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ЗАЩО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО   
СЕ УВЕЛИЧАВАТ ВЪПРЕКИ НАПРЕДЪКА  

НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ
A)a

Науката и технологиите на 21 век са осъщест-
вили такъв голям напредък, какъвто дори не бих-
ме могли да си представим преди петдесетина годи-
ни. Има толкова много модерни изобретения като 
смартфони, таблети, луксозни автомобили, 7 звезд-
ни хотели. Целта на науката е да премахне или 
поне да  намали всички страдания и по този начин 
да донесе все повече и повече щастие в живота на 
обикновените хора. Затова какво бихме очаквали да 
намерим в най-технологично напредналите страни? 
Би трябвало да видим най-ценното – мир и любов 
между хората. Но въпреки това реалността в наши 
дни е напълно противоположна.

Световните водещи икономически гиганти, та-
кива като САЩ и Япония, въпреки че са много раз-
вити в икономическо и технологично отношение, 
показват най-висок процент самоубийства между 
младите и материално преуспяващите. Хората в 
тези страни са често притеснени, разочаровани и 
затрупани от безброй проблеми. Това не са празни 
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думи, а факти. Процента на разводите в САЩ в мо-
мента е над 75% до първите 3 години от брака. Все 
повече и повече хора, особено в западните страни, 
са принудени да използват сънотворни таблетки. 
Растящ процент са принудени да посещават редов-
но психиатър. Хората са толкова несигурни, че ин-
сталират все по-сложни охранителни системи, за да 
предпазят своите домове. Всички тези проблеми са 
реалност и в Българските градове. 

КАКВО ЛИПСВА В НАШЕТО  
СЪВРЕМЕННО ОБЩЕСТВО?

A)a

А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, осно-
вателят на ИСКОН, често даваше пример, който по-
казва положението на съвременното общество. Ако 
заключим глутница кучета в една стая, какво можем 
да очакваме от тях? Дали те просто ще се усмихват 
едни на други? Дали ще развият приятелски и топ-
ли отношения помежду си? Едва ли. По-скоро ще се 
лаят, хапят и убиват едно друго. Подобна е ситуация-
та в модерното общество. Ако „знанието е сила“, как-



9Как да обуздаем силата на ума?

ва е ползата от цялото ни знание, ако не можем да 
контролираме ситуацията в съвременния свят?

Човек не бива да обвинява правителството, по-
литиците, бюрократите, полицейските служители и 
т.н. за проблемите, с които светът се сблъсква днес. 
Поради това, че ние сме вътрешно притеснени, ние 
причиняваме притеснения и на другите. Затова ние 
трябва да осмислим природата на нашият ум, за да 
обуздаем силата на ума.

ДАЛИ СИ ПРОСТО ТОРБА ОТ ПЛЪТ  
И КРЪВ НА СТОИНОСТ 4 ЛВ.?

A)a

Най-големият про-
блем е неразбирането 
на нашата идентичност. 
Кой съм аз? Дали съм 
моето тяло, ум, интели-
гентност, моята глава, 
или моят нос? Ако човек 
открие истинската си 
идентичност може да се 
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Преди да опознаеш своя ум  
трябва да разбереш кой си ти!

Дали аз съм тази дреха?

Дали аз съм това тяло?

Дали аз съм тази ръка?

Дали аз съм тази коса?

Дали аз съм този нос?

Кой съм аз?

Лесно е да посочиш своите очи  
или уши, но можеш ли  
да посочиш себе си!
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опита да постигне истинско щастие. Ние не сме на-
шите тела, а вечни души. Съществуването на душа-
та не е основано на сляпа вяра изповядвана от група 
религиозни фанатици; то може да бъде доказано и 
разбрано чрез логика и дълбоко осмисляне.

Според доктор Хари Монсен, професор по анато-
мия в Медицинския колеж на Илиноис, пазарната 
цена на едно човешко тяло, тежащо 30 кг, е около 4 
лв. Всеки който мисли, че ние сме просто материя и 
че душата и висшите измерения на тялото не същест-
вуват, трябва да се замисли дали родителите му биха 
го продали за 4 лв.? Ако ваш приятел катастрофира 
със своя Мерцедес-Бенц, струващ 100 000 лева, вие ще 
изоставите скъпия автомобил на пътя и ще закарате 
в болница тялото на приятеля си, което струва само 4 
лева. Всеки разумен човек може да разбере, че в жи-
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вото тяло има нещо много специално което е ценено 
от всички, дори и от тези, които нямат пълно знание 
за вечната душа. Душата е истинската личност, която 
обитава временното тяло. Въпреки това целият свят, 
с целия си напредък, е загрижен само за материал-
ното тяло, което струва само 4 лв. и което не е нищо 
повече от една торба от химични елементи.

