саннйаси, който се е 
отрекъл от света и се е отказал от семейните връзки, да поощрява свадбената 
церемония? Тук Господ казва, че всяко жертвоприношение, което е предназначено за 
благополучието на хората, не трябва никога да се изоставя. Виваха-йаджна, свадбената 
церемония, е предназначена да регулира човешкия ум, така че той да може да стане 
умиротворен с цел духовен напредък. Повечето от хората трябва да бъдат насърчавани 
за тази виваха-йаджна дори от личности, които са се отрекли от света. Саннйаси не 
трябва да общува с жени, но това не означава, че един мъж, който се намира на по-
ниско жизнено стъпало, не трябва да приема съпруга чрез свадбена церемония. Всички 
предписани жертвоприношения са предназначени за постигане на Върховния Господ. 
Следователно човек, който е на по-низш етап, не трябва да ги отхвърля. 
Благотворителността също е предназначена за пречистване на сърцето. Ако 
милостинята се даде на подходяща личност, както бе описано по-горе, това води към 
напредък в духовния живот. 
 
ТЕКСТ 6 
 

етанй апи ту кармани    сангам тйактва пхалани ча 
картавйанити ме партха    нишчитам матам уттамам 
 

етани – всички тези; апи – несъмнено; ту – но; кармани – дейности; сангам – общуване; 
тйактва – като се отказва; пхалани – резултати; ча – също; картавйанити – трябва да 
се извършват като дълг; ме – Мое; партха – о, сине на Пртха; нишчитам – 
окончателно; матам – мнение; уттамам – най-доброто. 
 
 
Всички тези дейности трябва да се извършват без привързаност или очакване на 
резултат. Те трябва да се изпълняват от чувство за дълг, о, сине на Пртха??. Това 
е окончателното ми мнение. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че всички жертвоприношения пречистват, човек не трябва  да 
очаква някакъв резултат от извършването им. С други думи, всички 
жертвоприношения, които са предназначени за материален напредък в живота, трябва 
да бъдат изоставени, а жертвоприношенията, които пречистват съществуването и 
издигат човека на духовно ниво, не трябва да се прекратяват. Всичко, което води към 
Кршна съзнание, трябва да се пощрява. В Шримад-Бхагаватам се казва, че всяка 
дейност, която води към предано служене на Господа, трябва да се приема. Това е най-
висшият критерий на религията. Един преданоотдаден на Господа трябва да приема 
всякакъв вид работа, жертвоприношение или благотворителност, която ще му помогне 
в изпълняване преданото служене на Господа. 
 
ТЕКСТ 7 
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нийатасйа ту саннйасах кармано нопападйате 
мохат тасйа паритйагас тамасах парикиртитах 

 
нийатасйа – предписани; ту – но; саннйасах – отречение; карманах – от дейности; на – 
никога; упападйат – е заслужено;  мохат – от илюзия; тасйа – от тях; паритйагас – 
отречение; тамасах – в гуната на невежеството; парикиртитах – се заявява. 
 
 
Предписаните задължения никога не трябва да бъдат отричани. Ако човек 
изостави предписаните си задължения поради илюзия, такова отречение е в 
гуната на невежеството. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Работата за материално наслаждение трябва да се изостави, но се 
препоръчва работата, която издига човек до духовна дейност. Такава работа е например 
готвенето за Върховния Господ, предлагането на храна на Господа, а след това 
приемането на храната. Казва се, че личност, която се е отрекла от света, не трябва да 
готви за себе си. Готвенето за самия себе си се забранява, но не се забранява готвенето 
за Върховния Господ. По същия начин, един саннйаси може да извършва сватбена 
церемония, за да помогне на ученика си да напредва в Кршна съзнание. Ако някой 
отхвърля такива дейности, трябва да знаем, че той действа в гуната на тъмнината. 
 
ТЕКСТ 8 
 

духкхам итй ева йат карма    кайа-клеша-бхайат тйаджет 
са критва раджасам тйагам    наива тйага-пхалам лабхет 

 
духкхам – нещастен; ити – така; ева – несъмнено; йат – който; карма – работа; кайа – 
за тялото; клеша – смущение; бхайат – от страх; тйаджет – изоставя; сах – той; кртва 
– след като е направил; раджасам – в гуната на страстта; тйагам – отречение; на – не; 
ева – несъмнено; тйага – на отречението; пхалам – резултатите; лабхет – печели. 
 
За всеки, който изостави предписаните си задължения, защото са неприятни или 
поради страх от телесни неудобства, се казва, че се е отрекъл в гуната на страстта. 
Такова действие никога не води до издигане в отречението. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Личност, която е в Кршна съзнание, не трябва да изоставя печеленето 
на пари от страх, че извършва кармични дейности. Ако човек работи и използва парите 
си в Кршна съзнание, или ако чрез ставането си рано сутрин може да издигне 
трансценденталното си Кршна съзнание, той не трябва да престава да прави това от 
страх или защото тези дейности са неприятни. Такова отречение е в гуната на страстта. 
Резултатът от работата в гуната на страстта е винаги жалък. Ако човек с такова 
състояние на духа отхвърля работата, той никога няма да постигне резултата от 
отречението. 
 
ТЕКСТ 9 
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карйам итй ева йат карма    нийатам крийате 'рджуна 
сангам тйактва пхалам чаива    са тйагах саттвико матах 

 
карйам – това трябва да се направи; ити – така; ева – наистина; йат – което; карма – 
работа; нийатам – предписани; крийате – се извършват; арджуна – о, Арджуна; 
сангам – общуване; тйактва – като изостави; пхалам – резултата; ча – също; ева – 
несъмнено; сах – това; тйагах – отречение; саттвиках – в гуната на доброто; матах – 
по Мое мнение. 
 
 
О, Арджуна, когато някой извършва предписания си дълг единствено защото той 
трябва да бъде извършен и се отказва от всякакво материално общуване и всяка 
привързаност към резултата, неговото отречение е в гуната на доброто. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Предписаните задължения трябва да бъдат извършвани с такова 
настроение на ума. Човек трябва да действа, без да се привързва към резултата; той 
трябва да се разграничава от формите на работата. Един човек, който е в Кршна 
съзнание и работи във фабрика, не свързва себе си с работата и с работниците във 
фабриката. Той просто работи за Кршна и когато жертва резултата за Кршна, действа 
трансцендентално.  
 
ТЕКСТ 10 
 

на двештй акушалам карма    кушале нанушаджджате 
тйаги саттва-самавишто    медхави чхинна-самшайах 

 
на – никога; двештй – мрази; акушалам – неблагоприятна; карма – работа; кушале – 
към благоприятна; на – нито; анушаджджате – се привързва; тйаги – отричащият се; 
саттва – в добро; самавиштах – погълнат;  медхави – неинтелигентен; чхинна – след 
като отсдече; самшайах – всички съмнения. 
 
 
Личност, която приема отречение с разум; която е установена в гуната на доброто; 
която не мрази неблагоприятната работа, нито се привързва към благоприятната, 
тя няма никакви съмнения относно работата. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Една личност в Кршна съзнание или в гуната на доброто не мрази 
никого и нищо, което безпокои тялото й. Тя работи на подходящо място и в подходящо 
време, без да се страхува от неприятните последствия от дълга си. Такава личност, 
която е установена в трансценденталността, е най-интелигентната и отвъд всякакви 
съмнения относно дейностите си. 
 
ТЕКСТ 11 
 

на хи деха-бхрита шакйам    тйактум карманй ашешатах 
йас ту карма-пхала-тйаги    са тйагитй абхидхийате 
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на – никога; хи – несъмнено; деха-бхрта – от въплътената;  шакйам – е възможно; 
тйактум – да се отрече;  кармани – дейности; ашешатах – напълно; йах – всеки, който; 
ту – но;  карма – работа; пхала – от резултата; тйаги – отреклият се; сах – той;  тйаги – 
отреклият се; ити – така;  абхидхийате – се казва. 
 
За въплътеното същество в действителност е невъзможно да изостави всички 
дейности. Но за този, който се отказва от плодовете на дейността, се казва, че 
наистина се е отрекъл. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В Бхагавад-гита се казва, че човек никога не може да престане да 
работи. Следователно този, който работи за Кршна и не се наслаждава на кармичните 
резултати, който предлага всичко на Кршна, е наистина отречен. Има много членове на 
Международното общество за Кршна съзнание, които работят в учреждения, фабрики 
или другаде, и всичко, което спечелят, дават на Обществото. Такива високо издигнати в 
духовно отношение хора са наистина саннйаси и са се отрекли от света. Тук ясно се 
описва как да се откажем от плодовете на работата си и с каква цел да се отказваме от 
тях. 
 
ТЕКСТ 12 
 
 

аништам иштам мишрам ча    три-видхам карманах пхалам 
бхаватй атйагинам претйа    на ту саннйасинам квачит 

 
аништам – които водят към ада; иштам – които водят към рая; мишрам – смесени;  ча 
– и; три-видхам – трите вида; карманах – на работа; пхалам – резултатът;  бхаватйи – 
идва; атйагинам – за всички, които не са се отрекли; претйа – след смъртта; на – не; 
ту – но; саннйасинам – за отречението от света; квачит – по всяко време. 
 
Този, който не е в отречение, след смъртта получава трансценденталните 
резултати от дейността – желаното, нежеланото и смесеното. Но няма резултат, 
който да причинява страдание на тези, които са се отрекли от света. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Личността в Кршна съзнание, която действа в знание за връзката си с 
Кршна, е винаги освободена. Затова след смъртта си тя се наслаждава и не страда от 
резултатите на делата си. 
 
ТЕКСТ 13 
 

панчаитани маха-бахо    каранани нибодха ме 
санкхйе кританте проктани    сиддхайе сарва-карманам 

 
панча – пет; етани – тези; маха-бахо – о, силноръки; каранани – причини; нибодха – 
просто разбери;  ме – от Мен; санкхйе – във Веданта; крта-анте – в заключение; 
проктани – се казва; сиддхайе – за съвършенство; сарва – на всички; карманам – 
дейности. 
 
О, силноръки Арджуна, според Веданта има пет причини за изпълнението на 
всяка дейност. Сега научи за тях от Мен. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Може да възникне въпросът: щом всяка извършена дейност трябва да 
има някакви реакции, как тогава една личност в Кршна съзнание нито страда, нито се 
наслаждава на реакциите от работата си? За да покаже как е възможно това, Господ 
цитира Веданта философията. Той казва, че за всяка дейност има пет причини и човек 
трябва да се съобразява с тях, ако иска да постигне успех. Санкхйа е стълбът на 
знанието, а Веданта е крайната точка от стълба на знанието – и това се приема от 
всички ачарии, дори и от Шанкара. Затова такъв авторитет трябва да се вземе пред вид. 
 Върховният контрол е поверен на Свръхдушата. Както се посочва в Бхагавад-
гита, сарвасйа чахам хрди саннивиштах. Тя ангажира всеки в определени дейности, 
като му напомня за неговите минали действия. А  дейностите в Кршна съзнание, които 
се извършват под ръководството й отвътре, не носят никакви реакции както в този 
живот, така и в живота след смъртта. 
 
ТЕКСТ 14 
 

адхиштханам татха карта    каранам ча притхаг-видхам 
вивидхаш ча притхак чешта    даивам чаиватра панчамам 

 
адхиштханам – мястото; татха – също; карта – работникът; каранам – 
инструментите; ча – и; пртхаг-видхам – на различни видове; вивидхах – различни; ча – 
и; пртхак – отделни; чештах – усилия; даивам – Върховният; ча – също; ева – 
несъмнено; атра – тук;  панчамам – петият. 
 
 
Мястото на действието [тялото], извършителят, различните сетива, различните 
видове усилия и накрая Свръхдушата – това са петте фактора на дейността. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Думата адхиштханам се отнася до тялото. Душата вътре в тялото 
действа, за да осъществи резултати от дейността; затова е известна като карта, 
„извършител”. Това, че душата е познавачът и извършителят, се посочва в шрути. Еша 
хи драшта срашта (Прашна Упанишад 4.9). то се потвърждава също и във Веданта-
сутра със стиховете джно ‘та ева (2.3.28) и карта шастрартхаваттват (2.3.33). 
Инструментите за действие са сетивата и чрез тях душата действа по различни начини. 
Усилията за всяка една дейност са различни. Но всички дейности на човека зависят от 
волята на Свръхдушата, която присъства в сърцето като приятел. Върховният Господ е 
най-вишата причина.  При тези обстоятелства човек, който действа в Кршна съзнание 
под ръководството на Свръхдушата, намираща се в сърцето, не се обвързва от някаква 
дейност. Ония, които са в пълно Кршна съзнание, всъщност не са отговорни за 
дейностите си. Всичко зависи от Върховната воля, Свръхдушата, Бога, Върховната 
Личност.      
 
ТЕКСТ 15 
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шарира-ван-манобхир йат    карма прарабхате нарах 
нйаййам ва випаритам ва    панчаите тасйа хетавах 

 
шарира – с тялото; вак – слово; манобхих – и ума; йат – която; карма – работа; 
прарабхате – започва;  нара – една личност; нйаййам – правилна; ва – или; випаритам 
– противоположната; ва – или; панча – пет; ете – всички тези;  тасйа – нейните; 
хетавах – причини. 
 
Тези пет фактора са причината за всяка правилна или неправилна дейност, която 
човек извършва с тяло, ум или слово. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Думите „правилна” и „неправилна” са от голямо значение в този стих. 
За правилната се счита работата, която се извършва в съответствие с предписаните 
наставления от писанията, а за неправилна – работата, която се извършва в разрез с 
правилата на писанията. Тези пет фактора са необходими за цялостното осъществяване 
на всяка дейност. 
 
ТЕКСТ 16 
 

татраивам сати картарам    атманам кевалам ту йах 
пашйатй акрита-буддхитван    на са пашйати дурматих 

 
 татра – там; евам – така; сати – както е; картарам – работникът; атманам – той 
самият; кевалам – единствен; ту – но; йах – всеки, който; пашйати – вижда; акрта-
буддхитват – поради неинтелигентност; на – никога; сах – той; пашйати – не вижда; 
дурматих – глупав. 
 
Следователно оня, който се мисли за единствен извършител, като не взема под 
внимание петте фактора, със сигурност не е много интелигентен и не може да 
вижда нещата такива, каквито са. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Един глупак не може да разбере, че Свръхдушата стои в него като 
приятел и насочва дейностите му. Въпреки че материалните причини са мястото, 
работещият, усилието и сетивата, решаващата причина е Върховният, Божествената 
Личност. Човек трябва да вижда не само четирите материални причини, но също и 
върховната действена причина. Този, който не вижда Върховния, мисли себе си за 
извършител. 
 
