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ГЛАВА 1: ПРОКЛЯТИЕТО ВЪРХУ ДИНАСТИЯТА ЯДУ  
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11.1.1 Шри Шукадева Госвами каза: Бог Шри Кришна, придружен от Баларама и 
заобиколен от династия Яду, уби на много демони. След това, за да се разтовари Земята 
от тежестта, Бог планира голямата битка при Курукшетра, която избухна в насилие 
между Куру и Пандавите. 

11.1.2 Поради това, че синовете на Панду бяха разярени от многобройните престъпления 
на враговете си, като хазартни измами, словесни обиди, дърпане на Драупади за косите, и 
на много други жестоки престъпления, Върховният Бог използва именно Пандавите за 
непосредствена причина да изпълни волята си. Под претекст на битката при Курукшетра, 
Бог Кришна уреди нещата така, че всичките царе, които представляваха бреме за земята, 
да се съберат със своите армии в двете противоположни страни на бойното поле, и когато 
Господ ги погуби във войната, светът бе освободен от своята тежест. 

11.1.3 Върховният Бог използва династията Яду, която бе защитена от собствените Му 
ръце, за да отстрани царете, които с войските си бяха бреме за тази земя. Тогава 
непроницаемият Господ си помисли: "Въпреки че някои може да каже, че бремето на 
Земята вече е облекчено, според Мен тази тежест все още не е изчезнала, защото там все 
още остава самата династия на Ядавите, чиято мощ е непосилна за Земята." 

11.1.4 Бог Кришна си мислеше: "Никоя външна сила не може да доведе до поражението 
на този род, династията Яду, чиито членове винаги са били изцяло предани на Мен и 
могъществото им няма предел. Но ако подбудя една вътрешна разпра в династията, тя ще 
подейства досущ като огън, създаден от триенето на бамбуци в гората, а след това ще 
постигна истинската си цел и ще се върна в Своято вечна обител. " 

11.1.5 Скъпи ми царю Парикшит, когато върховният всемогъщ Господ, чието желание 
винаги се осъществява, отсъди така, Той оттегли от земята Своя род под претекста на 
едно проклятие, изказано от група брамини. 

11.1.6-7 Върховният Бог, Кршна, е източникът на цялата красота. Всички красиви неща 
произтичат от Него и Неговият личен облик е толкова привлекателен, че увлича очите 
надалеч от всички други обекти, които след това изглеждат като лишени от красота в 
сравнение с Него. Когато Бог Кришна бе на земята, той привличаше очите на всички хора. 
Когато Кришна говореше, Неговите думи привличаха умовете на всички, които си ги 
спомняха. Като виждаха стъпките на Бог Кришна, хората се привличаха от Него, и искаха 
да отдадат своите телесни дейности на Бога като Негови последователи. По този начин 
Кришна много лесно разшири славата си, която се възпява по целия свят в най-
възвишени и есенциални ведически стихове. Бог Кришна считаше, че просто чрез 
слушането и възпяването на тази слава, обусловените души, които щяха да се родят в 
бъдеще, ще преминават отвъд мрака на невежеството. Удовлетворен от тази подредба, 
Той замина за жадуваното си местоназначение. 

11.1.8 Цар Парикшит попита: Как може брамините да прокълнат Вришните, които 
винаги са се отнасяли почтително към брамините; които бяха щедри, склонни да служат 
на по-старшите и възвишени личности, и чиито умове бяха винаги изцяло погълнати от 
мисълта за Бог Кришна? 

11.1.9 Цар Парикшит продължи да пита: Какъв беше мотивът за това проклятие? В какво 
се състоеше то, о най-чисти и два пъти роден? И как е възможно такова несъгласие да 
възникне сред Ядавите, които всички споделяха една и съща цел в живота? Моля те, кажи 
ми всички тези неща. 
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11.1.10 Шукадева Госвами каза: Господ, чието тяло е сбор от всичко красиво, с чувство за 
дълг изпълняваше най-благоприятните дейности докато бе на земята, макар всъщност 
без никакво усилие да бе вече удовлетворил всичките си желания. Пребиваващ в 
обителта си и радващ се на живота, Господ, чиято прослава е сама по себе си благородна, 
сега искаше да унищожи Своята династия, тъй като все още оставаше да довърши една 
малка част от задълженията си. 