Душата може 
да бъде сравнена с 
шофьор, а тялото с 
автомобил. Душа-
та е искрата живот, 
която прави тялото да изглежда живо; когато душа-
та напусне тялото, ние казваме, че човек е „мъртъв“. 
Аналогия та с автомобила е много подходяща в тази 
връзка. Автомобилът има светлини, които осветя-
ват пътя, ние имаме очи. Автомобилът произвежда 
звук с клаксона си, ние можем да говорим. Автомо-
билът има 4 колела, ние имаме две ръце и два крака. 
Но когато шофъорът излезе от колата, тя не може да 
помръдне даже на сантиметър. По подобен начин 
когато настъпи смъртта, мъртвото тяло е точно като 
автомобил без шофьор. 

Тялото, което виждаме, е всъщност мъртво; то 
изглежда живо само заради присъствието на душа-
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та. Когато душата напусне тялото, то престава да 
действа.

Понякога тялото е сравнявано с 
 кафез, а ду шата с птица, която живее в 
кафеза. Ако стопанинът се грижи само 
за кафеза и никога не храни птицата, 
тогава самата идея да отглежда птица 
в кафез става безсмислена. В модерното 
общество хората се стремят единствено 
към телесни удобства; в духовно отно-
шение обаче всички гладуват, затова хората са не-
щастни и неудовлетворени.

ПРИЧИНАТА ЗА НАШЕТО ЩАСТИЕ И НЕЩАСТИЕ
A)a

Ведическите писания обясняват, че душата е по 
природа жител на духовния свят. В Упанишадите 
се казва, „нитьо нитянам, четанас четананам, еко 
бахунам йо видадхати каман“. Върховната Божест-
вена Личност е единствената Върховна Душа. Има 
много, много други души, които са ѝ подчинени. Вся-
ка душа има малка независимост. Тя може да избере 
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да обича Бог и да му служи, или да бъде „независи-
ма“ от Бог и да се бори за илюзорно наслаждение в 
този материален свят. Душите в този свят са избрали 
втората възможност. Но по природа този свят е вре-
менен и пълен със страдания, затова душата никога 
не може да е истински щастлива на това място. Ис-
тинското щастие е достъпно само отвъд пределите 
на материалната атмосфера, в духовния свят, истин-
ския дом на душата. 

МЕХАНИЗМЪТ  
ТЯЛО – СЕТИВА – УМ – ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

A)a

Знанието за душа-
та е много обширно и 
не може да бъде описа-
но подробно в рамки-
те тази малка книжка. 
(Повече информация за 
природата на душата 
може да бъде открита в 
Бхагавад-гита.) 
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Ако човек успее да разбере как работи механиз-
мът тяло – сетива – ум – интелигентност, тогава той 
може да се научи да контролира съвършено своя ум.

Когато душата дойде в материалният свят, тя 
получава материално тяло – грубо и фино, за да се 
аклиматизира към материалната среда.

Фалшивото его е връзката между материалното 
тяло и душата. То се проявява чрез отъждествяване-
то ни с материята. Да си мислим: „Аз съм бял“, „Аз 
съм черен“, „Аз съм висок“, „Аз съм нисък“, „Аз съм 
интелигентен“, „Аз съм глупав“ ,„Аз съм америка-
нец“,  е фалшиво его. Истинско его е човек да осъз-
нае себе си като душа, вечна частица от Бога (вечен 
слуга на Бога).

Функцията на интелигентността е да взема реше-
ния. Тя трябва да разграничава между добро и зло и 
да дава правилни наставления на ума. Умът е центъ-
рът на всички дейности на сетивата и е източникът 
на всички идеи за сетивно наслаждение. Умът е хра-
нилището на всички мисли, неизпълнени желания и 
минал опит. Функциите на ума са мислене, чувстване 
и желание. Умът е центърът на всички сетива за при-
добиване на знание – очи, нос, уши, език, кожа.