ТЕКСТ 17 
 

йасйа наханкрито бхаво    буддхир йасйа на липйате 
хатвапи са имал локан    на ханти на нибадхйате 

 
йасйа – човек, чиито; на – никога; аханкритах – от лъжливо его; бхавах – природа; 
буддхих – разум;  йасйа – човек, чиито; на – никога; липйате – е привързан; хатва – 
като убива; апи – дори; сах – той; иман – в този; локан – свят; на – никога; ханти – 
убива; на – никога; нибадхйате – не се оплита. 
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Она, който не е подтикван от лъжливо его и чийто разум не е объркан, даже и да 
убива хора в този свят, не убива. Той не се обвързва с дейностите си. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В този стих Господ информира Арджуна, че желанието му да не се 
сражава е породено от лъжливо его. Арджуна се мисли за извършител на дейностите, 
но не взема под внимание върховното одобрение отвътре и отвън. Ако човек не знае, че 
съществува висше разрешение, защо действа? Но този, който познава инструментите за 
работа, себе си като работник и Върховния Господ като върховен разрешаващ, е 
съвършен в извършването на всичко. Такава личност никога не е в илюзия. Личната 
дейност и отговорност възникват от лъжливото его и безбожието, т.е. от липсата на 
Кршна съзнание. Всеки, който действа в Кршна съзнание под ръководството на 
Свръхдушата или на Бога, Върховната Личност, дори когато убива, не убива. Той дори 
не е подложен на реакциите от това убийство. Когато един войник убива по заповед на 
по-висш офицер, никой не го съди за това. Но ако войникът убива на своя отговорност, 
със сигурност ще бъде съден от съда. 
 
ТЕКСТ 18 
  

джнанам джнейам париджната   три-видха карма-чодана 
каранам карма картети   три-видхах карма-санграхах 

 
джнанам – знанието; джнейам – целта на знанието; париджната – познавачът; три-
видха – три вида; карма – работа; чодана – стимулът; каранам – сетивата; карма –   
работата; карта – извършителят; ити – така; три-видхах – на три вида; карма – на 
работа; санграхах – натрупването. 
 
 
Знанието, обектът на знанието и познавачът са трите фактора, които мотивират 
действието, а сетивата, работата и извършителят са трите съставни части на 
действието. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Има три вида подбуди за всекидневната работа: знанието, обектът на 
знанието и знаещият. Инструментите за работа, самата работа и работещият се наричат 
съставни части на работата. Всяка работа, извършвана от което и да е човешко 
същество, притежава тези елементи. Преди човек да започне да действа, е налице 
някакъв импулс, който се нарича вдъхновение. Решението, до което се стига, преди да 
се осъществи дадена работа, е фината форма на работата. След това работата приема 
формата на действие. Най-напред човек трябва да премине през психологичните 
процеси на мислене, чувстване и желание, и това се нарича подбуда. Вдъхновението за 
работа е едно и също, когато идва от писанията и от инструкциите на духовния учител. 
Когато вдъхновението и работникът са налице, истинската дейност се реализила с 
помощта на сетивата и на ума, който е центърът на всички сетива. Съвкупността от 
всички съставни части на дейността се нарича натрупване на работата. 
 
ТЕКСТ 19 
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джнанам карма ча карта ча    тридхаива гуна-бхедатах 
прочйате гуна-санкхйане    йатхавач чхрину танй апи 

 
джнанам – знание; карма – работа; ча – също; карта – работник; ча – също; тридх – от 
три вида; ева – несъмнено; гуна-бхедатах – в съответствие с различните гуни на 
материалната природа; прочйате – се казва; гуна-санкхйане – в съответствие с 
различните гуни; йатха-ват – такива, каквито са; шрну – слушай; тани – всички те; апи 
– също. 
 
 
В съответствие с трите различни гуни на материалната природа има три вида 
знание, дейности и вършители на дейностите. Сега чуй за тях от Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В четиринадесета глава бяха описани трите разделения на материалната 
природа. В тази глава се казва, че гуната на доброто дава светлина, гуната на страстта 
е материална, а гуната на невежеството води до мързел и безделие. Всички гуни на 
материалната природа обвързват; те не са източници на освобождение. Дори в гуната 
на доброто човек е обусловен. В седемнадесета глава бяха описани различните видове 
обожание от различните видове хора в отделните гуни на материалната природа. В този 
стих Господ казва, че желае да говори за различните видове знание и работници и за 
самата работа според трите материални гуни. 
 
ТЕКСТ 20 
 

сарва-бхутешу йенаикам    бхавам авйайам икшате 
авибхактам вибхактешу    тадж джнанам виддхи саттвикам  
               

сарва-бхутешу – във всички живи същества; йена – от което; екам – човек;  бхавам – 
положение; авйайам – нетленен; икшате – човек вижда; авибхактам – неделима; 
вибхактешу – разделен на безброй много; тат – това;  джнанам – знание; виддхи – 
знай; саттвикам – в гуната на доброто. 
 
 
Трябва да разбираме, че знанието, посредством което се вижда една и съща 
неделима духовна природа във всички живи същества, въпреки че те са разделени 
на безброй много форми, се намира в гуната на доброто. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Личност, която вижда една и съща духовна душа във всяко живо 
същество, независимо дали то е полубог, човешко същество, животно, птица, звяр, 
водно животно или растение, притежава знание в гуната на доброто. Във всички живи 
същества има една и съща духовна душа, въпреки че те имат различни тела, 
съответстващи на предишната им дейност. Както се описва в седма глава, проявлението 
на жизнената сила във всяко тяло се дължи на по-висшата природа на Върховния 
Господ. Да се вижда във всяко тяло тази единна по-висша природа, тази жизнена сила, 
означава да се вижда в гуната на доброто. Тази жизнена енергия е нетленна, въпреки 
че телата са тленни. Различията, които се възприемат, са свързани с тялото. Понеже има 
много форми на материално съществуване в обусловения живот, жизнената сила 
изглежда разделена. Това безличностното знание е един от аспектите на 
себереализацията. 
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ТЕКСТ 21 
 

притхактвена ту йадж джнанам    нана-бхаван притхаг-видхан 
ветти сарвешу бхутешу    тадж джнанам виддхи раджасам 

 
притхактвена  - поради разделяне; ту – но; йат – което;  джнанам – знание; нана-
бхаван – разнообразни положения; притхаг-видхан – различни; ветти – знае; сарвешу 
– във всички; бхутешу – живи същества; тат – това; джнанам – знание; виддхи – 
трябва да се знае; раджасам – от гледна точка на страстта. 
 
 
Трябва да знаеш, че знанието, посредством което човек вижда, че във всяко 
отделно тяло има различен вид живо същество, е в гуната на страстта. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Схващането, че материалното тяло е живо същество и че с 
разрушаването та тялото се разрушава и съзнанието, се нарича знание в гуната на 
страстта. Според това знание телата се различават едно от друго вследствие на 
развиването на различни видове съзнание. С други думи, не съществува отделна душа, 
която проявява съзнание. Самото тяло е душата и извън тялото няма отделна душа. 
Според това знание съзнанието е временно. Или пък няма индивидуална душа, а една 
всепроникваща душа, пълна със знание, докато тялото е проявление на временно 
невежество. Или още че извън това тяло няма определена индивидуална или върховна 
душа. Всички тези схващания се считат за продукт на гуната на страстта. 
 
ТЕКСТ 22 
 

йат ту критсна-вад екасмин    карйе сактам ахаитукам 
ататтвартха-вад алпам ча    тат тамасам удахритам 

 
йат – това, което; ту – но; кртсна-ват – като всичко; екасмин – в едно; карйе – работа; 
сактам – привързан; ахаитукам – без причина; ататтва-артха-ват – без знание за 
реалността; алпам – много оскъдно; ча – и; тат – това; тамасам – в гуната на мрака;  
удахритам – се казва, че е. 
 
 
Знанието, чрез което човек се привързва към някакъв вид работа като единствено 
най-важната, без да познава истината, е много оскъдно и е в гуната на мрака. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: „Знанието” на обикновения човек е винаги в гуната на мрака, или 
невежеството, защото всяко живо същество в обусловения живот се ражда в гуната на 
невежеството. Човек, който не развива знание с помощта на авторитети или на 
наставленията от писанията, притежава знание, което не надхвърля границите на 
тялото. Той не е загрижен да действа в съответствие с напътствията на писанията. За 
него Бог са парите; за него знание означава удовлетворяване на телесни нужди. Такова 
знание няма връзка с Абсолютната Истина. То в известна степен е като знанието на 
обикновените животни, т.е. знание за ядене, спане, самозащита и съвкупление. Такова 
знание се описва тук като продукт на гуната на мрака. С други думи, знание, което се 
отнася до духовната душа отвъд това тяло, се нарича знание в гуната на доброто; 
знание което създава много теории и учения посредством светска логика и умствени 
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спекулации, е продукт на гуната на страстта; и знание, което се отнася само до 
грижите за удобството на тялото, е в гуната на невежеството. 
 
ТЕКСТ 23 
 

нийатам санга-рахитам    арага-двешатах критам 
апхала-препсуна карма    йат тат саттвикам учйате 

 
нийатам – регулирано; санга-рахитам – без привързаност; арага-двешатах – без 
любов и омраза; кртам – направено; апхала-препсуна – от някой без желание за 
кармични резултати; карма – действие;  йат – което; тат – това; саттвикам – в 
гуната на доброто; учйате – се нарича. 
 
 
Казва се, че действието, което е регулирано и се извършва без привързаност, без 
любов или отвръщение и без желание за кармични резултати, е в гуната на 
доброто. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Регулираните професионални задължения, както са предписани в 
писанията от гледна точка на различните жизнени стъпала и класи в обществото, 
изпълнявани без привързаност и чувство за собстваност, следователно без каквато и да 
е любов или отвращение, в Кршна съзнание, за удовлетворяването на Върховния, без 
себенаслаждаване, се наричат действия в гуната на доброто. 
 
ТЕКСТ 24 
 

йат ту камепсуна карма    саханкарена ва пунах 
крийате бахулайасам    тад раджасам удахритам 

 
йат – това, което; ту – но; кама-ипсуна – от човек с желания за кармични резултати; 
карма – работа; са-аханкарена – с его; ва – или; пунах – отново; крийате –  се 
извършва; бахула-айасам – с голям труд; тат – това; раджасам – в гуната на 
страстта; удахртам – се казва, че е. 
 
Но действието, извършвано с голямо усилие от човек, който се стреми да 
удовлетвори желанията си, или действието, продиктувано от лъжливо его, се 
счита за действие в гуната на страстта. 
 
ТЕКСТ 25 
 

анубандхам кшайам химсам    анапекшйа ча паурушам 
мохад арабхйате карма    йат тат тамасам учйате 

 
анубандхам – от бъдещо робство; кшайам – разрушение; химсам – в нещастие за 
другите; анапекшйа – без отчаяние на последиците; ча – също; паурушам – 
себесанкциониращ се; мохат – то; арабхйате – е започната; карма – работа; йат – 
която; тат – това; тамасам – в гуната на невежеството; учйате – се казва, че е. 
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Казва се, че действието, което се извършва в илюзия, като се пренебрегват 
правилата от писанията, без загриженост за бъдещото обвързване или за 
насилието, или за страданието, причинено на другите, е в гуната на невежеството. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек трябва да отговаря за действията си пред държавата или пред 
представителите на Върховния Господ, наричани йамадути. Безотговорната работа е 
вредна, защото разрушава регулиращите принципи на писанията. Тя често се основава 
на насилие и причинява страдания на другите живи същества. Такава безотговорна 
дейност се извършва въз основа на личния опит. Това се нарича илюзия. А цялата тази 
илюзорна дейност е продукт на гуната на невежеството. 
 
ТЕКСТ 26 
 

мукта-санго 'нахам-вади    дхритй-утсаха-саманвитах 
сиддхй-асиддхйор нирвикарах    карта саттвика учйате 

 
мукта-сангах – освободен от всякакво материално общуване; анахам-вади – без 
лъжливо его; дхрти – с решителност; утсаха – с голям ентусиазъм; саманвитах – 
квалифициран; сиддхи – в съвършенство; асиддхйох – в провал; нирвикарах – без 
промяна; карта – работник; саттвиках – в гуната на доброто; учйате – се казва, че е. 
 
Човек, който изпълнява дълга си, без да се свързва с гуните на материалната 
природа, без лъжливо его, с голяма решителност и ентусиазъм, и който е еднакво 
устойчив и в успех, и в провал, действа в гуната на доброто. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Една личност в Кршна съзнание е винаги трансцендентална спрямо 
материалните гуни на природата. Тя не очаква резултат от възложената й работа, 
защото е над лъжливото его и гордостта. И въпреки това винаги е ентусиазирана, 
докато завърши тази работа. Тя не се тревожи от неприятностите, които трябва да 
понесе; тя винаги е ентусиазирана. Тя не се интересува от успеха или провала, приема 
еднакво нещастието и щастието. Този работник се намира в гуната на доброто. 
 
ТЕКСТ 27 
 

раги карма-пхала-препсур  лубдхо химсатмако 'шучих 
харша-шоканвитах карта   раджасах парикиртитах 

 
раги – твърде много привързан; карма-пхала – към резултата от работа; препсух – като 
желае; лубдхах – алчно;  химса-атмаках – винаги завижда; ашучих – нечист; харша-
шока-анвитах – подчинен на радост и тъга; карта – този работник; раджасах – в 
гуната на страстта; парикиртитах – бива обявен. 
 
За работника, който е привързан към работата и плодовете й; който желае да се 
наслаждава на тези плодове; който е алчен, винаги завистлив, нечист и смущаван 
от радост и печал, се казва, че е в гуната на страстта. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Една личност се привързва прекалено много към определен вид работа 
или към резултата, защото е привличана твърде силно то материализма или домашно 
огнище, съпругата и децата. Такава личност няма желание за издигане в живота. Тя 
просто се грижи да направи този свят възможно най-удобен в материално отношение. 
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Обикновено тя е много алчна и мисли, чи всичко, постигнато от нея, е вечно и никога 
няма да бъде изгубено. Такава личност завижда на другите и е готова да извърши 
всякакви злини за наслаждение на сетивата си. Следователно тя е нечиста и не се грижи 
дали спечеленото от нея е чисто или нечисто. Тя е много щастлива, ако работата е й 
успешна и много нещастна, ако няма успех. Такъв е работникът в гуната на страстта. 
 
ТЕКСТ 28 
 

айуктах пракритах стабдхах    шатхо наишкритико 'ласах 
вишади диргха-сутри ча    карта тамаса учйате 

 
айуктах – без позоваване на напътствията от писанията; пракритах – материално; 
стабдхах – упорит; шатхах – лъжлив; наишкртиках – вещ в наскърбяването на 
другите; аласах – мързелив; вишади – мрачен; диргха-сутри – който отлага; ча – също; 
карта – работник; тамасах – в гуната на невежеството; учйате – се казва, че е. 
 