11.1.11-12 Мъдреците Вишвамрита, Асита, Канва, Дурваса, Бхригу, Ангира, Кашяпа, 
Вамадева, Атри и Васищха, заедно с Нарада и други, някога извършиха благоприятни 
ритуали, даряващи изобилни благочестиви резултати, носещи голямо щастие и 
отнемащи греховете на целия свят в Кали-юга, просто като бъдат изброени. Мъдреците 
надлежно изпълниха тези ритуали в дома на предводителя на Ядавите, Васудева, бащата 
на Бог Кришна. След като Бог Кришна, който пребиваваше в къщата на Васудева като 
олицетвореното време, почтително изпрати мъдреците след приключване на 
церемониите, те отидоха на святото място, наречено Пиндарака. 

11.1.13-15 На това свято място, младите момчета от династията Яду бяха довели Самба, 
сина на Джамбавати, облечен в женски одежди. Игриво приближавайки великите 
мъдреци, събрани там, момчетата сграбчиха нозете им и нагло ги запитаха с престорена 
скромност: "О, учени брамини, тази черноока бременна жена иска нещо да ви пита. Тя е 
твърде срамежлива да попита сама. Тя скоро трябва да роди и има голямо желание да има 
син. Тъй като всички вие сте велики мъдреци с непогрешима визия, моля ви, кажете ни 
дали детето ще бъде момче или момиче. " 

11.1.16 Така подиграни с измама, мъдреците се разгневиха, о царю, и казах на момчетата, 
"Глупаци! Тя ще роди един железен боздуган, който ще унищожи цялата ви династия. " 

11.1.17 Чувайки проклятието на мъдреците, ужасените момчета бързо разгърнаха 
корема на Самба и видяха, че в него наистина имаше железен боздуган. 

11.1.18 Младежите от династията Яду казаха: "О, какво направихме? Ние сме толкова 
жалки! Какво ще кажат членовете на семейството ни?" Говорейки по този начин, силно 
обезпокоени, те се върнаха по домовете си, взимайки боздугана със себе си. 

11.1.19 Младежите от династията Яду, блясъкът на чиито лица бе напълно избледнял, 
донесоха боздугана в царския двор и в присъствието на всички Ядави разказаха на цар 
Уграсена какво се бе случило. 

11.1.20 Царю Парикшит, когато жителите на Дварака чуха за непоправимото проклятие 
на брамините и видяха боздугана, те бяха удивени и объркан от страх. 

11.1.21 След като накара боздуганът да бъде разбит на пух и прах, цар Ахука [Уграсена] 
от Ядавите лично хвърли парчетата, заедно с останалата буца стомана, във водите на 
океана. 

11.1.22 Една риба погълна стоманената буца, а парченцата желязо, върнати обратно до 
брега от вълните, се насложиха там и израснаха във високи, остри тръстики. 

11.11.23 Рибата бе уловена в океана заедно с други риби в мрежата на рибарите. 
Желязната буца от стомаха на рибата бе взета от ловеца Джара, който я използва за връх 
на една от стрелите си. 
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11.1.24 Знаейки напълно значимостта на всички тези случки, Върховният Бог, макар и 
способен да предотврати проклятието на брамините, не пожела да го направят. Вместо 
това в Своя облик на времето, Той с радост одобри събитията. 
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11.2.1 Шри Шукадева Госвами каза: Копнеейки да обожава Бог Кришна, о най-добър сред 
Куру, Нарада Муни остана за известно време в Дварака, която винаги бе закриляна от 
армиите на Говинда. 

11.2.2 Мой скъпи царю, в материалния свят обусловените души са застрашени от смърт 
на всяка крачка. Затова кой от тях не би отдавал служене на Бог Мукунда, когото 
обожават дори най-великите сред постигналите освобождение? 

11.2.3 Един ден мъдрецът сред полубоговете, Нарада, дойде в дома на Васудева. След 
като обожава Нарада с подходящи предмети, настани го удобно и почтително му се 
поклони, Васудева заговори по следния начин. 

11.2.4 Шри Васудева каза: Господарю мой, твоето посещение, като посещението на баща 
при децата му, е за благото на всички живи същества. Ти помагаш особено на най-
окаяните от тях, както и на онези, които са напреднали по пътя към Върховния Бог, 
Уттамашлока. 