Сетивата са нашата пряка връзка с външния 
свят. Има два вида сетива – сетива за придобиване на 
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Божествени енергии

Низша материална 
енергия

Висша материална 
енергия

Груби 
елементи
Земя
Вода
Въздух
Огън
Етер

Фини  
елементи
Ум
Интелигентност
Фалшиво Его

Душа
Сат (Вечност)
Чит (Знание)
Ананда 

(Блаженство)

Сетива
Очи
Уши
Нос
Език
Кожа

Интелигентност
Взема решения

Ум
Хранилище на мисли, 

Неизпълнени желания  
и Предишен опит

Механизъм на ума
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знание (гянендрия) и сетива за работа (кармендрия). 
Петте сетива за придобиване на знание – очи, нос, 
уши, език и кожа, ни помагат да получаваме инфор-
мация от заобикалящият ни свят. Тялото действа с 
помощта на сетивата за работа – глас, крака, ръце, 
анус и гениталии. Всичко което възприемаме в све-
та попада в една от петте категории сетивни обекти 
– форма, мирис, вкус, звук, допир.

Сега можем да илюстрираме с пример как рабо-
ти механизмът тяло – ум –  интелигентност:

Докато вървите по улицата изведнъж виждате 
торта на витрината на сладкарница. Първо вашите 
очи са привлечени от тортата. Тази информация се 
предава на ума. В ума има две неща: предишен опит 
от вкуса на торта и информацията от виждането на 
тортата. Умът се консул-
тира с интелигентност-
та и тя разрешава на 
вашите ръце и крака да 
отидат до сладкарница-
та, за да купите тортата. 
По този начин се осъ-
ществява координация 
между сетивата, ума и 
интелигентността.
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КОЛЕСНИЦАТА НА ТЯЛОТО
A)a

За да разберем грубото тяло, ума, интелигент-
ността и душата, можем да използваме следната 
аналогия: във ведическата литература се описва, че 
грубото материално тяло е като колесница. Интели-
гентността е колесничарят, а умът – инструментът 
за управление (юздите). Сетивата са конете. Ако се-
тивата (конете) са необуздани, тогава тялото (колес-
ницата) ще бъде водено в неправилна посока. Ако 
обаче интелигентността (колесничарят) е много сил-
на и решителна, тогава тя може да упражни серио-
зен контрол върху ума (юздите) и по този начин да 
обуздае сетивата (конете).

От тази аналогия разбираме, че макар умът да е 
много важен, над него стои решителността на инте-
лигентността, а над интелигентността стои душата.

Бхагавад-гита (3.42) казва: „Работещите сетива 
са по-висши от мъртвата материя, а умът стои по-
високо от сетивата. Интелигентността е по-висша 
от ума, а душата стои по-високо дори от интелигент-
ността.“



20

КОЛЕЛОТО НА СТРАДАНИЯТА
A)a

По природа душата е вечна, пълна със знание и 
блаженство.

Противоположно на природата на душата, ма-
териалното тяло е временно, пълно с невежество и 
страдание. Поради тази несъвместимост между две-
те, душата, която е предназначена да бъде щастлива 
във вечната блажена атмосфера на духовният свят, 
никога не е щастлива във временното, изпълнено със 
страдания тяло. Душата постоянно преминава през 
раждане, старост, болести и смърт в различни тела.

Затова Шанкарачарйа, древен  индийски мъд-
рец казва: 

пунар апи джананам пунар апи маранам
пунар апи джанану джатаре саянам 

иха самсаре баху душтаре
крипая паре пахи мураре

      
„О, Господи, постоянно съм подхвърлян от въл-

ните на раждането и смъртта. Аз съм заставен да се 
раждам отново и отново и да умирам отново и отно-
во. Така аз съм бил в утробите на милиони майки. 
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Моля те, милостиво ме освободи от този океан на не-
вежеството.“

По този начин душата по-
някога е заставена да пребива-
ва в тяло на куче или да получи 
човешко тяло в зависимост от 
нейните предишни желания и 
дейности. Това колело на раж-
дането и смъртта (самсара) е 
точно като едно виенско колело, на което понякога 
си на върха, а понякога в най-ниската му точка. По 
същият начин душата продължава да сменя едно 
тяло с друго  докато не се пречисти напълно и не се 
отдаде с преданост на Бога.