За работника, който винаги е зает с дейности, които противоречат на 
наставленията, дадени в писанията; който е материалист, твърдоглавец и 
мошеник; който изкусно оскърбява другите; който е мързелив, винаги мрачен и 
отлага нещата, се казва, че действа в гуната на невежеството. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В писанията намираме указание за това, какъв вид работа би трябвало 
да се извършва и какъв не трябва. Тези, които не зачитат указанията, се ангажират в 
работа, която не трябва да се извършва. Такива личности обикновено са материалисти. 
Те работят в съответствие с гуните на природата, а не съобразно с напътствията на 
писанията. Такива работници не са много любезни и в повечето случаи са лукави и 
опитни в оскърбяването на другите. Те са много мързеливи и въпреки че имат някакви 
задължения, не ги извършват правилно, като ги отлагат за по-късно. Затова те имат 
мрачен вид. Винаги се помайват; нещо което може да бъде направено за час, те 
протакат с години. Тази работници се намират в гуната на невежеството. 
 
ТЕКСТ 29 
 

буддхер бхедам дхритеш чаива    гунатас три-видхам шрину 
прочйаманам ашешена     притхактвена дхананджайа 

 
буддхер – на разума; бхедам – различията; дхртех – устойчивостта; ча – също; ева – 
несъмнено; гунатах – в гуните на материалната природа; три-видхам – на трите вида; 
шрну – просто чуй; прочйаманам – както се описа от Мен; ашешена – с подробности;  
пртхактвена – различно;  дхананджайа – о, завоевателю на богатства. 
 
О, завоевателю на богатства, моля те, чуй това, което подробно ще ти разкажа за 
различните видове разбиране и решителност в съответствие с гуните на 
материалната природа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Сега, след като е обяснил знанието, обекта на знанието и познавача във 
всяко от трите подразделения в съответствие с гуните на материалната природа, 
Господ обяснява по същия начин разума и решителността на работника. 
 
ТЕКСТ 30 
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правриттим ча нивриттим ча карйакарйе бхайабхайе 
бандхам мокшам ча йа ветти буддхих са партха саттвики 

 
правриттим – като прави; ча – също; нивриттим – като не прави; ча – и; карйа – 
каквото трябва да се прави; акарйе – каквото не трябва да се прави; бхайа – страх; 
абхайе – и безстрашие;  бандхам – робство; мокшам – освобождение; ча – и; йа – това, 
което;  ветти – знае;  буддхих – като разбира;  са – това;  партха – о, сине на Пртха; 
саттвики – в гуната на доброто. 
 
О, сине на Пртха, разбирането, въз основа на което човек знае какво трябва и 
какво не трябва да върши, от какво трябва да се страхува и от какво не трябва, 
кое обвързва и кое освобождава, е в гуната на доброто. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Извършването на дейности според напътствията на писанията се нарича 
правртти, т.е. извършване на дейности, които заслужават да бъдат изпълнени. 
Дейностите, които не са предписани, не трябва да се извършват. Човек, който не 
познава напътствията на писанията, се оплита в дейностите и последиците на работата. 
Разбиране, което дава възможност за разграничаване посредством разума, се намира в 
гуната на доброто. 
 
ТЕКСТ 31 
 

йайа дхармам адхармам ча     карйам чакарйам ева ча 
айатхават праджанати    буддхих са партха раджаси 

 
йайа – с което; дхармам – принципите на религията; адхармам – за безверие; ча – и; 
карйам – това, което трябва да се прави; ча – също; акарйам – това, което не трябва да 
се прави; ева – несъмнено; ча – също; айатха-ват – несъвършено; праджанати – знае;  
буддхих – разум;  са – това;  партха – о, сине на Пртха; раджаси – в гуната на 
страстта. 
 
О, сине на Пртха, разбирането, което не прави разлика между религия и безверие, 
между действие, което трябва да се извършва, и действие, което не трябва да се 
извършва, в гуната на страстта. 
 
ТЕКСТ 32 
 

адхармам дхармам ити йа    манйате тамасаврита 
сарвартхан випаритамш ча    буддхих са партха тамаси 

 
адхармам – безверие; дхармам – религия; ити – така; йа – което; манйате  - мисли; 
тамаса – с илюзия; аврита – покрити; сарва-артхан – всички неща; випаритан – в 
погрешна посока; ча – също; буддхих – разум; са – това; пртха – о, сине на Пртха; 
тамаси – в гуната на невежеството. 
 
Разбирането, което приема безверието за религия и религията за безверие; което е 
под влияние на илюзия и мрака; което винаги насочва в погрешна посока, о, 
Партха, е в гуната на невежеството. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Разумът в гуната на невежеството винаги действа по начин, обратен на 
верния. Той приема религии, които в действителност не са религии и отхвърля 
истинската религия. Хората, които са в невежество, смятат великата душа за обикновен 
човек, а обикновения човек за велика душа. Те мислят истината за неистина и приемат 
неистина като истина. При извършването на всички дейности те просто избират 
грешния път. Следователно техният разум е в гуната на невежеството. 
 
ТЕКСТ 33  
 

дхритйа йайа дхарайате    манах-пранендрийа-крийах 
йогенавйабхичаринйа    дхритих са партха саттвики 

 
дхртйа – решителност; йайа – с която; дхарайате – човек поддържа; манах – на ума; 
прана – живота; индрийа – и сетивата; крийах – дейностите; йогена – с йога техниката; 
авйабхичаринйа – без прекъсване;  дхртих – решителност; са – тази; партха – о, сине 
на Пртха; саттвики – в гуната на доброто. 
 
О, сине на Пртха, непоколебимата решителност, която е устойчиво поддържана с 
помощта на йога техниката и която по такъв начин контролира дейностите на 
ума, живота и сетивата, е решителност в гуната на доброто. 
ПОЯСНЕНИЕ: Йога е начинът, по който можем да разберем Върховната Душа. Всеки, 
който неотклонно и с решителност е установен във Върховната Душа; който 
концентрира ума си, живота си и дейностите на сетивата си върху Върховния, се 
ангажира в Кршна съзнание. Този вид решителност е в гуната на доброто. Думата 
авйабхичаринйа е много важна, защото означава че личностите, които са заети в Кршна 
съзнание, никога не биват отклонявани от някаква друга дейност. 
 
ТЕКСТ 34 
 

йайа ту дхарма-камартхан    дхритйа дхарайате 'рджуна 
прасангена пхалаканкши    дхритих са партха раджаси 

 
йайа – от която; ту – но; дхарма – религиозност; кама – сетивно; наслаждение; артхан 
– и преуспяване; дхртйа – с решителност; дхарайате – човек поддържа; арджуна – о, 
Арджуна; прасангена – поради привързаност; пхала-аканкши – като желае кармични 
резултати;  дхртих – решителност; са - - тази; партха – о, сине на Пртха; раджаси – в 
гуната на страстта. 
 
Но решителността, с която човек силно се стреми към кармичните резултати на 
религията, благосъстоянието и сетивното наслаждение, е в природата на страстта, 
о, Арджуна. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Личност, която винаги желае кармични резултати от религиозните или 
икономическите дейности; чието единствено желание е сетивното наслаждение и която 
ангажира ума, живота и сетивата си по този начин, е в гуната на страстта. 
 
ТЕКСТ 35 
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йайа свапнам бхайам шокам    вишадам мадам ева ча 
на вимунчати дурмедха    дхритих са партха тамаси 

 
йайа – с която; свапнам – сън; бхайам – страх; шокам – скръб; вишадам – мрачност; 
мадам – илюзия; ева – несъмнено; ча – също; на – никога; вимунчати – човек изоставя; 
дурмедха – неинтелигентна; дхритих – решителност; са – това; партха – о, сине на 
Пртха; тамаси – в гуната на невежеството. 
 
А решителността, с която не могат да бъдат преодолени сънят, страхът, скръбта, 
мрачността и илюзията – тази неинтелигентна решителност, о, сине на Пртха??, е 
в гуната на мрака. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Не трябва да се прави изводът, че една личност в гуната на доброто не 
спи. Тук „сън” означава да се спи много.  Сънят винаги присъства, независимо дали в 
гуната на доброто, страстта или невежеството; той е нещо естествено. Но ония, които 
не могат да преодолеят излишния сън; които не могат да отхвърлят гордостта от това, 
че се наслаждават на материални неща; които винаги мечтаят за господство над 
материалния свят и чийто живот, ум и сетива са ангажирани по този начин, се счита, че 
имат решителност, която е в гуната на невежеството. 
 
ТЕКСТ 36 
 

сукхам тв иданим три-видхам    шрину ме бхаратаршабха 
абхйасад рамате йатра    духкхантам ча нигаччхати 

 
сукхам – щастие; ту – но; иданим – сега; три-видхам – за три вида; шрну – чуй; ме – 
Мен; бхарата-ршабха – о, най-добър сред всички Бхарати; абхйасат – като 
практикува; рамате – човек се наслаждава; йатра – където; духкха – на нещастията; 
антам – края; ча – също; нигаччхати – достига. 
 
О, най-добър сред всички Бхарати, сега те моля да чуеш от Мен за трите вида 
щастие, на които обусловената душа се наслаждава и с чиято помощ понякога се 
освобождава от всички нещастия. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Обусловената душа непрекъснато се опива да се наслаждава на 
материално щастие. По този начин тя дъвче вече сдъвканото. Но понякога, докато се 
наслаждава, чрез общуване с велика душа тя се освобождава от материалното оплитане. 
С други думи, обусловената душа е винаги заета с някакъв вид сетивно наслаждение, 
но когато с помощта на благоприятно общуване разбере, че това е само повторение на 
едно и също нещо, и се пробуди за своето истинско Кршна съзнание, тя понякога 
успява да се освободи от това т.нар. „щастие”. 
 
ТЕКСТ 37 
 

йат тад агре вишам ива    паринаме 'мритопамам 
тат сукхам саттвикам проктам    атма-буддхи-прасада-джам 
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йат – което; тат – това; агре – в началото; вишам ива – като отрова; паринаме – 
накрая; амрта – нектар; упамам – сравнен с; тат – това; сукхам – щастие; саттвикам 
– в гуната на доброто; проктам – се казва; атма – в себето; буддхи – от разума; 
прасада-джам – породено от удовлетворяването. 
 
Това, което в началото може да е като отрова, но накрая е като нектар и събужда 
човек за себереализация, е щастие в гуната на доброто. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В стремежа си към себереализация човек трябва да следва много 
правила и предписания, за да контролира ума и сетивата си и да концентрира ума си 
върху себето. Всички тези процедури са много трудни, горчиви като отрова, но ако 
някой успешно следва предписанията и достигне трансцендентална позиция, той 
започва да пие истински нектар и да се наслаждава на живота. 
 
ТЕКСТ 38 
 

вишайендрийа-самйогад    йат тад агре 'мритопамам 
паринаме вишам ива     тат сукхам раджасам смритам 

 
вишайа – на обектите на сетивата; индрийа – и сетивата; самйогат – от 
комбинирането; йат – което; тат – това; агре – и началото; амрта-упамам – точно 
като нектар; паринаме – накрая; вишам ива – като отрова; тат – това; сукхам – щастие; 
раджасам – в гуната на страстта; смртам – се счита. 
 
Щастието, което се поражда от контакта на сетивата с техните обекти и в 
началото е като нектар, а накрая като отрова, е в природата на страстта. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Млад мъж среща млада жена и сетивата го карат да я гледа, да я 
докосва и да има сексуални отношения с нея. В началото това може да бъде много 
приятно за сетивата, но накрая или след известно време става като отрова. Двамата се 
разделят, има скръб, има печал и т.н. Такова щастие е винаги в гуната на страстта. 
Щастие, които произтича от взаимодействието на сетивата с техните обекти, е винаги 
причина за нещастие и непременно трябва да се избягва. 
 
ТЕКСТ 39 
 

йад агре чанубандхе ча    сукхам моханам атманах 
нидраласйа-прамадоттхам    тат тамасам удахритам 

 
йад – това, което; агре – в началото; ча – също; анубандхе – накрая; ча – също; сукхам – 
щастие; моханам – илюзорно; атманах – на себето; нидра – сън; аласйа – мързел; 
прамада – и илюзия; уттхам – създаденото; тат – това; тамасам – в гуната на 
невежеството; удахртам – се казва, че е. 
 
А за щастието, което е сляпо за себереализацията, което от началото до края е 
просто измама и възниква от съня, мързела и илюзията, се казва, че е в природата 
на невежеството. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек, който се наслаждава на мързела и съня, със сигурност е в гуната 
на мрака, невежеството, но и този, който няма представа как да действа и как да не 
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действа, също е в гуната на невежеството. За една личност, която е в гуната на 
невежеството, всичко е в илюзия. За нея няма щастие нито в началото, нито накрая. За 
личност в гуната на страстта в началото може да има някакво ефирно щастие и накрая 
нещастие, но за личност в гуната на невежеството има само нещастие – както в 
началото, така и в края. 
 
ТЕКСТ 40 
 

на тад асти притхивйам ва    диви девешу ва пунах 
саттвам пракрити-джаир муктам    йад ебхих сйат трибхир гунаи 

 
на – не; тат – това; асти – има; пртхивйам – на земята; ва – или; диви – в по-висшата 
планетарна система; девешу – сред полубоговете; ва – или; пунах – отново; саттвам – 
съществуване; пракрти-джаих – родено от материалната природа; муктам – 
освободен; йат – това; ебхих – на влиянието на тези; сйат – е; трибхих – три; гунаих – 
гуни на материалната природа. 
 
Няма създание, нито тук, нито сред полубоговете на по-висши планетарни 
системи, което да е освободено от тези три гуни, родени от материалната природа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тук Господ излага накратко тоталното влияние на трите гуни на 
материалната природа върху цялата вселена. 
 
ТЕКСТ 41 
 

брахмана-кшатрийа-вишам    шудранам ча парантапа 
кармани правибхактани    свабхава-прабхаваир гунаих 

 
брахмана – на брахманите; кшатрийа – кшатриите; вишам – и ваишиите; шудранам – 
на шудрите; ча – и; парантапа – о, ти който побеждаваш враговете; кармани – 
дейностите;  правибхактани – се разделят; свабхава – собствената им природа; 
прабхаваих – родена от; гунаих – от трите гуни на материалната природа. 
 
О, усмирителю на врагове, разликата между брахманите, кшатриите, ваишиите и 
шудрите се определя от качествата, породени от собствената им природа в 
съответствие материални гуни. 
 
ТЕКСТ 42 
  

шамо дамас тапах шаучам     кшантир арджавам ева ча 
джнанам виджнанам астикйам    брахма-карма свабхава-джам 

 
шамах – умиротвореност; дамах – себеконтрол; тапах – въздържание;  шаучам – 
чистота; кшантир – търпимост; арджавам – честност; ева – несъмнено; ча – и; 
джнанам – знание; виджнанам – мъдрост; астикйам – религиозност; брахма – на един 
брахмана; карма – дълг; свабхава-джам – родени от собствената му природа. 
 
Умиротвореност, себеконтрол, въздържание, чистота, търпимост, честност, 
знание, мъдрост и религиозност – това са природните качества, чрез които 
действат брахманите. 
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ТЕКСТ 43 
 

шаурйам теджо дхритир дакшйам    йуддхе чапй апалайанам 
данам ишвара-бхаваш ча    кшатрам карма свабхава-джам 

 
шаурйам – героизъм; теджах – сила; дхртир – решителност; дакшйам – находчивост; 
йуддхе – в сражение; ча – и; апи – също; апалайанам – не напуска; данам – щедрост; 
ишвара – ръководене; бхавах – природата; ча – и; кшатрам – на един кшатрийа; карма 
– дълг; свабхава-джам – родени от собствената му природа. 
 