11.2.5 Делата на полубоговете водят както към страдание, така и към щастие за живите 
същества, ала постъпките на такива велики светци като теб, които приемат 
непогрешимия Бог за самата си душа, донасят единствено радост за всички създания. 

11.2.6 Онези, които обожават полубоговете, получават от тях възнаграждение, 
съответстващо на приношенията им. Полубоговете са спътници на карма, досущ както е 
сянката за човека, но светците са наистина милостиви към пропадналите. 

11.2.7 О брахмана, макар да ми стига само да те видя, все пак бих искал да те разпитам 
какви са онези задължения, които доставят наслада на Върховния Бог. Всеки смъртен, 
който с вяра слуша за тях, се избавя от всички видове страх. 

11.2.8 В предишното си раждане на тази земя, аз обожавах Върховния Бог, Ананта, който 
единствен може да дари освобождение, обаче понеже исках да имам дете, обожанието ми 
не целеше освобождение. Така попаднах под омаяната на илюзорната енергия на Бога. 

11.2.9 Мой скъпи господарю, ти винаги си верен на обетите си. Моля те, дай ми ясни 
напътствия, та да мога по твоята милост с лекота да се избавя от материалното 
съществуване, което е изпълнено с толкова опасности и непрестанно ни държи обсебени 
от страх. 

11.2.10 Шукадева Госвами каза: О царю, Деварши Нарада остана доволен от въпросите на 
високо интелигентния Васудева. Понеже навеждаха на мисълта за трансценденталните 
качества на Върховния Бог, те напомниха на Нарада за Бог Кришна. Затова Нарада 
отговори на Васудева както следва. 

11.2.11 Шри Нарада каза: О, най-добър от Сатватите, ти съвсем правилно запита за 
вечния дълг на живото същество към Върховния Бог. Такова предано служене към Бога е 
толкова могъщо, че извършването му може да пречисти цялата вселена. 

11.2.12 Чистото предано служене, отдавано на Върховния Бог, има такава духовна мощ, 
че просто като слуша за подобно трансцендентално служене, като възпява на свой ред 
славата му, като медитира над него, като го приема с почит и вяра, или като възхвалява 
преданото служене на другите, дори човек, който ненавижда полубоговете и всички 
останали живи същества, може незабавно да се пречисти. 
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11.2.13 Днес ти ме накара да си спомня моя Господ, върховно блажената Божествена 
Личност, Нараяна. Великият Бог е толкова благодатен, че всеки, който слуша или говори 
за Него, става напълно благочестив. 

11.2.14 За да обяснят преданото служене към Бога, мъдреците разказват древната 
история за разговора между великата душа цар Видеха и синовете на Ришабха. 

11.2.15 Сваямбхува Ману имаше син на име Махараджа Прияврата, а един от синовете на 
Прияврата бе Агнидхра. От Агнидхра се роди Набхи, чийто син бе известен като 
Ришабхадева. 

11.2.16 Шри Ришабхадева се приема за инкарнация на Върховния Бог, Вāсудева. Той се 
появи в този свят, за да разпространи онези религиозни принципи, които водят живите 
същества до окончателно освобождение. Ришабхадева имаше сто сина, до един 
съвършени във ведическото познание. 

11.2.17 Сред стоте сина на Бог Ришабхадева най-големият, Бхарата, беше всецяло 
отдаден на Бог Нараяна. Именно заради славата на Бхарата сега тази планета е известна 
като Бхарата-варша. 

11.2.18 Цар Бхарата се отрече от този материален свят, считайки всички видове 
материално наслаждение за временни и безполезни. Изоставяйки красивата си млада 
съпруга и семейство, той обожаваше Бог Хари чрез строги отречения и след три живота 
постигна божията обител. 

11.2.19 Девет от останалите синове на Ришабхадева станаха владетели на деветте 
острова на Бхарата-варша, завладявайки изцяло тази планета. Осемдесет и един синове 
станаха два пъти родени брахмани и помогнаха за установяването на ведическия път на 
плодоносните жертвоприношения [карма-канда]. 

11.2.20-21 Деветимата останали синове на Ришабха бяха блажени мъдреци, които 
работеха усърдно за разпространяване на знанието за Абсолютната Истина. Те се скитаха 
голи и бяха много вещи в духовната наука. Имената им бяха Кави, Хавир, Антарикша, 
Прабхуддха, Пиппалаяна, Авирхотра, Друмила, Чамаса и Карабхаджана. 