ПРИРОДАТА НА УМА
A)a

Умът, който е част от финото тяло, е главната 
причина за страданията на живото същество, обу-
словено от материалното съществуване. Например 
понякога сме поставени в трудна ситуация, но ако 
умът ни е в добро настроение ние се чувстваме пре-
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красно. Понякога обаче, 
дори външно всичко да е 
наред, ако умът ни е деп-
ресиран, целият свят ни 
изглежда черен.  Затова 
е много важно да знаем 
как функционира умът, 

каква е неговата природа, неговото поведение и ка-
къв е начинът той да бъде контролиран, за да бъде 
използван позитивно. 

СКАЧАЩАТА МАЙМУНА
A)a

Умът понякога е срав-
няван с маймуна която под-
скача от клон на клон. Той 
никога не остава концен-
триран върху един обект 
за дълго. Неговата природа 
е да мисли за един обект 
в един момент и за друг в 
следващия. 
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Умът е сравняван също с 
дете, което е много неспокойно 
и непослушно. Въпреки че по-
стоянно се опитваме да удовлет-
ворим желанията на ума, той ос-
тава неудовлетворен, без значе-
ние колко от неговите желания 
се опитваме да удовлетворим.

Дори великите войни като 
Арджуна признават, че да се контролира ума е много 
трудно. В Бхагавад-гита (6.34) Арджуна казва:

чанчала хи мана Кришна, праматхи балаван дридхам
тасяхам ниграхам мание вайор ива судушкритам

„Умът е неспокоен, буен, упорит и много силен, 
о, Кришна, и аз мисля, че да бъде покорен е по-труд-
но от това, да се контролира вятърът.“

Арджуна е бил толкова велик войн, че си ми-
слел, че е възможно да контролира вятъра с помо-
щта на своите оръжия, но в битката срещу ума той 
се считал за безпомощен.

   



24

НЕКОНТРОЛИРАНИЯТ УМ:  
КАКВО МОЖЕ ДА ТИ ПРИЧИНИ?

A)a

Положението на човек, чиито ум и сетива са не-
контролирани, е окаяно. Езикът го дърпа на една 
страна, изисквайки вкусна храна, жаждата го кара да 
търси подходяща напитка. По същият начин полови-
те органи изискват удовлетворение, а сетивото за до-
пир иска да се наслаждава на меки и финни обекти. 
Стомахът го притеснява докато не бъде напълнен, 
ушите искат да слушат приятни звуци. Носът копнее 
за приятни аромати, а очите за приятни гледки. По 
този начин сетивата, всяко от които изисква удовлет-
ворение, дърпат живото същество в различни посоки.

Сетивата блуждаят сво бодно във всички посоки 
заради неконтролирания ум.

Неинтелигенният човек 
може да развие много лоши 
навици, докато се опитва да 
удовлетвори желанията на 
сетивата си и дори да стиг-
не до самоубийство, за да се 
освободи от разочарование-
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то си, че не е успял да постигне щастие. Но по този 
начин той си причинява още повече страдания. Хо-
рата в съвременното общество стават все по-стреси-
рани, неуверени, нерешителни и т.н. заради некон-
тролиран ум.

„Каква е ползата на човек, който е спечелил 
целия свят, но е загубил вечната си душа?“ Няма ис-
тински мир и щастие в натрупването на богатства, 
притежанието на телесна красота или демонстрира-
нето на сила. Тайната на истинското щастие е кон-
тролираният ум, а това се постига постепенно чрез 
осъзнат за Бога начин на живот.

МОЖЕ ЛИ УМЪТ ДА НИ БЪДЕ ПРИЯТЕЛ?
A)a

Бог Кришна казва в Бхагавад-гита (6.6): 

бхандур атматманас тасйа 
йенатмаиватмана джитаха

анатманас ту шатрутве 
вартетатмаива шатрутват
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„За човек, който е победил ума, умът е най-до-
брият приятел, но за този, който не е успял да победи 
ума, той остава неговият най-голям враг.“

Състоянието на нашия ум определя 
дали сме щастливи или нещастни. Умът 
може да бъде сравнен с остър нож. Ост-
рият нож се използва от престъпниците 
за извършване на престъпления, но съ-
щият нож се използва от хирурга, за да 
спаси нечий живот. Ножът сам по себе 
си не е нито добър, нито лош.