Героизъм, сила, решителност, находчивост, смелост в бой, благородство и умение 
да ръководят – това са природните качества на дейностите на кшатриите. 
 
ТЕКСТ 44 
 

криши-го-ракшйа-ваниджйам    ваишйа-карма свабхава-джам 
паричарйатмакам карма    шудрасйапи свабхава-джам 

 
крши – като оре; го – на кравите; ракшйа – покровителство; ваниджйам – търговия; 
ваишйа – на един ваишйа; карма – дълг; свабхава-джам – роден от собствената му 
природа;  паричарйа – да служат; атмакам – се състои от; карма – дълг; шудрасйа – на 
един шудра; апи – също; свабхава-джам – роден от собствената му природа. 
 
Земеделието, покровителството на кравите и търговията са естествената работа 
на ваишиите, а физическият труд и служенето на другите са предназначени за 
шудрите. 
 
ТЕКСТ 45 
 

све све карманй абхиратах    самсиддхим лабхате нарах 
сва-карма-ниратах сиддхим    йатха виндати тач чхрину 

 
све све – всеки своята собствена; кармани – работа; абхиратах – като следва; 
самсиддхим – съвършенство; лабхате – постига; нарах – един човек; сва-карма – в 
собствения си дълг; ниратах – ангажиран; сиддхим – съвършенство; йатха – как; 
виндати – постига; тат – това; шрну – чуй. 
 
Всеки може да стане съвършен, когато следва качествата на своята дейност. Сега 
те моля, чуй от Мен как може да стане това. 
 
ТЕКСТ 46 
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йатах правриттир бхутанам    йена сарвам идам татам 
сва-кармана там абхйарчйа    сиддхим виндати манавах 

 
йатах – от когото; праврттих – еманация;  бхутанам – на всички живи същества; йена 
– от когото; сарвам – всичко; идам – това; татам – е проникнато; сва-кармана – 
посредством собствените си задължения; там – Него; абхйарчйа – като обожава; 
сиддхим – съвършенство; виндати – достига; манавах – човек. 
 
Чрез обожадането на Господа, който е източник на всички същества и е 
всепроникващ, човек може да постигне съвършенство, като изпълнява 
собствената си работа. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Както се посочва в петнадесета глава, всички живи същества са 
откъснати неразделно свързани с Върховния Господ частици. Той е източник на всички 
живи същества. Това се потвърждава и във Веданта-сутра; джанмади асйа  йатах. 
Следователно Върховният Господ е началото на живота на всяко живо същество. И 
както се казва в седма глава на Бхагавад-гита, Върховният Господ чрез двете Си 
енергии, вътрешната и външната, е всепроникващ. Затова човек трябва да обожава 
Върховния Господ и Неговите енергии. Обикновено ваишнава преданоотдадените 
обожават Върховния Господ заедно с вътрешната Му енергия. Неговата външна 
енергия е извратено отражение на вътрешната Му енергия. Външната енергия е фон, а 
Върховният Господ чрез експанзията на пълната Си част като Параматма е навсякъде. 
Той е Свръхдушата на всички полубогове, на всички човешки същества, на всички 
животни, навсякъде. Следователно човек трябва да знае, че, като неразделно свързана с 
Върховния Господ частица, негов дълг е да Му служи. Всеки трябва да се ангажира в 
предано служене на Господа в пълно Кршна съзнание, както се препоръчва в този стих. 
 Всеки би трябвало да мисли, че е ангажиран в точно определен вид занимания от 
Хршикеша – господаря на сетивата. И чрез резултата от работата, с която е зает, той 
трябва да обожава Бога, Върховната Личност, Шри Кршна. Ако човек винаги мисли по 
този начин, в пълно Кршна съзнание, тогава по милостта на Господа ще стане напълно 
осъзнат за всичко. В това се състои съвършенството на живота. Господ казва в 
Бхагавад-гита (12.7); тешам ахам самуддхарта. Самият Върховен Господ се грижи за 
спасяването на този преданоотдаден. Това е най-висшето съвършенство на живота. В 
каквато и професия да е ангажиран човек, ако служи на Върховния Господ, ще 
постигне най-висше съвършенство. 
 
ТЕКСТ 47 
 

шрейан сва-дхармо вигунах    пара-дхармат св-ануштхитат 
свабхава-нийатам карма    курван напноти килбишам 

 
шрейан – по-добре; сва-дхармах – своята собствена професия; вигунах – несъвършено 
изпълнен; пара-дхармат – отколкото професията на друг; су-ануштхитат – 
съвършено изпълнен; свабхава-нийатам – предписан в съответствие с природата на 
човека; карма – работа; курван – като се извършва; на – никога; апноти – достига; 
килбишам – греховни реакции. 
 
По-добре е човек да се заеме със собствената си професия, въпреки че може да я 
извършва несъвършено, отколкото да приеме професията на друг и да я извършва 
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съвършено. Задълженията, които се предписват в съответствие с природата на 
всеки човек, никога не пораждат греховни реакции. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Предписаният дълг на всеки е даден в Бхагавад-гита. Както вече се 
обсъди в предишните стихове, задълженията на един брахмана, кшатрийа, ваишйа и 
шудра са предписани, съобразно със специфичните им гуни на природата. Човек не 
трябва да следва чуждия дълг. Този, който по природа е привличан от работата, 
извършвана от шудри, не би трябвало изкуствено да претендира, че е брахмана, дори да 
е роден в семейство на брахмана. По този начин човек би трябвало да действа в 
съответствие със собствената си природа. Никоя дейност не е отвратителна, ако се 
извършва в служене на Върховния Госдпод. Предписаният дълг на един брахмана е 
несъмнено в гуната на доброто, но ако човек по природа не е в гуната на доброто, не 
трябва да следва предписания за брахмана дълг.  За един кшатрийа, т.е. управник, има 
множество отблъскващи неща: той трябва да прибягва до насилие, за да убива 
враговете си и понякога трябва да лъже с дипломатическа цел. Насилие и двуличие 
съпътстват политическите дела, но не е допустимо за един кшатрийа да изостави 
предписания си дълг и да се опитва да изпълнява задълженията на брахмана. 
 Човек трябва да действа за удовлетворяването на Върховния Господ. Арджуна 
например е кшатрийа, но се колебае дали да се сражава с противника. Ако сражението 
се води в интерес на Кршна, Бога, Върховната Личност, не е нужно човек да се 
страхува, че ще деградира. В търговската сфера понякога на търговеца също му се 
налага да лъже, за да си осигури печалба. Ако не прави това, той няма да има печалба. 
Понякога търговец казва: „О, мой скъпи клиенте, заради теб аз не печеля нищо.” Но 
човек трябва да знае, че без печалба търговецът не би могъл да съществува. Затова 
уверенията му, че не печели, трябва да се приемат за чиста лъжа. Търговецът обаче не 
трябва да мисли, че щом  упражнява професия, в която е задължително да се лъже, 
трябва да я изостави и да изпълнява задълженията на брахмана. Това не се препоръчва. 
Няма никакво значение дали човек е кшатрийа, ваишйа или шудра, ако чрез работата 
си служи на Бога, Върховната Личност. Дори брахманите, които изпълняват различни 
видове жертвоприношения, трябва да убиват животни, защото в тези церемонии се 
принасят в жертва животни. По същия начин, ако един кшатрийа, който е ангажиран в 
собствената си професия, убива враг, той не извършва грях. В трета глава тези въпроси 
бяха обяснени подробно. Всеки човек трябва да работи за Йаджна, т.е. Вишну, Бога, 
Върховната Личност. Всичко, което се прави за лично сетивно наслаждение, е причина 
за обвързване.  Изводът е, че всеки би трябвало да се ангажира в съответнствие със 
специфичната гуна на природата, която е придобил, и да реши да работи единствено за 
да служи на най-висшата кауза – Върховния Господ. 
 
ТЕКСТ 48 
 

саха-джам карма каунтейа    са-дошам апи на тйаджет 
сарварамбха хи дошена    дхуменагнир ивавритах 

 
саха-джам – роден одновременно; карма – дейност; каунтейа – о сине на Кунти; са-
дошам – сгрешка; апи – въпреки; на – никога; тйаджет –човек трябва да изостави; 
сарва-арамбхах – всички рискове; хи – несъмено; дошена – с грешка; дхумена – с дим; 
агних – огън; ива – както; авритах – покрит. 
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Кокто огънят е покрит от дим, така всяко усилие се придружава от грешки. 
Затова човек не трябва да изоставя работата, която е породена от неговата 
природа, о, сине на Кунти, дори ако изпълнява тази работа с грешки. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В обусловения живот всяка работа е замърсена от материалните гуни на 
природата. Дори ако човек е брахмана, той трябва да извършва жертвоприношения, при 
които е необходимо да се убиват животни. По същия начин един кшатрийа, колкото и 
благочестив да е, трябва да се сражава с враговете. Той не може да избегне това. 
Търговецът, колкото и благочестив да е, понякога трябва да крие доходите си, зада 
остане в бизнеса или пък трябва да търгува на черния пазар. Всички тези неща са 
необходимост; човек не може да ги избегне. По същия начин, ако някой е шудра и 
служи на лош господар, той трябва да изпълнява предписаните си задължения, защото 
те са породени от собствената му природа. 
 Тук е даден прекрасен пример. Въпреки че огънят е чист, край него има дим. 
Димът обаче не прави огъня нечист.  Макар че в него има дим, огънят е считан за най-
чистия от всички елементи. Ако човек предпочита да изостави работата на кшатрийа и 
да се заеме с професията на брахмана, той не може да е сигурен, че в работата на един 
брахмана няма неприятни задължения. Тогава човек може да стигне до заключението, 
че в материалния свят никой не може да се освободи напълно от замърсяването на 
материалната природа. В това отношение много подходящ е примерът с огъня и дима. 
Когато през зимата човек извади камък от огъня, димът понякога дразни очите и 
другите части на тялото, но независимо от неприятните условия човек трябва да 
исползва огъня. По същия начин, той не трябва да изоставя собственото си занимание 
само защото в него има неприятни елементи. Напротив, човек Би трябвало с 
решителност да сужи на Върховния Господ посредством професионалния си дъл в 
Кршна съзнание. Тази е съвършената позиция. Когато се упражнява определен вид 
професия с цел да бъде удовлетворен Върховният Господ, всички недостатъци на тази 
специфична дейност се пречиства. Когато резултатите от работата се пречистят, като се 
свържат с предано служене, човек става съвършен във виждането на себето вътре в себе 
си и това е себереализация. 
 
ТЕКСТ 49 
 

асакта-буддхих сарватра    джитатма вигата-сприхах 
наишкармйа-сиддхим парамам    саннйасенадхигаччхати 

 
асакта-буддхих – с непривързан разум; сарватра – навсякъде; джита-атма – с 
контрол над ума; вигата-сприхах – без материални желания; наишкармйа-сиддхим – 
съвършенството на отсъствие на реакция; парамам – върховен; саннйасена – чрез 
отречение от света; адхигаччхати – човек достига. 
 
Човек, който се самоконтролира и е непривързан и който не се интересува от 
никакви материални наслаждения, може да постигне чрез практикуване на 
отречение най-висшия съвършен стадий на освобождаване от последиците. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Истинско отречение означава човек винаги да приема себе си за 
неразделно свързана с Върховния Господ частица и по тази причина да мисли, че няма 
право да се наслаждава на резултатите от работата си. Тъй като е неразделно свързана с 
Върховния Господ частица, Върховният Господ трябва да се наслаждава на резултатите 
от дейностите му.Това всъщност е Кршна съзнание. Този, който действа в Кршна 
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съзнание, е истински саннйаси, т.е. личност, която се отрекла от света. От такъв начин 
на мислене човек е удовлетворен, защото всъщност действа за Върховния. 
Следователно той не е привързан към нищо материално и привиква да не се неслаждава 
на нищо, което е извън трансценденталното щастие, резултат от служенето на Господа. 
Предполага се, че един саннйаси е освободен от последиците на миналите си дейности, 
но всеки, който е в Кршна съзнание, автоматично постига това съвършенство, без дори 
да приема отречение. Това състояние на ума  се нарича йогарудха, или съвършения 
стадий на йога. Както се потвърждава в трета глава, йас тв атма-ратир ева сйат – 
човек, който е удовлетворен в себе си, не се страхува от какъвто и да е вид последица 
от дейностите си. 
 
ТЕКСТ 50 
 

сиддхим прапто йатха брахма    татхапноти нибодха ме 
самасенаива каунтейа    ништха джнанасйа йа пара 

 
сиддхим – съвършенство; праптах – като постига; йатха – както; брахма – Върховният; 
татха – така; апноти – човек постига; нибодха – опитай се да разбереш; ме – от Мен; 
самасена – накратко; ева – несъмнено; каунтейа – о, сине на Кунти; ништха – стадият; 
джнанасйа – на знание; йа – което; пара – трансцендентално. 
 
О, сине на Кунти, научи от Мен как човек, който е постигнал това съвършенство, 
може да достигне съвършения стадий, Брахман, стадия на най-висшето знание, 
като действа по начин, който сега ще изложа накратко. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ описва на Арджуна как човек може да достигне най-висшия 
съвършен стадий просто като се ангажира в изпълнение на предписания си дълг и 
върши това за Бога, Върховна Личност. Човек постига върховния стадий, Брахман, 
просто като се отказва от резултата от работата си за удовлетворяването на Върховния 
Господ. Това е начинът за себереализация. Истинското съвършенство на знанието е в 
постигане на чисто Кршна съзнание. Това е описано в следващите стихове. 
 
 
 
ТЕКСТОВЕ 51 – 53 
 

буддхйа вишуддхайа йукто    дхритйатманам нийамйа ча 
шабдадин вишайамс тйактва    рага-двешау вйудасйа ча 
 
вивикта-севи лагхв-аши    йата-вак-кайа-манасах 
дхйана-йога-паро нитйам    ваирагйам самупашритах 
 
аханкарам балам дарпам    камам кродхам париграхам 
вимучйа нирмамах шанто    брахма-бхуйайа калпате 

 
буддхйа – с разум; вишуддхайа – напълно пречистен; йуктах – ангажиран; дхритйа – с 
решителност; атманам – себето; нийамйа – като се регулира; ча – също; шабда-адин –
като звук; вишайан – обектите на сетивата; тйактва – като се отказва; рага – 
привързаност; двешау – и отвращение; вйудасйа – като изоставя; ча – също; вивикта-
севи – като живее на усамотено място; лагху-аши – като яде малко количество; йата – с 
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контрол; вак – реч; кайа – тяло; манасах – и ум; дхйана-йога-парах – потънал в транс; 
нитйам – двадесет и четири часа в денонощието; ваирагйам – непривързаност; 
самупашритах – като се е подслонил; аханкарам – лъжливо его; балам – фалшива сила; 
дарпам – фалшива гордост; камам – похот; кродхам – гняв; париграхам – и приемане на 
материални неща; вимучйа – освободен от; нирмамах – без чувство за собственност; 
шантах – спокоен; брахма-бхуйайа – за себереализация; калпате – е квалифициран. 
 