11.2.22 Тези мъдреци бродеха по земята, виждайки цялата вселена, с всичките й груби и 
фини обекти, като проявление на Върховния Бог, което не се различава от аза. 

11.2.23 Деветимата Йогендри са освободени души, които на воля пътуват до планетите 
на полубоговете, съвършените мистици, сиддхите, райските музиканти, якшите, 
човешките същества и по-незначителните полубогове, каквито са киннарите и змиите. 
Никаква земна сила не може да възпрепятства свободното им движение и по своя воля те 
могат да пътуват и до световете на мъдреците, ангелите, призрачните последователи на 
Шива, видядхарите, брахманите и кравите. 

11.2.24 Веднъж в Аджанабха [предишното име на земята], те се натъкнаха на жертвеното 
приношение на великата душа Махараджа Ними, което се извършваше под 
ръководството на възвишени мъдреци. 

11.2.25 Мой скъпи царю, виждайки тези чисти предани на Бога, равни на слънцето по 
сияние, всички присъстващи— изпълнителят на жертвоприношението, брахманите и 
дори жертвените пламъци – се вдигнаха почтително. 
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11.2.26 Цар Видеха [Ними] разбра, че деветимата мъдреци са отдадени на Върховния Бог. 
Затова, зарадван от благоприятното им пристигане, той им предложи подходящи места 
за сядане и ги обожава подобаващо, точно както човек би обожавал Върховната 
Божествена Личност. 

11.2.27 Завладян от трансцендентална радост, царят смирено наведе глава, а сетне 
започна да задава въпроси на деветимата мъдреци. Те сияеха със свой собствен блясък, 
наподобявайки четиримата Кумари, синовете на Бог Брахма. 

11.2.28 Цар Видеха каза: Струва ми се, че вие трябва да сте преки спътници на Върховния 
Бог, известен като врага на демона Мадху. Наистина, чистите отдадени на Бог Вишну 
бродят из вселената не заради собствения си, себичен интерес, а за да пречистват всички 
обусловени души. 

11.2.29 За обусловените души е най-трудно да се сдобият с човешко тяло, а то може да 
бъде изгубено всеки миг. Ала аз мисля, че дори онези, които са постигнали човешки 
живот, рядко получават общуването с чистите предани, които са толкова свидни на 
господаря на Ваикунтха. 

11.2.30 Затова, о напълно безгрешни, моля ви милостиво да ми кажете коя е върховната 
цел. В крайна сметка, дори и половин миг общуване с чистите предани в този свят на 
раждане и смърт е безценно съкровище за всеки човек. 

11.2.31 Моля ви, говорете за това как човек се заема с предано служене на Върховния 
Бог, ако ме считате за достоен да слушам тези теми. Когато едно живо същество отдава 
любящо служене на Върховния Бог, Богът веднага е удовлетворен и в отговор ще дари 
дори самия себе си на отдадената душа. 

11.2.32 Шри Нарада каза: О Васудева, когато Махараджа Ними запита по този начин 
деветимата Йогендри за преданото служене на Бога, тези най-добри сред светците 
искрено благодариха на царя за въпросите и му заговориха с обич в присъствието на 
събралите се участници в жертвоприношението и на свещенослужителите брахмани. 

11.2.33 Шри Кави каза: Считам, че някой, чиято интелигентност е неспирно 
обезпокоявана от погрешното му самоотъждествяване с временния материален свят, 
може да постигне истинско избавление от страха единствено като обожава лотосовите 
нозе на непогрешимия Върховен Бог. Подобно предано служене слага край на всеки 
страх. 

11.2.34 Дори невежите живи същества могат много лесно да опознаят Върховния Бог ако 
следват начините, предписани от самия Него. Процесът, препоръчан от Бога, е познат 
като бхагавата-дхарма, или предано служене към Върховната Божествена Личност. 

11.2.35 О царю, онзи, който приеме този процес на предано служене към Върховния Бог, 
никога няма да върви слепешком по пътя си в този свят. Дори и да тича със затворени 
очи, той никога няма да се препъне или падне. 

11.2.36 В съответствие със специфичната природа, която е придобил в обусловения си 
живот, каквото и да върши човек с тяло, слово, ум, сетива, интелигентност или 
пречистено съзнание, той трябва да го поднася на Върховния Бог, мислейки си, "Това е за 
радост на Бог Нараяна." 