Когато умът е контролиран, човек 
постига най-висшето съвършенство в 
живота. Той доброволно се съгласява да 
се подчинява на наставленията на Бог, 

който се намира в сърцата на всички като Свръх-
душа. Такава личност не е повлиявана от двойстве-
ностите на материалното съществуване – щастие и 
нещастие, студено и топло, печалба или загуба. 

В началото на Бхагавад-гита Бог Кришна също 
обяснява природата на неконтролирания ум, който 
винаги планира как да се наслаждава на различни 
сетивни удоволствия. В Бхагавад-гита (2.62–63) Бог 
Кришна казва:
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„Докато съзерцава обектите на сетивата, човек 
развива привързаност към тях. От тази привърза-
ност се поражда похот, а от похотта възниква гневът. 
От гнева се поражда пълната илюзия и от илюзията 
– объркване на паметта. Когато паметта е объркана, 
човек изгубва разума си, а когато изуби разума си, 
отново пада в материалното блато.“ 

Така неконтролираният ум е причината за на-
шето материално съществуване и за всички страда-
ния, които изпитваме в този свят. Ако умът е кон-
тролиран, сетивата няма да ни притесняват. Инте-
лигентността трябва да бъде силна, така че умът да 
бъде под нейния контрол. Тогава сетивата автома-
тично ще бъдат подчинени.

Колесничарят на колесницата трябва да държи  
юздите със здрава ръка, за да може да контролира 
конете. Интелигентността (колесничарят) трябва да 
бъде обучена чрез получаване на знание от по-висш 
авторитет. Бог Кришна казва в Бхагавад-гита (4.34):

„Опитай се да научиш истината като се обърнеш 
към духовен учител, питай го смирено и му служи. 
Себепозналите се души могат да ти предадат знание, 
защото са видели истината.“ 

Чрез този процес интелигентността става силна 
и подчинява неконтролираният ум. Духовните на-
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Неконтролираният ум:  
Какво може да ти причини?

Депресия

Стрес

Лудост

Отслабване на решителността

Опасни болести

Липса на увереност

Липса на вяра

Щети на себе си, семейството  
и обществото
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ставления са най-добрата храна за интелигентност-
та. Те я подхранват и едновременно пречистват ума. 
Когато интелигентността (колесничарят) е силна то-
гава тя ще може да контролира ума (юздите) и тогава 
душата (пътникът в колесницата) ще пътува спокой-
но. Но докато интелигентността е по-слаба от ума, е 
невъзможно да има спокойствие и щастие в живота.

КОНТРОЛ НА УМА ЧРЕЗ МЕДИТАЦИЯ – ТЕХНИКАТА 
НА КОСТЕНУРКАТА

A)a

За да развие добри качества и да бъде наистина 
щастлив, човек трябва да контролира ума. Бог Криш-
на обяснява в Бхагавад-гита (2.58):

„Този, който може да отдръпва сетивата си от 
сетивните обекти както костенурката прибира кра-
ката си в черупката, е твърдо установен в съвърше-
но знание.“  

Сетивата са сравнявани с отровни змии. Те ис-
кат да действат свободно и без никакви ограниче-
ния. Но ние трябва да бъдем достатъчно силни, за 
да можем да контролираме змиите като змиеукро-
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тител. Никога не трябва да позволяваме на сетивата 
да действат независимо. Има много наставления в 
свещените писания, някои от тях са за неща, които 
трябва да се правят, а някои за неща, които не трябва 
да се правят. Примерът с костенурката, даден от Бог 
Кришна, е много подходящ. Костенурката може във 
всеки момент по свое желание да отдръпне сетивата 
си и да ги използва отново за определена цел. 