Този, който се пречиства посредсвом разума си и контролира ума си с 
решителност; който се отказва от обектите за сетивно наслаждение, освободен от 
привързаност и ненавист; който живее на усамотено място, яде малко, 
контролира тялото, ума и способността си да говори и винаги е в състояние на 
екстаз; който е безпристрастен, освободен от лъжливото его, лъжлива сила, 
фалшива гордост, похот, гняв и от приемане на материални неща; който е 
освободен от фалшиво чувство за собственост и е умиротворен – такъв човек със 
сигурност се е издигнал до позицията на себереализацията. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Когато човек се е пречистил чрез разума, той се намира в гуната на 
доброто. По този начин контролира ума си и винаги е в екстаз. Той не е привързан към 
обектите за сетивно наслаждение и в дейностите си не проявява привързаност и 
отвращение. Такъв безпристрастен човек естествено предпочита да живее на усамотено 
място, не яде повече, отколкото му е необходимо, и контролира дейностите на тялото и 
ума си. Той няма лъжливо его, защото не се отъждествява с тялото. Нито пък има 
желание да направи тялото си пълно или силно чрез приемане на много материални 
неща. Тъй като такъв човек няма телесно схващане за живота, не е фалшиво горд. Той е 
удовлетворен от всичко, което му се предлага по милостта на Господа, и никога не 
изпитва раздразнение от отсъствието на сетивно наслаждение. Нито пък се стреми да се 
сдобие с обекти за сетивно наслаждение. Така, като се освободи напълно от лъжливото 
его, той загубва привързаността си към всички материални неща и това е стадият на 
себереализацията на Брахман. Този стадий се нарича брахма-бухта. Когато човек се 
освободи от материалното схващане за живота, той става спокоен и не може да бъде 
обезпокоен от нищо. Това е описано в Бхагавад-гита (2.70) 
  

апурйаманам ачала-пратиштхам 
самудрам апах правишанти йадват 
тадват кама йам правишанти сарве 
са шантим апноти на кама-ками 

 
„Само човек, който не е обезпокояван от непрекъснатия прилив на желания в него, 
както океанът остава винаги неподвижен, въпреки че реките го пълнят постоянно, само 
той може да постигне мир, а не човек, който се стреми да удовлетворява тези желания.” 
 
ТЕКСТ 54 
 
 

брахма-бхутах прасаннатма    на шочати на канкшати 
самах сарвешу бхутешу    мад-бхактим лабхате парам 

 
брахма-бхутах – понеже е едно с Абсолюта; прасанна-атма – напълно щастлив; на – 
никога; шочати –  скърби; на – никога; канкшати –  желае; самах – единакво 
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расположени; сарвешу – към всички; бхутешу – живи същества; мат-бхактим – 
преданно служене на Мен; лабхате – постига; парам – трансцендентално. 
 
Човек, който е така трансцендентално установен, незабавно реализира Върховния 
Брахман и става напълно щастлив. Той никога не скърби, нито желае да 
притежава нещо. Той е еднакво расположен към всяко живо същество. В това 
състояние той постига чисто предано служене на Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: За имперсоналиста най-висшето постижение е да постигне брахма-
бхута стадия, да стане едно с Абсолюта. Но персоналистът, или чистият 
преданоотдаден, трябва да се издигне още по-високо, за да се заеме с чисто предано 
служене. Това означава, че всеки, който е ангажиран в чисто предано служене на 
Върховния Господ, вече е на стадия на освобождението, наречен брахма-бхута, т.е. 
единство с Абсолюта. Без да бъде в единство с Върховния, човек не може да Му отдава 
служене. От абсолютна гледна точка няма разлика между обслужвания и слугата и все 
пак в по-висш духовен смисъл разликата съществува. 
 В материалистическото схващане за живота когато човек действа с цел сетивно 
наслаждение, той постига страдание, а в абсолютния свят, когато се ангажира  в чисто 
предано служене, няма нещастие. Преданоотдадените в Кршна съзнание нямат причина 
да скърбят или да желаят нещо. Тъй като Бог е удовлетворен, то и живото същество, 
което се ангажира в служене на Бога, в Кршна съзнание, става също удовлетворено. То 
е като река, която е пречистена от мръсните води. Понеже чистият преданоотдаден не 
мисли за нищо друго, освен за Кршна, той винаги е щастлив. Той не скърби за никаква 
материална загуба и не се стреми към печалба, защото е удовлетворен от служенето на 
Бога. Той няма желание за материално наслаждение, защото знае, че всяка живо 
същество е откъсната неразделно свързана с Върховния Господ частица и затова е 
вечен слуга. В материалния свят той не вижда някой като по-високопоставен, а друг 
като по-нископоставен; по-висшата и по-низшата позиция са ефимерни, а 
преданоотдаденият няма нищо общо с появяването и изчезването на преходното. За 
него камъкът и златото са с еднаква стойност. Това е стадият брахма-бхута и той се 
достига много лесно от чистия преданоотдаден. В този стадий на съществуване идеята 
за сливането с Върховния Брахман и унищожаването на собствената индивидуалност 
става ужасяваща, идеята за достигането на райското царство става фантасмагория, а 
сетивата са като счупени змийски зъби. Както човек не се страхува от змия със счупени 
зъби, така той не се страхува и от сетивата, когато те са автоматично контролирани. 
Светът е пълен със страдания за личността, която е заразена с материализъм, но за 
преданоотдадения целият свят е прекрасен като Ваикунтха, т.е. духовното небе. За един 
преданоотдаден и най-издигнатата личност в материална вселена не е по-значителна от 
мравката.  Такъв стадий може да се постигне по милостта на Бог Чаитанйа, който 
проповядва чисто предано служене в тази епоха. 
 
  
ТЕКСТ 55 
 

бхактйа мам абхиджанати    йаван йаш часми таттватах 
тато мам таттвато джнатва    вишате тад-анантарам 

 
бхактйа – чрез чисто предано служене; мам – Мен; абхиджанати – човек може да 
познае; йаван – колкото; йах ча асми – какъвто сам Аз; таттватах – в истина; татах 
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– след това; мам – Мен; таттватах – в истина; джнатва – като знае; вишате – той 
влиза; тат-анантарам – след това. 
 
Човек може да Ме разбере такъв, какъвто съм в действителност, като Бога, 
Върховната Личност, единствено чрез предано служене. И когато посредством 
тази преданост Ме осъзнае напълно, той може да влезе в царството на Бога. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Бог, Върховната Личност, Кршна и неговите пълни части не могат да 
бъдат разбрани чрез умствени спекулации, от непреданоотдадени. Ако някой желае да 
разбере Бога, Върховната Личност, трябва да се заеме с чисто предано служене под 
ръководството на чист преданоотдаден. В противен случай истината за Бога, 
Върховната Личност, винаги ще остава скрита. Както вече се каза в Бхагавад-гита 
(7.25), нахам пракашах сарвасйа – Той не се разкрива пред всеки. Никой не може да 
разбере Бога само чрез обширни научни познания или умствени спекулации. 
Единствено личност, която истински се ангажира в Кршна съзнание и предано служене, 
може да разбере какво е Кршна. Научните степени не са от полза. 
 Всеки, който е компетентен в науката за Кршна, е достоен да влезе в духовното 
царство, жилището на Кршна. Сливането с Брахман не означава загубване на 
индивидуалността. Предано служене има и докато то съществува, трябва да има Бог, 
преданоотдаден и мутод на преданото служене. Това знание никога не бива 
унищожавано, дори след освобождението. Освобождение означава освобождаване от 
материалното схващане за живота. В духовния живот съществува същото 
разграничаване и същата индивидуалност, но в чисто Кршна съзнание. Човек не би 
трябвало погрешно да мисли, че думата вишате, „влиза в Мен”, подкрепя 
монистичната теория, според която човек става едно с безличностния Брахман. Вишате 
означава, че човек може да влезе в обител на Върховния Господ и със своята 
индивидуалност да се ангажира в общуване с Него и да Му отдава служене. Зелената 
птица например каца на зеленото дърво не за да стане едно с него, а да се наслаждава 
на плодовете му. Имперсоналистите обикновено дават пример с реката, която се влива 
в океана и се слива с него. Това може да бъде източник на щастие за имперсоналиста, 
но персоналистът запазва личната си индивидуалност, както обитателите на океана. 
Когато се спуснем по-дълбоко в океана, откриваме толкова много живи същества. 
Повърхностното запознаване с океана не е достатъчно, човек трябва да придобие пълно 
знание за водните животни, които живеят в океанските дълбини. 
 В резултат на чистото си предано служене преданоотдаденият може да разбере 
трансценденталните качества и съвършенствата на Върховния Господ, каквито са в 
действителност. Както се казва в единадесета глава, само чрез преданото служене човек 
може да Го разбере. Тук се потвърждава същото: чрез предано служене човек може да 
разбере Бога, Върховната Личност, и да врезе в царството Му. 
 След постигане на стадия брахма-бхута (освобождение от материалните 
схващания) започва преданото служене чрез слушане за Господа. Когато човек слуша 
за Върховния Господ, стадият брахма-бхута се развива автоматично и материалното 
замърсяване – алчност и силно желание за сетивно наслаждение – изчезва. Тъй като 
похотта и желанията изчезват от сърцето на преданоотдадения, той се привързва все 
по-силно към служенето на Господа и чрез такава привързаност се освобождава от 
материалното замърсяване. На този етап от живота той може да разбере Върховния 
Господ. Това се потвърждава и в Шримад-Бхагаватам. След освобождението процесът 
бхакти, т.е. трансценденталното служене, продължава. Веданта-сутра (4.1.12) 
потвърждава това: а-прайанат татрапи хи дрштам. Това означава, че след 
освобождението процесът на предано служене продължава. В Шримад-Бхагаватам 
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истинското освобождение в преданост се определя като възстановяване на собствената 
същност на живото същество, на собственото му органически присъщо положение. 
Вече бе обяснено що е органически присъщо положение: всяко живо същество е 
откъсната неразделно свързана с Върховния Господ частица. Следователно 
органически присъщото му положение е да служи. След освобождението това служене 
не се прекратява. Истинско освобождение е човек да се освободи от погрешното 
схващане за живота. 
 
ТЕКСТ 56 
 

сарва-карманй апи сада    курвано мад-вйапашрайах 
мат-прасадад авапноти    шашватам падам авйайам 

 
сарва – всички; кармани – дейности; апи – въпреки че; сада – винаги; курванах – като 
изпълнява; мат-вйапашрайах – под Моето покровителство; мат-прасадат – по Моята 
милост; авапноти – човек достига; шашватам – вечната; падам – обител; авйайам – 
нетленна. 
 
Макар че е зает с всякакви дейности, Моят чист преданоотдаден под Моето 
покровителство и чрез Моята милост достига вечната Ми обител. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Думата мад-вйапашрайах означава „под покровителството на 
Върховния Господ”. За да се освободи от материалното замърсяване , чистият 
преданоотдаден действа под ръководството на Върховния Господ и Негов 
представител, духовен учител. За чистия преданоотдаден няма ограничения във 
времето. Той е постоянно, двадесет и четири часа в денонощието, стопроцентово зает с 
дейности под наставленията на Върховния Господ. Господ е много, много милостив 
към преданоотданения, който е ангажиран по този начин в Кршна съзнание. 
Независимо от всички трудности, презаноотдаденият накрая попада в 
трансценденталната обител, т.е. Кршналока. Без съмнение, достъпът до там му е 
гарантиран. В тази върховна обител не се променя нищо, всичко е вечно, нетленно и 
изпълнено със значение. 
ТЕКСТ 57 
 

четаса сарва-кармани    майи саннйасйа мат-парах 
буддхи-йогам упашритйа    мач-читтах сататам бхава 

 
четаса – с разум; сарва-кармани – всички видове дейности; майи – на Мен; саннйасйа 
– като отдаваш; мат-парах – под Моето покровителство; буддхи-йогам – дейности в 
преданост; упашритйа – като се подслониш в; мат-читтах – в съзнанието за Мен; 
сататам – двадесет и четири часа в денонощието; бхава – просто стани. 
 
Във всички дейности се уповавай на Мен и действай винаги под Моето 
покровителство. В токова предано служене, бъди напълно осъзнат за Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Когато човек действа в Кршна съзнание, той не действа като господар 
на света. Точно като слуга, човек трябва да действа изцяло под ръководството на 
Върховния Господ. Слугата няма лична независимост. Той действа само по заповедите 
на господаря си. Слугата, която действа от името на върховния господар, е равнодушен 
към печалба и към загуба. Той просто изпълнява дълга си с вяра и преданост, съгласно 
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нарежданията на Господа. Някой може да възрази: Арджуна действа под личното 
ръководство на Кршна, но когато Кршна Го няма, как да действа човек? Ако някой 
действа според наставленията на Кршна, резултатът ще бъде същият. Санскритската 
дума мат-парах е много важна в този стих. Тя посочва, че човекът няма друга цел в 
живота, освен да действа в Кршна съзнание, само за удовлетворяването на Кршна. И 
докато действа по този начин, той естествено трябва да мисли за Кршна. Това е 
съвършеното Кршна съзнание. Нужно е да се отбележи, че ако извърши нещо 
своеволно, човек не трябва да предлага резултата на Върховния Господ. Задължения от 
такъв род не влизат в преданото служене в Кршна съзнание. Човек трябва да действа по 
нареждане на Кршна. Това е много важен момент. Предписанията на Кршна идват 
посредством ученическата последователност и се дават от авторитетен духовен учител. 
Следователно наставленията на духовния учител трябва да се приемат за най-важния 
дълг в живота. Ако човек приеме авторитетен духовен учител и действа в съответствие 
с нарежданията му, съвършенството на живота му в Кршна съзнание е гарантирано. 
 
ТЕКСТ 58 

 
мач-читтах сарва-дургани    мат-прасадат таришйаси 
атха чет твам аханкаран    на шрошйаси винанкшйаси 

 
мат – за Мен; читтах – като си в съзнание; сарва – всички; дургани – препятствия; 
мат-прасадат – по Моята милост; таришйаси – ти ще преодолееш; атха – но; чет – 
ако; твам – ти; аханкарат – според лъжливото его; на шрошйаси – не чуваш; 
винанкшйаси – ти ще бъдеш загубен. 
 