11.2.37 Страхът възниква когато живото същество погрешно се отъждествява с 
материалното тяло поради потъването си във външната, илюзорна енергия на Бога. 
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Когато по такъв начин се отвърне от Бога, то забравя и своята вътрешно присъща 
позиция на божии слуга. Това объркващо, уплашено състояние е резултат от силата на 
илюзията, наречена мая. Затова интелигентният човек трябва неотклонно да се заеме с 
чисто предано служене на Бога под ръководството на истински духовен учител, когото да 
приеме за свое обожаемо божество и за свой живот и душа. 

11.2.38 Въпреки че двойствеността на материалния свят в крайна сметка не съществува, 
обусловената душа я преживява като истинска под въздействие на собствената си 
обусловена интелигентност. Това въображаемо преживяване на свят, отделен от Кришна, 
би могло да се сравни със сънуването и мечтаенето. Когато нощем обусловената душа 
сънува нещо желано или ужасяващо, или когато денем бленува за онова, което би искала 
да има или пък да избегне, тя сътворява реалност, която не съществува другаде, освен в 
собственото й въображение. Умът има склонността да приема или отхвърля различните 
дейности въз основа на сетивното удовлетворение. Затова интелигентният трябва да 
овладява ума, като го възпира от илюзията да гледа на нещата сякаш са отделни от 
Кришна, и когато умът бъде овладян по този начин, той ще изпита истинска 
неустрашимост. 

11.2.39 Интелигентният човек, който е овладял ума си и е победил страха, трябва да 
изостави всяка привързаност към материални обекти като съпруга, семейство и нация, и 
да се скита несмущаван на воля, слушайки и възпявайки светите имена на Бога, който 
носи колело от колесница. Светите имена на Кришна са всеблаготворни, защото описват 
трансценденталното Му раждане и дейности, които Той изпълнява в този свят за 
избавлението на обусловените души. Така светите имена на Бога се възпяват по целия 
свят. 

11.2.40 Възпявайки святото име на Върховния Бог, човек достига до степента да обича 
Бога. Тогава преданият е стабилен в обета си на вечен слуга на Бога, и постепенно много 
силно се привързва към специфично име и образ на Върховната Личност. Докато сърцето 
му се топи от екстазна любов, той се смее силно, или плаче, или крещи. Понякога пее и 
танцува като луд, защото е безразличен към хорското мнение. 

11.2.41 Преданият не бива да гледа на нищо като на отделно от Върховния Бог, Кришна. 
Ефир, огън, въздух, вода, земя, слънцето и останалите светила, всички живи същества, 
посоките, дърветата и останалите растения, реките и океана — на каквото и да се 
натъква преданият, той трябва да го смята за разширение на Кришна. Гледайки по този 
начин на всичко съществуващо в битието като на тялото на Върховния Бог, Хари, 
преданият трябва да поднася искрените си почитания на цялата експанзия на Божието 
тяло. 

11.2.42 Преданост, пряко преживяване на Върховния Бог и непривързаност към 
останалото — тези три неща се проявяват едновременно у онзи, който е приел подслона 
на Върховния Бог, по същия начин както насладата, подхранването и избавлението от 
глада се появяват едновременно и все по-нарастващо с всяка хапка за онзи, който се 
храни. 

11.2.43 Мой скъпи царю, преданият, който обожава лотосовите нозе на непогрешимия 
Върховен Бог с неизменен стремеж постига неотклонна преданост, непривързаност и 
опитно познаване на личността на Бога. По такъв начин успелият предан на Бога се 
сдобива с върховен, духовен мир. 

11.2.44 Махараджа Ними каза: Сега, моля ви, разкажете ми с повече подробности за 
преданите на Бога. Кои са естествените признаци, по които мога да различа най-
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напредналите отдадени, онези, които са на средното ниво и начинаещите? Какви са 
обичайните религиозни дейности на един ваишнава; по какъв начин говори той? И 
специално ви моля да опишете онези симптоми и характеристики, посредством които 
ваишнавата става скъп на Върховния Бог. 

11.2.45 Шри Хавир каза: Най-напредналият предан вижда във всичко душата на всички 
души, Върховния Бог, Шри Кришна. Затова гледа на всичко като на свързано с Върховния 
Бог и осъзнава, че всичко съществуващо завинаги пребивава в Бога. 