РЕГУЛИРАЩИТЕ ПРИНЦИПИ  
НА СВОБОДАТА

A)a

По подобен начин ние трябва да въздържаме на-
шите сетива от дейности, които замърсяват нашия 
ум и съзнание. Такива дейности са месоядството, ха-
зарта, интоксикирането и извънбрачния секс. Тези 
дейности трябва да бъдат изоставени. Повечето хора 
биха казали: „Защо ми забранявате да правя какво-
то си поискам? Аз искам да съм напълно свободен и 
да правя каквото ми харесва.“ Всъщност Бог Криш-
на описва тези ограничения като „регулиращите 
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принципи на свободата“. Човек може да спори: „Що 
за свобода е това? Ограничението означава, че няма 
свобода.“ Такива хора не разбират, че култивирайки 
лоши навици човек става роб на своите сетива. На-
пример, един пушач може да каже: „Пуша, защото ми 
харесва и това ме прави по-концентриран в моята 
работа. Това е моята собствена свободна воля. Когато 
реша мога да откажа пушенето.“ Те казват това само 
заради своето надуто его. В действителност тези хора 
стават роби на своите навици и никога не могат да 
ги изоставят през целия си живот. В западния свят в 
името на „свободата“ всеки се ангажира в „свободен 
секс“, пиене и т.н. без никакви ограничения и хора-
та се пристрастяват към подобни дейности. Техните 
умове, които никога не са наситени, ги измъчват и ги 
карат да се ангажират в тези греховни дейности все 
повече и повече. Освен това те страдат от ужасни бо-
лести и постепенно деградират. 
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БЕЗДЕЙНИЯТ УМ Е РАБОТИЛНИЦА  
НА ДЯВОЛА
A)a

Някой може да попита: „Ако ми казвате да се 
въздържам от толкова много неща, тогава какво да 
правя? Не мога да остана инертен и бездеен. Трябва 
да ПРАВЯ НЕЩО!“ Изключително важно е да анга-
жираме сетивата в по-висши духовни дейности. Се-
тивата са толкова силни и буйни, че могат насила да 
отнесат ума дори на един здравомислещ човек, кой-
то се стреми да ги контролира. Така че ако умът и 
сетивата не са заети в по-висши дейности в Кришна 
съзнание (служене на Бога с любов и преданност), те 
веднага ще ни дръпнат към материалното сетивно 
наслаждение.

Има много учени мъдреци, философи и тран-
сценденталисти, които се опитват да овладеят сети-
вата, но въпреки техните усилия, дори най-велики-
те от тях понякога стават жертва на материалното 
сетивно наслаждение, поради възбудения ум. Вели-
кият мъдрец Вишвамитра се опитвал да практикува 
мистична йога със сурови отречения, стриктно кон-
тролирайки ума и сетивата. Но когато чул звъна от 
звънчетата на глезените на красивата куртизанка 
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Менака, всички желания за сетивно наслаждение в 
ума на Вишвамитра излезли на повърхността. Той 
забравил цялата си йога практика и се наслаждавал 
с нея. Затова е много трудно да се контролират ума 
и сетивата, без да се изпитва по-висш вкус и пъл-
но Кришна съзнание. Без да установи ума си върху 
Кришна, човек не може да спре материалните дей-
ности.

ФОРМУЛА С ДВЕ СТРАНИ:  
ОТДРЪПНИ СЕТИВАТА СИ И ГИ АНГАЖИРАЙ  

В СЛУЖЕНЕ НА БОГ
A)a

Противоположна на тази на Вишвамитра е ис-
торията на великия предан Шрила Харидас Тхакур.

Харидас Тхакур бил напълно потопен в мантра 
медитация – възпяване на святите имена на Бог 
Кришна. Той възпявал триста хиляди имена на Бога 
всеки ден. Тялото на този необикновен светец, който 
бил постоянно в транс, било поддържано от духов-
ната сила на възпяването и той почти не спял. Той 
имал такова влияние, че всички хора от околността 
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му отдавали почитта си. Но един земевладелец на 
име Рамачандра Кхан завидял на Харидас Тхакур, не 
можел повече да търпи голямото уважение, което 
светецът получавал, и направил план да го опозори. 
Той изпратил една красива проститутка да го изку-
ши през нощта. 
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Проститутката, след като се облякла прелъсти-
телно, отишла в колибата на Харидас Тхакур. Показ-
вайки му част от своето тяло, тя седнала пред прага и 
му проговорила със сладки думи. Тя му казала: „Мой 
скъпи Харидас, о велики проповеднико, ти си толко-
ва млад и красив, коя жена би могла да контролира 
ума си, след като те е видяла? Искам да се наслажда-
вам с теб. Умът ми жадува за това.“