Ако ти Ме осъзнаеш, по Моята милост ще преодолееш всички препятствия на 
обусловения живот. Но ако не действаш с такова съзнание, а се влияеш от 
лъжливото его, като не се вслушваш в думите Ми, ще се погубиш. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Човек, който е в пълно Кршна съзнание, не е прекалено загрижен за 
дейностите по поддържане на съществуването си. Глупакът не може да проумее 
велчието на освобождението от всички безпокойства. За човек, който действа в Кршна 
съзнание, Господ Кршна става най-близкия приятел. Кршна винаги се грижи за 
удобствата на приятеля Си и отдава Себе Си на приятеля Си, който с преданост се 
труди двадесет и четири часа в денонощието, за да удовлетвори Господа. Следователно 
човек не трябва да бъде увличан от лъжливото его, което е свързано с телесното 
схващане за живота. Човек не трябва погрешно да смята, че е независим от законите на 
материалната природа или че е свободен в действията си. Той вече е под властта на 
строгите материални закони, но щом започне да действа в Кршна съзнание, се изгубва в 
материалните затруднения. Трябва да се обърне особено внимание, че всеки, който не е 
активен в Кршна съзнание, се изгубва в материалния водовъртеж, в океана на 
раждането и смъртта. В действителност никоя обусловена душа не знае какво трябва  
да се прави и какво не трябва да се прави, но личност, която действа в Кршна съзнание, 
е освободена да действа, защото всичко и се внушава отвътре от Кршна и се 
потвърждава от духовния учител. 
 
ТЕКСТ 59 
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йад аханкарам ашритйа    на йотсйа ити манйасе 
митхйаиша вйавасайас те    пракритис твам нийокшйати 

 
йат – ако; аханкарам – от лъжливо его; ашритйа – като се подслони; на йотсйе – аз 
няма да се сражавам; ити – така; манйасе – ти мислиш; митхйа ешах – всичко това е 
фалшиво; вйавасайах – решителност; те – твоя; пракритих – материалната природа; 
твам – ти; нийокшйати – ще ангажираш. 
 
Ако не действаш според Моите указания и не се сражаваш, ти ще бъдеш погрешно 
ръководен. Според природата си, ти трябва да вземеш участие в битката. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна е воин, кшатрийа, по рождение. Следователно единственият 
му дълг е да се сражава. Но поради лъжливото си его той се страхува, че когато убие 
своя учител, своя дядо и приятелите си, ще си навлече греховни реакции. Всъщност той 
се смята за господар на действията си, като че ли той самият управлява добрите и 
лошите резултати от тази дейност. Той забравя, че Бог, Върховнат Личност, е там и го 
инструктира да се сражава. Това е забравянето на обусловената душа. Върховната 
Личност дава наставления кое е добро  и кое е лошо, а човек просто трябва да действа в 
Кршна съзнание, за да постигне съвършенство в живота. Никой не може да разбере, 
каква е собствената му съдба така, както може Върховният Господ. Следователно най-
добрият начин за действие е да се приемат указанията на Върховния Господ и да се 
действа. Никой не трябва да пренебрегва заповедта на Бога, Върховната Личност, или 
на духовния учител, който е представител на Бога. Човек би трябвало без колебание да 
изпълнява наставленията на Бога, Върховната Личност – това ще го спаси при всички 
обстоятелства. 
 
ТЕКСТ 60 
 

свабхава-джена каунтейа    нибаддхах свена кармана 
картум неччхаси йан мохат    каришйасй авашо 'пи тат 

 
свабхава-джена – породена от собствената си природа; каунтейа – о, сине на Кунти; 
нибаддхах – обусловена; свена – от твоята собствена; кармана – дейности; картум – да 
правиш; на – не; иччхаси – ти искаш; йат – това, което; мохат – от илюзията; 
каришйаси – ти ще правиш; авашах – не по своя воля; апи – дори; тат – това. 
 
Сега под влияние на илюзията ти се отказваш да действаш под Моето 
ръководство. Но все едно, ти ще действаш, подтикван от собствената си природа, 
о, сине на Кунти. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Ако човек отказва да действа под ръководството на Върховния Господ, 
той е насилен да действа от гуните, в които се намира. Всеки е под влиянието на 
определена комбинация от гуните на природата и действа по съответен начин. Но този, 
който доброволно приеме да бъде под ръоводството на Върховния Господ, се прославя. 
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ТЕКСТ 61 
 

ишварах сарва-бхутанам    хрид-деше 'рджуна тиштхати 
бхрамайан сарва-бхутани    йантрарудхани майайа 

 
ишварах – Върховният Господ; сарва-бхутанам – на всички живи същества; хрит-деше 
– в областта на сърцето; арджуна – о, Арджуна; тиштхати – обитава; бхрамайан – 
става причина за пътуване; сарва-бхутани – всички живи същества; йантра – на 
машина; арудхани – като са поставени;  майайа – под влияние на материалната енергия. 
 
Върховният Господ се намира в сърцето на всеки, о, Арджуна, и направлява 
странстванията на всички живи същества, които като че ли се намират в машина, 
направена от материална енергия. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна не притежава най-висшето знание и решението му да се 
сражава или да не се сражава е основано на ограничената му пеценка. Господ Кршна 
обяснява, че индивидуалната личност не е абсолют. Бог, Върховната Личност, т.е. Той, 
Самият Кршна, като локализирана Свръхдуша стои в сърцето и направлява живото 
същество. След като смени тялото си, живото същество забравя миналите си дела, но 
Свръхдушата, която знае миналото, настоящето и бъдещето, остава свидетел на 
всичките му дейности. Следователно всички дейности на живото същество се 
ръководят от Свръхдушата. Живото същество получава това, което заслужава, и е 
носено от материалното тяло, което е създадено от материалната енергия по нареждане 
на Свръхдушата. Веднага щом живото същество бъде поставено в определен вид тяло, 
то е принудено да действа при условията, породени от това тяло. Човек, който се води в 
скоростен автомобил, пътува по-бързо от този, който се движи с обикновен автомобил, 
макар че живите същества, шофьорите, са едни и същи. По същия начин по нареждане 
на Върховната Душа материалната природа оформя определен вид тяло за даденото 
живо същество, така че то може да действа съобразно с желанията си в миналото си. 
Живото същество не е независимо. Човек не би трябвало да се смята за независим от 
Бога, Върховната Личност. Индивидуалната личност винаги е под контрола на Господа. 
Следователно дълг на човек е да Му се отдаде, и това е указанието на следващия стих. 
 
ТЕКСТ 62 
 

там ева шаранам гаччха    сарва-бхавена бхарата 
тат-прасадат парам шантим    стханам прапсйаси шашватам 

 
там – на Него; ева – със сигурност; шаранам гаччха – отдаваш се; сарва-бхавена – във 
всяко отношение; бхарата – о,  сине на Бхарата; тат-прасадат – по Негова милост; 
парам – трансцендентален; шантим – мир; стханам – жилището; прапсйаси – ти ще 
получиш; шашватам – вечно. 
 
О, потомъко на Бхарата, отдай Му се напълно. С Неговата милост ще постигнеш 
трансцендентален мир и върховната вечна обител. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Живото същество трябва да се отдаде на Бога, Върховната Личност, 
която се намира в сърцето на всеки, и това ще го освободи от всички видове страдания 
на материалното съществуване. Чрез такова отдаване човек не само ще се избави от 
всички неволи на този живот, но накрая ще достигне и Върховния Бог. Във ведическата 
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литература (Рг Веда 1.22.20) трансценденталният свят е описан като тад вишнох 
парамам падам. Тъй като цялото творение е царство на Бога, всичко материално 
всъщност е духовно, но парамам падам се отнася специално за вечната обител, която се 
нарича духовно небе, или Ваикунтха. 
 В петнадесета глава на Бхагавад-гита се казва: сарвасйа чахам хрди 
саннивиштах – Господ се намира в сърцето на всеки. Така препоръката, че човек трябва 
да се отдаде на Свръхдушата, която се намира в него, означава, че той трябва да се 
отдаде на Бога, Върховната Личност, Кршна. Арджуна вече е приел Кршна за 
Върховния. В десета глава той приема Кршна като парам брахма парам дхама. 
Арджуна приема Кршна като Бог, Върховната Личност и върховната обител на всички 
живи същества, като се основава не само на личния си опит, но и на сведения на 
великите авторитети, като Нарада, Асита, Девала и Вйаса. 
 
ТЕКСТ 63 
 

ити те джнанам акхйатам    гухйад гухйатарам майа 
вимришйаитад ашешена    йатхеччхаси татха куру 

 
ити – така; те – на теб; джнанам – знание; акхйатам – описано; гухйат – от 
поверително; гухйа-тарам – още по-поверително; майа – от Мен; вимришйа – като 
обмисляш; етат – за това; ашешена – изцяло; йатха – както; иччхаси – ти искаш; 
татха – това; куру – изпълняваш. 
 
И така, Аз ти предадох още по-поверително знание. Добре обмисли всичко и после 
направи, каквото пожелаеш. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ вече е обяснил на Арджуна знанието за брахма-бхута. Човек, 
който се намира в брахма-бхута състоянието, е щастлив; той никога не се оплаква, 
нито пък желае нещо. Това се дължи на поверителното знание. Кршна разкрива също и 
знанието за Свръхдушата. Това също е Брахман знание, знание за Брахман, но е по-
висше. 
 Тук думите йатхеччхаси татха куру – „Можеш да действаш, както пожелаеш” – 
показват, че  Бог се намесва в малката независимост на живото същество. В Бхагавад-
гита Господ е обяснил как човек може във всяко отношение да издигне 
съществуването си. Най-добрият съвет, даден на Арджуна, е да се отдаде на 
Свръхдушата, която стои в сърцето ме. В действителност всеки разумен човек би се 
съгласил да действа според наставленията на Свръхдушата. Това ще му помогне да се 
установи постоянно в Кршна съзнание, най-висшият съвършен стадий на човешкия 
живот. Арджуна получава нареждането да се сражава непосредствено от Божествената 
Личност. Отдаването на Бога, Върховната Личност, е най-висшият интерес на живото 
същество; то не е интерес на Върховния.  Преди да се отдаде, човек е свободен да 
обмисля това, доколкото позволява разумът му; това е най-добрият начин за приемане 
наставленията на Бога, Върховната Личност. Такива наставления идват също и от 
духовния учител, който е авторитетен представител на Кршна. 
 
ТЕКСТ 64 
 

сарва-гухйатамам бхуйах     шрину ме парамам вачах 
ишто 'си ме дридхам ити    тато вакшйами те хитам 
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сарва-гухйа-тамам – най-поверителното от всички; бхуйах – отново; шрину – само чуй; 
ме – от Мен; парамам – върховната; вачах – инструкция; иштах аси – ти си скъп; ме – 
на Мен; дридхам – много; ити – така; татах – затова; вакшйами – Аз говоря; те – за 
твоя; хитам – полза. 
 
Тъй като си Мой много скъп приятел, Аз ти разкривам най-висшата Си 
инструкция, най-поверителното от всички знания. Чуй това от Мен, защото то е за 
твое добро. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ даде на Арджуна поверителното знание (знанието за Брахман), 
след това още по-поверителото (знанието за Свръхдушата в сърцето на всеки), а сега 
той му дава най-поверителната част на знанието: просто да се отдаде на Бога, 
Върховната Личност. В края на девета глава Той казва: мант-манах – „Просто винаги 
мисли за Мен.” И тук се повтаря същата инструкция, за да се подчертае същността на 
учението на Бхагавад-гита. Тази същност не може да бъде проумяна от обикновен 
човек, а само от този, който наистина е скъп на Кршна, от чистия преданоотдаден на 
Кршна. Това е най-важната инструкция в цялата ведическа литература. Това, което 
Кршна казва по този повод, е най-съществената част на знанието, и то трябва да бъде 
следено не само от Арджуна, а от всички живи същества. 
 
 
ТЕКСТ 65 
 

ман-мана бхава мад-бхакто    мад-йаджи мам намаскуру 
мам еваишйаси сатйам те    пратиджане прийо 'си ме 

 
мат-манах – като мислиш за Мен; бхава – просто стани; мат-бхактах – Мой 
преданоотдаден; мат-йаджи – Мой обожател; мам – на Мен; намаскуру – отдавай 
почитта си; мам – на Мен; ева – несъмнено; ешйаси – ти ще дойдеш; сатйам – 
наистина; те – на теб; пратиджане – Аз обещавам; прийах – скъп; аси – ти си; ме – на 
Мен. 
 
Винаги мисли за Мен, стани Мой преданоотдаден, обожавай Мен и Ми отдавай 
почитта си. По този начин ти непременно ще дойдеш при Мен. Аз ти обещавам 
това, защото си Мой много скъп приятел. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Най-поверителната част на знанието е, че човек трябва да стане чист 
преданоотдаден на Кршна, винаги да мисли за Него и да действа за Него. Човек не би 
трябвало да се отдава на формална медитация. Той трябва така  да подреди живота си, 
че винаги да има възможност да мисли за Кршна. Той трябва да действа по такъв 
начин, че всичките му ежедневни дейности да са свързани с Кршна. Той трябва така да 
устрои живота си че през всичките двадесет и четири часа в денонощието да мисли 
само за Кршна. Обещанието на Кршна е, че всеки човек, който е в такова Кршна 
съзнание, със сигурност ще се върне в обителта на Кршна, където ще общува с Кршна 
лице в лице. Тази най-поверителна част на знанието е разкрита на Арджуна, защото той 
е скъп приятел на Кршна. Всеки, който следва пътя на Арджуна, може да стане скъп 
приятел на Кршна и да  постигне същото съвършенство, както Арджуна. 
 С тези думи се подчертава, че човек трябва да концентрира ума си върху Кршна 
– върху съвършената Му двуръка форма на синекожо момче с прекрасно лице, с флейта 
в ръцете и пауново перо в косите. В Брахма-самхита и в други книги има описания на 
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Кршна. Човек трябва да съсредоточи ума си върху тази първоначална форма на Бога, 
Кршна. Човек не би трябвало да отклонява вниманието си към другите форми на 
Господа. Господ има много форми, например Вишну, Нарайана, Рама, Вараха и т.н., но 
преданоотдаденият трябва да концентрира ума си върху формата, в която Кршна се 
явява на Арджуна. Концентрирането на ума върху формата на Кршна представлява най-
поверителната част от знанието и тя е разкрита пред Арджуна, защото той е най-
скъпият приятел на Кршна. 
 
 
ТЕКСТ 66 
 

сарва-дхарман паритйаджйа    мам екам шаранам враджа 
ахам твам сарва-папебхйо    мокшайишйами ма шучах 

 
сарва-дхарман – всички видове религии; паритйаджйа – като изоставиш; мам – на 
Мен; екам – единствено; шаранам – за да се отдадеш; враджа – иди; ахам – Аз; твам – 
ти; сарва – всички; папебхйах – от греховни реакции; мокшайишйами – ще освободя; 
ма – не; шучах – се безпокой. 
 