11.2.46 Второстепенният предан на междинно ниво, наричан мадхяма-адхикари, поднася 
обичта си на Върховния Бог, искрен приятел е на всички отдадени на Бога, проявява 
милост към невежите хора, които са невинни, и пренебрегва онези, които са завистливи 
към Бога. 

11.2.47 Предан, който с вяра се заема с обожание на муртите в храма, но не се държи 
подобаващо спрямо другите отдадени и хората като цяло, е наречен пракрита-бхакта, 
материалистичен отдаден, и се намира в най-ниска позиция. 

11.2.48 Дори когато сетивата му влизат в досег с други обекти, онзи, който гледа на 
целия този свят като на енергия на Бог Вишну, не изпитва нито отблъскване, нито 
въодушевление. Той наистина е най-велик сред преданите. 

11.2.49 В материалния свят материалното тяло винаги подлежи на раждане и разпад. По 
същия начин и жизненият дъх [прана] е измъчван от глад и жажда, умът е винаги 
тревожен, интелигентността копнее за неща, които не може да постигне, а всички сетива 
в крайна сметка се изхабяват в непрестанната си борба с материалната природа. Онзи, 
който не се обърква от неизбежните страдания на материалното съществуване и остава 
настрана от тях просто като си спомня лотосовите нозе на Бога, трябва да бъде считан за 
бхагавата-прадхана, най-извисения предан на Бога. 

11.2.50 Онзи, който е приел подслон единствено у Върховния Бог, Вāсудева, се 
освобождава от плодоносните дейности, основани на материална похот. В 
действителност онзи, който се е прислонил в лотосовите нозе на Бога, е избавен дори от 
желанието да вкусва сетивните наслади. Планове за сексуално наслаждение, обществен 
престиж и пари не могат да се развият в ума му. Затова той е считан за брагаватоттама, 
чист отдаден на Бога от най-висша степен. 

11.2.51 Раждането в аристократично семейство и извършването на аскетични или 
благочестиви дейности несъмнено карат човека да се възгордее. По същия начин и ако 
някой се наслаждава на престижна позиция в обществото поради това, че родителите му 
са високо уважавани членове на системата варнашрама, той става още по-самовлюбен. 
Ала ако, въпреки всички тези отлични материални квалификации, човек не храни дори 
оттенък от гордост вътре в себе си, той трябва да бъде считан за най-скъп слуга на 
Върховния Бог. 

11.2.52 Когато преданият изостави себичното разбиране, благодарение на което си 
мисли "Това е мое притежание, а онова - негово," и когато не се интересува повече от 
насладите на собственото си тяло и е безразличен към неудобствата на другите, той 
става истински умиротворен и удовлетворен. Той счита себе си просто за едно от многото 
живи същества, които са еднакви частички от Върховния Бог. Такъв удовлетворен 
ваишнава се счита, че се намира на най-висшия стандарт на преданото служене. 

11.2.53 Лотосовите нозе на Върховния Бог търсят дори великите полубогове като 
Брахма и Шива, които до един са приели Върховния Бог за свой живот и душа. Един чист 
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предан на Бога никога, при никакви обстоятелства не може да забрави тези лотосови 
нозе. Той не би изоставил подслона на лотосовите нозе на Бога дори и за миг — 
всъщност, даже не и за половин миг — дори в замяна на благодатта да може да управлява 
и да се наслаждава на богатствата на цялата вселена. Такъв предан на Бога трябва да 
бъде считан за най-добрия сред ваишнавите. 

11.2.54 Как би могъл огънят на материалните страдания да продължи да изгаря сърцата 
на онези, които обожават Върховния Бог? Божиите лотосови нозе са извършили безчет 
героични дела, а красивите нокти на пръстите Му приличат на скъпоценни камъни. 
Сиянието, струящо от тези нокти, наподобява прохладната лунна светлина, защото 
незабавно облекчава страданията в сърцето на чистия предан, точно както изгрева на 
свежата лунна прохлада облекчава изпепеляващата слънчева жега. 