Харидас Тхакур отговорил: „Аз със сигурност ще 
те приема, но трябва да почакаш докато завърша  по-
втарянето на определения брой кръгове на броени-
цата си. Дотогава, моля те, седни и слушай святото 
име. Веднага щом приключа, аз ще задоволя твое то 
желание.“ Когато нощта свършила, проститутката 
станала неспокойна. Виждайки това, Харидас ка-
зал: „Дадох обет да повторя десет милиона имена на 
Кришна за един месец. Въпреки че възпявам святото 
име цялата нощ, все още не съм изпълнил своя обет. 
Утре със сигурност ще го изпълня. Тогава ще мога да 
се наслаждавам с теб напълно свободно.“ Проститут-
ката си тръгнала и се върнала отново на следващата 
нощ. Случило се същото нещо. Харидас продължил 
да възпява, а проститутката седнала до него, чакайки 
го да завърши своя обет. Това продължило три поред-
ни нощи. От постоянното слушане на възпяването на 
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Харидас, умът на проститутката се променил. Тя за-
почнала да плаче и паднала в нозете на Харидас Тха-
кур и разкрила своите зли намерения. Тя помолила 
Харидас: „Моля те , кажи ми как мога да се освободя 
от материалното съществуване.“ Харидас отговорил: 
„Възпявай Харе Кришна мантра постоянно. По този 
начин много скоро ще получиш подслона на лото-
совите нозе на Кришна.“ Харидас Тхакур не бил ни 
най-малко повлиян от проститутката. Всъщност той 
я превърнал във велика предана на Бога. 

Когато човек извършва предано служене (Криш-
на съзнание), тогава автоматично материалното 
наслаждение става безвкусно. Кришна обяснява в 
Бхагавад-гита, че освен възпирането на сетивата от 
греховни дейности, ние трябва да ангажираме ума 
си в Негово служене и по този начин да фиксираме 
съзнанието си върху Него. Той казва:

тани сарвани самямя
юкта асита мат-парах

ваше хи ясйендрияни
тася праджна пратиштхита

„Този, който обуздава сетивата си, като ги поста-
вя под пълен контрол, и установява съзнанието си 



37Как да обуздаем силата на ума?

върху Мен, е известен като човек с устойчива инте-
лигентност.“ (Б.Г. 2.61)

Сигурният метод на контролиране на ума и 
всички наши сетива е да ги ангажираме в позитив-
ни духовни дейности. Във ведическите времена 
святите царе са събирали данъци от хората и са ги 
използвали, за да помагат на преданите. Те строели 
храмове, които били като университети на ведиче-
ската мъдрост и култура. Тези големи храмове на 
Бога били строени точно в центъра на града, така че 
много хора можели да се съберат там, за да получат 
духовно образование. Тези царе не само помагали в 
пропагандирането на Кришна съзнание по света, но 
също стриктно практикували принципите на преда-
ността в собствения си живот. Образцовите стандар-
ти на предано служене, установени от святите царе, 
били следвани от обикновените хора и така те също 
получавали възможност да напредват по пътя към 
духовния свят – обратно вкъщи, обратно при Бога. 
Отличен пример за такъв свят предан цар бил Амба-
риша Махараджа. Царят използвал всичките си се-
тива в служене на Бога и така подчинил всичките си 
желания, както се споменава в Шримад Бхагаватам 
(9.4.18–20). 
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За да постигне пълна победа  
над ума и сетивата,  

Амбариша Махарадж използвал:

Ума:  
Да медитира върху лотосовите нозе на Бога

Очите:  
Да гледат Бога

Езика:  
Да вкусва храна предложена на Бога

Ушите:  
Да слушат за славата на Бога

Устата:  
Да възпява святото име на Бога

Носа:  
Да мирише цветята предложени на Бога

Ръцете:  
Да чистят храма на Бога

Краката:  
Да ходят до храма на Бога
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РАЗРЕШЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ
A)a

Когато забравим нашето основно задължение да 
служим на Бога, ние сме принудени да служим на та-
кива негативните качества в нашето сърце като по-
хот, алчност, гняв, завист, гордост и т.н., описани по-
горе. Понастоящем ние сме забравили нашата връзка 
с Бога и затова процесът на йога е описан в стандарт-
ните ведически текстове, за да съживим нашите лю-
бовни взаимоотношения с Върховния Бог. Има раз-
лични йога процеси за постигане на Върховния, но 
в наши дни в епохата на Кали , която е описана като 
епохата на конфликти и лицемерие, има само един 
път – възпяването на святите имена на Бога. Това се 
потвърждава в Брихад Нарадийа Пурана:

харер нама харер нама харер намаива кевалам
калау настй ева настй ева настй ева гатир анятха

„В нашата епоха Кали юга единственият процес 
за себереализация е възпяването на имената на Бог 
Хари, възпяването на имената на Бог Хари, възпява-
нето на имената на Бог Хари. Няма друг път, няма 
друг път, няма друг път.“
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Разрешението на Всички Проблеми

Повтаряйте: 

Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе

Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе

И БЪДЕТЕ ЩАСТЛИВИ

Човек може да постигне пълен контрол  
и мир на ума посредством възпяването  

на Харе Кришна Маха-мантра –  
великият освободител на ума.
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ХАРЕ КРИШНА МАХА-МАНТРА: 
ВЕЛИКИЯТ ОСВОБОДИТЕЛ НА УМА 

A)a

Думата „мантра“ означава „освободител на 
ума“. „Маха-мантра“ означава „великият освободи-
тел на ума“. Никаква изкуствена техника не може 
да ни помогне освен съживяването на нашето спящо  
божествено съзнание посредством възпяването на 
святите имена на Бога. Мантра-медитацията е про-
цеса на повтаряне на името на Бога. Такова повтаря-
не предизвиква духовни вибрации в сърцето, които 
надмогват всички негативни тенденции и устано-
вява чисто съзнание, водещо до мир и спокойствие. 
Има стотици имена на Бога и всички те са много 
могъщи. Но Кали-сантарана Упанишад специално 
споменава Харе Кришна маха-мантра. Упанишадът 
уверява, че посредством редовното възпяване на 
тази маха-мантра, човек може да унищожи всичко 
нежелано в неговото сърце. По-нататък се заявява, 
че това е най-ефективният метод за себереализация 
според всички свещени писания.

Когато отиваме в аптека, въпреки че там има 
на разположение стотици лекарства, ние питаме 
само за специфично лекарство, предписано от на-
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шия лекар. По същия начин, за тази конкретна епо-
ха на Кали е предписана Харе Кришна маха-мантра. 
Ефектът от такава духовна вибрация (святото име 
на Бога) е универсален принцип, също като закона 
за гравитацията или всеки друг закон на физиката. 
Той предизвиква трансформация в сърцето на все-
ки, който искрено приложи този принцип, и му дава 
по-висше щастие и увереност.

МЕТОДЪТ НА ПОВТАРЯНЕТО  
НА ХАРЕ КРИШНА МАХА-МАНТРА

A)a

Вземете джапа-малата в дясната ръка, като я 
държите между палеца и средния пръст. Започнете 
със зърното, което е до основното зърно.

Сега повторете маха-мантрата:

Харе Кришна Харе Кришна 
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама 
Рама Рама Харе Харе
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След това преминете на следващото зърно. След 
като повторите 108 пъти, отново ще достигнете глав-
ното зърно и тогава ще сте завършили една мала 
или „кръг“. Сега обърнете броеницата обратно, без 
да пресичате главното зърно и започнете друг кръг.

Повтарянето е просто, но трябва да бъде изпъл-
нявано правилно за най-добри резултати. Възпява-
нето трябва да бъде поне достатъчно високо, така че 
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човекът до възпяващият да може да го чуе. Докато 
възпявате се концентрирайте върху слушането на 
маха-мантрата. Тази концентрация е мантра меди-
тация и е могъщо средство за пречистване на наши-
те сърца. Трудно е да се спре блуждаенето на ума, 
но както при всяко друго нещо, практиката води до 
съвършенство. Обърнете внимание, че мантрата 
трябва да бъде възпявана отчетливо, така че всяка 
сричка да се чува ясно.

Най-доброто време за възпяване е рано сутрин-
та (по време на брахма-мухурта, благоприятния 
период преди изгрева на слънцето). Човек може да 
възпява във всяка ситуация – във влака, докато ходи 
на работа или върви по улицата – но е най-добре да 
завършим нашия определен брой кръгове рано су-
тринта, преди да започнем с нашите рутинни еже-
дневни дейности.
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