Изостави всички видове религии и просто Ми се отдай. Аз ще те освободя от 
всички греховни последици. Не се страхувай. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ описа различните видове знание и религиозни техники – 
знанието за Върховния Брахман, знанието за Свръхдушата, знанието за различни 
видове жизнени стъпала и социални класи, знанието за жизненото стъпало на 
отречението, знанието за непривързаността, кантрола над ума и сетивата, медитацията 
и т.н. Той описа по много начини различните видове религии. Сега, като обобщава 
съдържанието на Бхагавад-гита, Господ казва, че Арджуна трябва да изостави всички 
методи, които Той му е обяснил, и просто да се отдаде на Кршна. Той ще го избави от 
всички видове греховни последици, защото Господ лично обещава да го 
покровителства. 
 В осма глава се казва, че само личност, която се е освободила от всички 
греховни последици, може да се отдаде на обожание на Господ Кршна. Във връзка с 
това човек може да си помисли, че докато не се е освободил от всички греховни 
последици,  той не може да се заеме с процеса на отдаване. За да се разсеят подобни 
съмнения, тук се казва, че дори ако човек не е освободен от всички греховни 
последици, чрез метода на отдаването на Шри Кршна той се освобождава автоматично. 
Не са нужни напрегнати усилия, за да се освободи човек от греховни реакции. Той 
трябва без колебание да приеме Кршна като върховния спасител на всички живи 
същества. Той трябва да Му се отдаде с вяра и любов. Методът на отдаване е описан в 
Хари-бхакти-виласа (11.676): 
 

анукулйасйа санкалпах    пратикулйасйа варджанам 
ракшишйатити вишвасо    гоптритве варанам татха 
атма-никшепа-карпанйе    шад-видха шаранагатих 

 
Съгласно този метод на преданост човек трябва просто да приеме религиозните 
принципи, които накрая ще го доведат до предано служене на Господа. Човек може да 
изпълнява определено предписано задължение според специалното си положение, но 
ако чрез изпълнението на дълга си не стигне до Кршна съзнание, всичките му дейности 
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са напразни. Всичко, което не води до съвършения стадий на Кршна съзнание, трябва 
да се избягва. Човек трябва да е сигурен, че при всякакви обстоятелства Кршна ще го 
защити от всички трудности. Не е необходимо да мисли как да поддържа живота си. 
Кршна ще се погрижи за това. Ние винаги трябва да се смятаме за безпомощни и би 
трябвало да приемем Кршна за единствена основа за напредъка ни в живота.  Щом 
човек се ангажира сериозно в предано служене на Господа в пълно Кршна съзнание, 
той веднага се освобождава от всички замърсявания на материалната природа. Има 
раздлични религиозни методи и пречистващи техники, които се основават на 
натрупване на знание, медитация в мистичната йога система и т.н., но този, който се 
отдаде на Кршна, не трябва да изпълнява толкова много методи. Единствено 
отдаването на Кршна ще го избави от ненужното губене на време. По този начин човек 
може веднага да постигне напредъка и да се освободи от всички греховни реакции. 
 Човек трябва да бъде привлечен от прекрасния образ на Кршна. Неговото име е 
Кршна, защото Той е всепривличащ. Този, който е привлечан от образа на прекрасния, 
всесилния и всемогъщ Кршна, е щастлив. Има различни видове трансценденталисти  - 
накои от тях са привличани от безличностния Брахман, други ги привлича аспектът 
Свръхдуша и т.н., но който е привлечен от личностния аспект на Бога, Върховната 
Личност, Самия Кршна, е най-съвършеният трансценденталист. С други думи, 
преданото служене на Кршна, в пълно съзнание, е най-поверителната част на знанието 
и това е същността   на цялата Бхагавад-гита. Карма-йогите, емпиричните философи, 
мистиците и преданоотдадените – всички те се наричат трансценденталисти, но този, 
който е чист преданоотдаден, е най-добрият от всички. Много важни са използваните 
тук специални думи ма шучах – не се страхувай, не се колебай, не се безпокой. Човек 
може да се обърка относно това, как да изостави всички видове религии и просто да се 
отдаде на Кршна, но такова безпокойство е излишно. 
 
ТЕКСТ 67 
 

идам те натапаскайа    набхактайа кадачана 
на чашушрушаве вачйам   на ча мам йо 'бхйасуйати 

 
идам – това; те – от теб; на – никога; атапаскайа – на този, който не е въздържан; на – 
никога; абхактайа – на този, което не е преданоотдаден; кадачана – по всяко време; на 
– никога; ча – също; ашушрушаве – на този, който не е ангажиран в предано служене; 
вачйам – трябва да се каже; на – никога; ча – също; мам – на Мен; йах – всеки, който; 
абхйасуйати – е завистлив. 
 
Това поверително знание никога не може да бъде обяснено на личности, които не 
извършват въздържания и не са отдадени, или не са ангажирани в предано 
служене, нито на личност, която Ми завижда. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Тази най-поверителната част от знанието не трябва да се предава на 
личности, които не са преминали през въздържанията на религиозния метод, които 
никога не са се опитвали да служат предано на Кршна съзнание, които не са 
подпомагали поне един чист преданоотдаден и особено на тези, които смятат Кршна за 
историческа личност или завиждат на величието на Кршна. Понякога се случва 
демоничните личности, които завиждат на Кршна и Го почитат по съвсем различен 
начин, да обясняват Бхагавад-гита по различен начин, за да правят бизнес. Но оня, 
който наистина желае да разбере Кршна, трябва да избягва такива коментари върху 
Бхагавад-гита. В действителност смисълът на Бхагавад-гита не може да бъде разбран 
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от тези, които са склонни  да доставят наслаждение на сетивата си. Дори ако човек не е 
склонен към сетивни наслаждения и строго следва предписанията, дадени във 
ведическите писания, но не е преданоотдаден, също не може да разбере Кршна. Дори 
ако човек позира, че е преданоотдаден на Кршна, но не се ангажира с дейности в Кршна 
съзнание, също не може да разбере Кршна. Има много хора, които завиждат на Кршна, 
защото в Бхагавад-гита Той обяснява, че е Върховният и че никой не е равен на Него и 
не е над Него. Много личности завиждат на Кршна. На тях не трябва да разказваме 
Бхагавад-гита, защото те не могат да я разберат. Не е възможно невярващите личности 
да разберат Бхагавад-гита и Кршна. Без да разбере Кршна от авторитетен източник, 
т.е. от чист преданоотдаден, човек не трябва да се опитва да коментира Бхагавад-гита. 
 
 
ТЕКСТ 68 
 

йа идам парамам гухйам    мад-бхактешв абхидхасйати 
бхактим майи парам критва    мам еваишйатй асамшайах 

 
йах – всеки, който; идам – това; парамам – най; гухйам – поверителна тайна; мат – от 
Мен; бхактешу – сред преданоотдадени; абхидхасйати – обяснява; бхактим – предано 
служене; майи – на Мен; парам – трансцендентално; кртва – като прави; мам – на Мен; 
ева – със сигурност; ешйати – идва; асамшайах – без съмнение. 
 
За личност, която разяснява на преданоотдадените тази най-висша тайна, чистото 
предано служене е гарантирано и накрая  тя ще се завърне при Мен. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Обикновено се препоръчва Бхагавад-гита да се обсъжда само между 
преданоотдадени, защото тези, които не са преданоотдадени, няма да разберат нито 
Кршна, нито Бхагавад-гита. Тези, които не приемат Кршна такъв, какъвто е, и 
Бхагавад-гита такава, каквато е, не трябва да се опитват да обясняват Бхагавад-гита 
своеволно, защото ще извършат грешка. Бхагавад-гита трябва да се обяснява на 
личности, които са готови да приемат Кршна като Бог, Върховната Личност. Тя може 
да бъде предмет на обсъждане само за преданоотдадените, а не за философите-
спекулатори. Но всеки, който искрено се опитва да представи Бхагавад-гита такава, 
каквато е, ще напредне в дейностите на преданото служене и ще достигне стадия на 
чистата преданост. В резултат на тази чиста преданост той със сигурност ще се върне 
вкъщи, обратно при Бога. 
 
ТЕКСТ 69 
 

на ча тасман манушйешу    кашчин ме прийа-криттамах 
бхавита на ча ме тасмад    анйах прийатаро бхуви 

 
на – никога; ча – и; тасмат – от него; манушйешу – сред хората; кашчит – всеки; ме – 
на Мен; прийа-крит-тамах – по-скъп; бхавита – ще стане; на – нито; ча – и; ме – на 
Мен; тасмат – отколкото той; анйах – друг; прийа-тарах – по-скъп; бхуви – в този 
свят. 
 
В този свят няма слуга, който да Ми е по-скъп от него, а и никога няма да има по-
скъп от него. 
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ТЕКСТ 70 
 

адхйешйате ча йа имам    дхармйам самвадам авайох 
джнана-йаджнена тенахам    иштах сйам ити ме матих 

 
адхйешйате – ще изучи; ча – също; йах – този, който; имам – този; дхармйам – свещен; 
самвадам – разговор; авайох – наш; джнана – на  знание; йаджнена – чрез 
жертвоприношение; тена – от него; ахам – Аз; иштах – обожаван; сйам – ще бъда; ити 
– така; ме – Мое; матих – мнение. 
 
И Аз заявявам, че всеки, който изучава този наш свещен разговор, ще Ме обожава 
посредством интелигентността си. 
 
ТЕКСТ 71 
 

шраддхаван анасуйаш ча    шринуйад апи йо нарах 
со 'пи муктах шубхал локан    прапнуйат пунйа-карманам 

 
шраддха-ван – пълен с вяра; анасуйах – независтлив; ча – и; шринуйат – наистина; апи 
– несъмнено; йах – който; нарах – човек; сах – той; апи – също; муктах – като е 
освободен; шубхан – благоприятните; локан – планети; прапнуйат – той достига; пунйа-
карманам – на благочестивите. 
 
А всеки, който слуша с вяра и без завист, се освобождава от греховните реакции и 
достига благоприятните планети, където живеят благочестивите. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В шестдесет и седми стих на тази глава Господ категорично забранява 
да се разказва Бхагавад-гита на личности, които Му завиждат. С други думи, Бхагавад-
гита е само за преданоотдадени. Но понякога се случва така, че преданоотдаденият на 
Господа изнася открита лекция и е естествено аудиторията му да не е само от 
преданоотдадени. Защо тогава преданоотдадените изнасят открити лекции? Тук се 
обяснява, че макар и не всеки да е преданоотдаден, все пак има много хора, които не 
завиждат на Кршна. Те вярват в Неаго и в Бога, Върховната Личност. Ако слушат за 
Господа от авторитетни преданоотдадени, те веднага се освобождават от греховните 
реакции и след това достигат планетарните системи, където се намират всички 
праведни личности. Следователно, просто като слуша Бхагавад-гита, дори личността, 
която не се опитва да стане чист преданоотдаден, постига резултата на благочестивите 
дейности. Така чистият преданоотдаден на Господа дава възможност на всеки да се 
освободи от греховните последици и да стане преданоотдаден на Господа. 
 Обикновено тези, които са освободени от греховни реакции и са добродетелни, 
много лесно приемат Кршна съзнание. Тук е много важна думата пунйа-карманам. Тя 
се отнася до извършването на големи жертвоприношения, като ашвамедха-йаджна, 
която е посочена във ведическата лотература. Личности, които честно изпълняват 
преданото служене, но не са чисти, могат да достигнат планетарната система на 
Полярната звезда, т.е. Дхрувалока, където царува Дхрува Махараджа. Той е велик 
преданоотдаден на Господа и контролира специалната планета, която се нарича 
Полярна звезда. 
 
ТЕКСТ 72 
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каччид етач чхрутам партха    твайаикагрена четаса 
каччид аджнана-саммохах    пранаштас те дхананджайа 

 
каччит – дали; етат – това; шрутам – чуто; партха – о, сине на Пртха; твайа – от теб; 
ека-агрена – с пълно внимание; четаса – с ум; каччит – дали; аджнана – от 
невежество; саммохах – илюзията; пранаштах – изчезва; те – от теб; дхананджайа – о, 
завоевателю на богатства (Арджуна). 
 
О, сине на Пртха, о, завоевателю на богатства, изслуша ли всичко внимателно? 
Разсеяха ли се сега невежеството и илюзията ти?” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Господ действа като духовен учител на Арджуна. Затова неговото 
задължение е да попита дали Арджуна е разбрал цялата Бхагавад-гита в истинската й 
същност. В противен случай Той е готов да обясни отново всяко положение или дори 
цялата Бхагавад-гита, ако това се налага. В действителност, всеки, който слуша 
Бхагавад-гита от авторитетен духовен учител като Кршна или от Негов представител, 
ще установи, че цялото му невежество се разсейва. Бхагавад-гита не е обикновена 
книга, написана от поет или белетрист. Тя е произнесена от Бога, Върховната Личност. 
Всеки човек, който е щастлив да чуе това учение от Кршна или от Негов авторитетен 
представител, със сигурност ще стане освободена личност и ще се измъкне от мрака на 
невежеството. 
 
ТЕКСТ 73 
 

арджуна увача 
нашто мохах смритир лабдха    тват-прасадан майачйута 
стхито 'сми гата-сандехах    каришйе вачанам тава 

 
арджунах увача – Арджуна каза; наштах – се разсея; мохах – илюзия; смртих – памет; 
лабдха – се възвърна; тват-прасадат – чрез Твоята милост; майа – о Мен; ачйута – о, 
непогрешими Кршна; стхитах – разположен; асми – аз съм; гата – отстранена; 
сандехах – всички съмнения; каришйе – аз ще изпълня; вачанам – заповедта; тава – 
Твоята. 
 
Арджуна  казва: „Мой скъпи Кршна, о, непогрешими, илюзията ми изчезна. 
Благодарение на Твоята милост аз възвърнах паметта си. Сега съм непоколебим, 
освободен от съмнения и готов да действам според Твоите инструкции.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Органически присъщото положение на живото същество, представено 
от Арджуна, е че то трябва да действа по нареждане на Върховния Господ. 
Предназначението на живото същество е да се самоконтролира. Шри Чаитанйа 
Махапрабху казва, че истинското положение на живото същество е положението на 
вечен слуга на Върховния Господ. Когато забрави този принцип, живото същество 
става обусловено от материалната природа, а когато служи на Върховния Господ, става 
освободен слуга на Бога. Органически присъщото на живото същество положение е да 
бъде слуга. То трябва да служи или на илюзорната майа, или на Върховния Господ. 
Ако служи на Върховния Господ, то е в естественото си положение, но ако предпочете 
да служи на илюзорната, външна енергия, то със сигурност ще попадне в робство. 
Понеже е в илюзия, живото същество служи на този материален свят. То е обвързано от 
похотта и желанията си, но въпреки това се смята за господар на света. Това се нарича 
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илюзия. Когато човек е освободен, заблудата му се разсейва и той доброволно се отдава 
на Върховния, за да действа според Неговите желания. Последната илюзия, последната 
клопка, в която майа впримчва живото същество, е твърдението, че то е Бог. Живото 
същество мисли, че то вече не е обусловена душа, а е Бог. Живото същество е 
неинтелигентно и не разбира, че ако беше Бог, тогава нямаше да се съмнява. Това то не 
взема под внимание. И така, това е последната клопка на илюзията. В действителност 
да се освободи човек от илюзорната енергия, означава да разбере Крщшна, Бога, 
Върховната Личност, и да се съгласи да действа по Негово нареждане. 