11.2.55 Върховният Бог е толкова милостив към обусловените души, че ако те Го викат, 
изричайки святото Му име, дори неволно или с нежелание, Той е склонен да унищожи 
безбройните греховни реакции в техните сърца. Затова когато преданият, който е приел 
подслон в лотосовите нозе на Бога, възпява святото име на Кришна с искрена любов, 
Върховният Бог никога ме би могъл да изостави сърцето му. Онзи, който по такъв начин  
е уловил Върховния Бог в сърцето си, трябва да бъде познат като бхагавата-прадхана, 
най-възвишения предан на Бога. 
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11.3.1 Цар Ними каза: Сега искаме да чуем за илюзорната енергия на Бога, Върховната 
Личност, Шри Вишну, която озадачава дори големите мистици. Господари мои, моля ви да 
ни обясните тази тема. 

11.3.2 Въпреки че аз пия нектара на вашите разкази за славата на Бога, Върховната 
Личност, жаждата ми все още не е наситена. Такива нектарната описания на Господа и 
Неговите поклонници са действителното лекарство за обусловени души като мен, които 
са измъчвани от тристранните страдания на материалното съществуване. 

11.3.3 Шри Антарикша каза: O силноръки царю, активирайки материалните елементи, 
първичната Душа на цялото творение изпрати всички живи същества в по-висшии и по-
низши форми на живот, така че тези обусловени души да могат да култивират или 
сетивно наслаждение или окончателно освобождение, съобразно желанието им. 

11.3.4 Свръхдушата влиза в материалните тела на сътворените същества, активира ума и 
сетивата им, и по този начин обусловените души се обръщат към трите гуни на 
материалната природа за сетивно наслаждение. 

11.3.5 Индивидуалното живо същество, господарят на материалното тяло, използва 
своите материални сетива, които са били активирани от Свръхдушата, за да опита да се 
наслади на сетивните обекти, съставени от трите гуни на природата. По този начин 
неправилно отъждествява създаденото материално тяло с неродената вечна душа и се 
заплита в илюзорната енергия на Господа. 

11.3.6 Подтиквано от дълбоко вкоренените материални желания, въплътеното живо 
същество въвлича активните си сетивни органи в кармични дейности. След това то 
преживява резултатите от своите материални действия, скитайки се в този свят в 
състояние на така наречено щастие и страдание. 

11.3.7 Така обусловеното живо същество е принудено да изпита многократно раждането 
и смъртта. Подтиквано от реакциите на собствените си дейности, то безпомощно се скита 
от един неблагоприятна ситуация в друга, страдащо от момента на сътворението до мига 
на космическото унищожение. 

11.3.8 Когато унищожението на материалните елементи предстои, Върховният Бог в 
Неговата форма на вечното време оттегля проявения космос, състоящ се от плътни и 
фини характеристики, и цялата вселена преминава в непроявено състояние. 

11.3.9 Когато космическото унищожение наближи, ужасна суша настъпва на земята в 
продължение на сто години. За сто години топлината на слънцето постепенно се 
увеличава и тази изпепеляваща жар започва да измъчва трите свята. 

11.3.10 Започвайки от Паталока, пожарът расте, излизащ от устата на Бог Санкаршана. С 
пълзящи нагоре пламъци, подклаждани от силни ветрове, той изгарят всичко във всички 
посоки. 

11.3.11 Орди от облаци, наричани Самвартака, изсипват пороен дъжд в продължение на 
сто години. Падат дъждовни капки, дълги колкото хобота на слон, а смъртоносните 
валежи потапят цялата вселена във вода. 

11.3.12 Тогава Вайраджа Брахма, душата на вселенската форма, напуска вселенското си 
тяло, о царю, и навлиза в състояние на фина непроявеност, като огън, който е изчерпал 
горивото си. 
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11.3.13 Лишен от качеството мирис чрез вятъра, елементът земя се превръща във вода, а 
водата, лишена от вкус заради същия вятър, се слива с огъня. 

11.3.14 Огънят, лишен от своята форма чрез тъмнината, се разтваря в елемента въздух. 
Когато въздухът губи качеството си на допир чрез влиянието на пространството, 
въздухът се влива в това пространство. Когато пространството е лишено от качеството си 
осезаемост чрез Върховната Душа под формата на времето, то потъва във фалшивото его 
в гуната на невежеството. 

11.3.15 Скъпи мой царю, материалните сетива и интелект се вливат във фалшивото его в 
гуната на страстта, от която произлизат, а умът, заедно с полубоговете, се влива във 
фалшивото его в гуната на доброто. След това цялостното фалшиво его, заедно с всички 
свои качества, потъва в махат-таттва. 