В този стих много важна е думата моха. Моха се отнася до това, което е 
противоположно на знанието. Всъщност истинско знание е разбирането, че всяко живо 
същество е вечен слуга на Господа, но вместо да приеме това положение, живото 
същество мисли, че то не е слуга, а е господар на този материален свят, тъй като иска да 
господства над материалната природа. Това е неговата илюзия. Тази илюзия може да 
бъде преодоляна по милостта на Господа или по милостта на чист преданоотдаден. 
Когато тази илюзия изчезне, човек се съгласява да действа в Кршна съзнание. 

Кршна съзнание означава да се действа в съответствие с наставленията на 
Кршна. Обусловената душа, която е в илюзия под влиянието на външната материална 
енергия, не знае, че Върховният Господ е господарят, който е пълен със знание и е 
владетел на всичко. Той може да дари преданоотдадените с каквото пожелае. Той е 
приятел на всеки и е особено благосклонен към Своя преданоотдаден. Той контролира 
тази материална природа и всички живи същества. Той контролира също и 
неизтощимото време и е изпълнен с всички съвършенства и могъщества. Бог, 
Върховната Личност, може да отдаде Себе Си на преданоотдадения. Всеки, който не Го 
познава, е под влиянието на илюзията: той не става преданоотдаден, а слуга на майа. 
Арджуна обаче, след като изслушва Бхагавад-гита от Бога, Върховната Личност,  се 
освобождава напълно от илюзията. Той успява да разбере, че Кршна е не само негов 
приятел, но и Бог, Върховната Личност. И той наистина осъзнава Кршна. Следователно 
да се изучи Бхагавад-гита, означава да се разбере Кршна в действителност. Когато 
една личност е в пълно знание, тя естествено се отдава на Кршна. Когато Арджуна 
разбира, че замисълът на Кршна е да намали населението, той се съгласява да се 
сражава според желанието на Кршна. Той отново взима оръжието си – стрелите и лъка, 
– за да се сражава по заповед на Бога, Върховната Личност.  
ТЕКСТ 74 
 

санджайа увача 
итй ахам васудевасйа    партхасйа ча махатманах 
самвадам имам ашраушам    адбхутам рома-харшанам 

 
санджайах увача – Санджайа каза; ити – така; ахам – аз; васудевасйа – на Кршна; 
партхасйа – и Арджуна; ча – също; маха-атманах – на великата душа; самвадам – 
разкриване; имам – това; ашраушам – съм чул; адбхутам – удивително; рома-
харшанам –  което прави косата да настръхне. 
 
Санджайа каза: „Така аз чух разговора между двете велики души, Кршна и 
Арджуна. И толкова удивително е това послание, че косата ми настръхва. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В началото на Бхагавад-гита Дхртараштра запитва секретаря си 
Санджайа: „Какво става на бойното поле Курукшетра?” Цялото учение е предадено в 
сърцето на Санджайа, по милостта на неговия духовен учител, Вйаса. По този начин 
той успява да предаде смисъла на разговора на бойното поле. Диалогът е удивителен, 
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защото никога по-рано не е имало толкова важен разговор между две велики души, а и 
няма да се състои отново. Той е изумителен, защото Бог, Върховната Личност, разказва 
на живото същество, Арджуна, великия преданоотдаден на Господа, за Себе Си и за 
Своите енергии. Ако следваме Арджуна, за да разберем Кршна, животът ще ни бъде 
щастлив и успешен. Когато Санджайа си изяснява това напълно, той предава разговора 
на Дхртараштра. Заключението тук е следното: където са Кршна и Арджуна, там е 
победата. 
 
ТЕКСТ 75 
 

вйаса-прасадач чхрутаван    етад гухйам ахам парам 
йогам йогешварат кришнат    сакшат катхайатах свайам 

 
вйаса-прасадат – по милостта Вйасадева; шрутаван – чух; етат – този; гухйам – 
поверителен; ахам – аз; парам – върховния; йогам – мистицизъм; йога-ишварат – от 
господаря на  целия мистицизъм; кришнат – от Кршна; сакшат – директно; 
катхайатах – като говори; свайам – лично. 
 
По милостта на Вйаса аз чух този най-поверителен диалог непосредствено от 
господаря на целия мистицизъм – Кршна, който разговаряше лично с Арджуна. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Вйаса е духовен учител на Санджайа и Санджайа признава, че по негова 
милост е разбрал Бога, Върховната Личност. Това означава, че човек трябва да разбере 
Кршна не непосредствено, а с помощта на духовен учител. Духовният учител е 
очевиден посредник, но въпреки това преживяването всъщност си остава 
непосредствено. В това е тайната на ученическата последователност. Когато духовният 
учител е авторитетен, човек може да чуе Бхагавад-гита директно, както Арджуна чува. 
Има много мистици и йоги по света, но Кршна е господарят на всички йога системи. 
Инструкцията на Кршна е ясно формулирана в Бхагавад-гита: отдай се на Кршна. Оня, 
който постъпва по този начин, е най-големият йоги. Това се потвърждава в последния 
стих на шеста глава: йогинам апи сарвешам. 
 Нарада е пряк ученик на Кршна и духовен учител на Вйаса. Следователно Вйаса 
е авторитетен, колкото и Арджуна, защото принадлежи към ученическата 
последователност, а Санджайа е пряк ученик на Вйаса. Следователно по милостта на 
Вйаса са пречистени сетивата на Санджайа и той може непосредствено да вижда и чува 
Кршна. Личност, която непосредствено чува Кршна, може да разбере това повелително 
знание. Ако някое не е в ученическата последователност, той не може да чува Кршна. 
Неговото знание остава винаги несъвършено, поне що се отнася до разбирането на 
Бхагавад-гита. 
 В Бхагавад-гита са обяснени всички йога системи: карма-йога, джнана-йога и 
бхакти-йога. Кршна е господарят на целия този мистицизъм. Трябва да знаем, че както 
Арджуна е бил щастлив да разбере Кршна непосредствено, така по милостта на Вйаса 
Санджайа също е имал способността да слуша непосредствено от Кршна. В 
действителност няма разлика в това как слушаме – непосредствено от Кршна или 
посредством авторитетен духовен учител като Вйаса. Духовният учител е представител 
също и на Вйасадева. Затова, според ведическата система, на рождения ден на духовния 
учител учениците извършват церемонията Вйаса-пуджа. 
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ТЕКСТ 76 
 

раджан самсмритйа самсмритйа    самвадам имам адбхутам 
кешаварджунайох пунйам    хришйами ча мухур мухух 

 
раджан – о, царю; самсмртйа – като си припомня; самсмртйа – като си припомня; 
самвадам – послание; имам – това; адбхутам – прекрасен; кешава – на Господ Кршна; 
арджунайох – и Арджуна; пунйам – благочестиво; хришйами – аз се наслаждавам; ча – 
също; мухух мухух – повторно. 
 
О, Царю, когато си припомням отново и отново този удивителен и свят диалог 
между Кршна и Арджуна, аз се вълнувам и наслаждавам на всеки миг. 
  
ПОЯСНЕНИЕ: Разбирането на Бхагавад-гита е толкова трансцендентално, че всеки, 
който се запознае с темите, обсъждани от Кршна и Арджуна, става добродетелен и не 
може да забрави този разговор. Това е трансценденталната позиция на духовния живот. 
С други думи, този, който слуша Бхагавад-гита от верен източник, т.е. направо от 
Кршна, постига пълно Кршна съзнание. Резултатът от Кршна съзнание е, че човек става 
все по-просветлен и с трепет се радва на живота не само понякога, а всеки миг. 
 
ТЕКСТ 77 
 

тач ча самсмритйа самсмритйа    рупам атй-адбхутам харех 
висмайо ме махан раджан    хришйами ча пунах пунах 

 
тат – това; ча – също; самсмртйа – като си припомня; самсмртйа – като си припомня; 
рупам – форма; ати – много; адбхутам – прекрасна; харех – на Господ Кршна; 
висмайах – чудо; ме – мой; махан – голям; раджан – о, Царю; хришйами – аз се 
наслаждавам; ча – също; пунах пунах – отново и отново. 
 
О, Царю, когато си припомням прекрасната форма на Господ Кршна, аз се  
удивлявам и все повече и повече се наслаждавам, отново и отново. 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Става ясно, че по милостта на Вйаса Санджайа също е видял 
вселенската форма на Кршна, показана на Арджуна. Тук се посочва, че Господ Кршна 
никога преди не е показвал тази си форма. Тя е била показана само на Арджуна, но 
независимо от това някои велики преданоотдадени също са я видели, и един от тях е 
бил Вйаса. Той е един от великите преданоотдадени на Господа и  е считан за могъща 
инкарнация на Кршна. Вйаса открива всичко на своя ученик Санджайа, който 
многократно се наслаждава на спомена за прекрасната форма на Кршна, показана на 
Арджуна. 
 
 
ТЕКСТ 78 
 

йатра йогешварах кришно    йатра партхо дханур-дхарах 
татра шрир виджайо бхутир    дхрува нитир матир мама 

 
йатра – където; йога-ишварах – господарят на мистицизма; кришнах – Господ Кршна; 
йатра – където; партхах – синът на Пртхи; дханух-дхарах – този, който носи лък и 
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стрели; татра – там; шрих – богатство; виджайах – победа; бхутих – изключителна 
сила; дхрува – сигурно; нитих – нравственост; матих мама – моето мнение. 
 
Навсякъде, където е Кршна, господарят на всички мистици, и където е Арджуна, 
най-добрият стрелец с лък, със сигурност ще има богатство, победа, изключителна 
сила и нравственост. Това е моето мнение.” 
 
ПОЯСНЕНИЕ: Бхагавад-гита започва с въпросите на Дхртараштра. Той се надява, че 
синовете му, подпомагани от велики воини като Бхишма, Дрона и Карна, ще победят. 
Той очаква, че победата ще бъде на негова страна. Но след като описва сцената на 
бойното поле, Санджайа казва на царя: „Ти мислиш за победа, но моето мнение е, че 
където са Кршна и Арджуна, там е и сполуката.” Той открито потвърждава, че 
Дхртараштра не трябва да очаква победа. Победата е сигурна за Арджуна, защото 
Кршна е на негова страна. Това, че Кршна става колесничар на Арджуна, е проява на 
друго съвършенство. Кршна притежава всички видове съвършенства и едно от тях е 
отречението. Има много примери за такива отречения, защото Кршна е господар на 
отречението. 
 В действителност битката се води между Дурйодхана и Йудхиштхира. Арджуна 
се сражава от името на по-големия си брат Йудхиштхира. Понеже Кршна и Арджуна са 
на негова страна, победата на Йудхиштхира е сигурна. В това сражение трябва да се 
реши кой ще управлява света и санджайа предсказва, че властта ще премине на 
страната на Йудхиштхира. Тук е предсказано също, че след като спечели победата в 
тази битка, Йудхиштхира ще преуспява все повече и повече, защото той е не само 
праведен, но и високо морален. Той никога през живота си не е лъгал. 
 Има много личности, които са нискоинтелигентни и приемат Бхагавад-гита като 
обсъждане на различни въпроси от двама приятели на бойното поле. Но такава книга не 
би могла да бъде писание. Някой може да възрази, че Кршна подтиква Арджуна да се 
сражава и това е неморално, но истинското положение на нещата е ясно изложено: 
Бхагавад-гита е най-висшата инструкция за нравственост. Върховната нравственост е 
изразена в девета глава, тридесет и четвърти стих: ман-мана бхава мад-бхактах. Всеки 
трябва да стане преданоотдаден на Кршна и същността на всяка религия е отдаването 
на Кршна (сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа). Инструкциите на 
Бхагавад-гита представляват най-съвършеният религиозен метод и най-висшият 
морал. Всички други методи може да пречистват и да водят до този метод, но 
последната инструкция в Бхагавад-гита – да се отдадем на Кршна – е последната дума 
на всяка религия и морал. Това е заключението, което се дава в осемнадесета глава. 
 От Бхагавад-гита можем да разберем, че себеосъзнаването посредством 
философско разсъждение или медитация е възможен метод, но пълното отдаване на 
Кршна е най-висшето съвършенство. Това е същността на ученията на Бхагавад-гита. 
Пътят на регулиращите принципи в съответствие със структурата на обществения 
живот в рамките на различните религиозни направления може да е поверителен път 
към знание. Но въпреки че религиозните ритуали са поверителни, а медитацията и 
развиването на знание – още по-поверителни, отдаването на Кршна в предано служене, 
в пълно Кршна съзнание, е най-поверителната инструкция. Това е същността на 
осемнадесета глава. 
 Друг аспект на Бхагавад-гита е, че Бог, Върховната Личност, Кршна, е реалната 
истина. Абсолютната Истина бива реализирана в три аспекта – като безличностен 
Брахма, като локализирана Параматма и най-накрая като Бог, Върховната Личност, 
Кршна. Съвършено знание за Абсолютната Истина означава съвършено знание за 
Кршна. Ако някой разбере Кршна, всички раздели на знанието стават неделими части 
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от това разбиране. Кршна е трансцендентален, защото винаги се намира в Своята вечна 
енергия. Живите същества са проявени от Неговата енергия и са разделени на две 
категории – вечно обусловени и вечно освободени. Има безброй много такива живи 
същества и те са считани за съществени части от Кршна. Материалната енергия е 
проявена в двадесет и четири подразделения. Творението е под влиянието на вечно 
време и е създавано и унищожавано от външната енергия. Това проявление на 
космичния свят многократно става видимо и недивимо. 
 В Бхагавад-гита се обсъждат пет основни теми: Бог, Върховната Личност, 
материалната природа, живите същества, вечното време и всички видове дейности. 
Всичко зависи от Бога, Върховната Личност, Кршна. Всички схващания за 
Абсолютната Истина: безличностният Брахман, локализираната Параматма, както и 
всяко друго трансцендентално схващане – съществуват в категорията на разбирането на 
Бога, Върховната Личност. Въпреки че външно Бог, Върховната Личност, живото 
същество, материалната природа и времето изглеждат различни, нищо не се различава 
от Върховния. Но Върховният винаги се различава от всичко. Философията на Господ 
Чаитанйа се състои в „невъобразимата едновременност на еднаквост и различие”. Тази 
философска система съдържа съвършено знание за Абсолютната Истина. 
 Живото същество в своята първоначална позиция е чист дух. То е също като 
атомна частица от Върховния Дух. По тази аналогия Господ Кршна може да бъде 
сравнен със слънцето, а живите същества – със слънчева светлина. Понеже живите 
същества са междинна енергия на Кршна, те са склонни да влизат в контакт или с 
материалната, или с духовната енергии на Господа и понеже принадлежи към по-
висшата Му енергия, притежава частична независимост. Когато исползва тази 
независимост правилно, то попада под прякото ръководство на Кршна. По този начин 
то достига естествената си позиция в енергията, която дава наслаждение. 
 
 Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху заключителната, 
осемнадесета глава на Шримад Бхагаватам-гита, озаглавена „Съвършенството на 
отречението”. 
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