11.3.16 Вече ти описах мая, илюзорната енергия на Върховния Бог. Тази илюзорна 
енергия, състояща се от трите гуни на материалната природа, е упълномощена от Господa 
да създава, поддържа и унищожава материалната вселена. Сега, какво повече желаеш да 
чуеш? 

11.3.17 Цар Ними каза: O велики мъдрецо, моля те, обясни как дори и глуповат 
материалист може лесно да премине през илюзорната енергия на Върховния Бог, която 
винаги е непреодолима за онези, на които липсва самоконтрол. 

11.3.18 Шри Прабуддха каза: Приемайки ролите на мъже и жени в човешкото общество, 
обусловените души се съединяват в сексуални връзки. По този начин те постоянно 
полагат материални усилия да премахнат своето нещастие и безгранично да увеличат 
удоволствието си. Но човек трябва да види, че те неизбежно постигат точно обратния 
резултат. С други думи, тяхното щастие неизбежно изчезва, а с напредване на възрастта 
им материалният дискомфорт нараства. 

11.3.19 Богатството е вечен източник на нещастие, най-трудно се придобива и е 
същинска смърт за душата. Какво удовлетворение всъщност печели човек от богатството 
си? По същия начин, как може да се получи крайно или постоянно щастие от така 
наречените дом, деца, роднини и домашни животни, които са поддържани с трудно 
спечелените пари? 

11.3.20 Човек не може да намери постоянно щастие дори и на райските планети, които 
може да постигне в следващият си живот чрез ритуални церемонии и 
жертвоприношения. Даже и в материалния рай живото същество е притеснявано от 
съперничество със себеподобните си и от завист към тези, които са по-висшестоящи от 
него. И тъй като пребиваването в рая завършва с изчерпването на благочестивите 
плодоносни дейности, обитателите на небето се измъчват от страх в очакване на края на 
своя райски живот. По този начин те приличат на царете, които, макар и завистливо да са 
възхвалявани от обикновените граждани, постоянно са тормозени от вражески царе и 
всъщност никога не постигат истинско щастие. 

11.3.21 Следователно всеки, който сериозно желае истинско щастие, трябва да търси 
автентичен духовен учител и да приеме подслон при него чрез посвещение. 
Квалификацията на истинския гуру е, че той е осъзнал заключенията на писанията чрез 
обмисляне и е в състояние да убедите другите в тези заключения. Такива велики 
личности, които са приели подслон при Върховния Бог, оставяйки настрана всички 
материални съображения, следва да бъдат приемани за авторитетни духовни учители. 
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11.3.22 Приемайки истинския духовен учител за свой живот, душа и обожавано 
божество, ученикът трябва да се научи от него на чисто предано служене. Върховният 
Бог, Хари, душата на всички души, е склонен да даде себе си на Своите чисти предани. 
Следователно, ученикът трябва да се научи от духовния учител да служи на Господа без 
лицемерие и по такъв верен и благоразположен начин, че, удовлетворен, Върховният Бог 
да предложи себе си на предания ученик. 

11.3.23 Искреният ученик трябва да се научи да откъсва ума си от всичко материално и 
положително да култивира общуването си със своя духовен учител и други свети 
отдадени. Той трябва да бъде милостив към онези, които са в по-ниска позиция спрямо 
него, да развива приятелство с тези, с които е на еднакво равнище, и кротко да служи на 
онези, които са на по-високо духовно ниво. Така той трябва да се научи да се отнася 
подобаващо към всички живи същества. 

11.3.24 За да служи на духовния си учител ученикът трябва да се научи на чистота, 
аскетизъм, търпение, мълчание, изучаване на ведическото знание, простота, целомъдрие, 
ненасилие и хладнокръвие пред лицето на материалните двойствености като топлина и 
студ, щастие и страдание. 

11.3.25 Човек трябва да практикува медитация, постоянно виждайки себе си като вечна, 
знаеща духовна душа и гледайки на Бога като на абсолютния господар на всичко. За да се 
подсили тази медитация, човек трябва да живее на уединено място и да изостави 
лъжовните си привързаности към дом и покъщнина. Отказвайки се да украсява 
временното си тяло, той трябва да се облича с парчета изхвърлен плат или с дървесно 
лико. По този начин човек трябва да се научи да бъде удовлетворен при всякаква 
материална ситуация. 

11.3.26 Човек трябва да има силна вяра, че ще постигне пълен успех в живота, следвайки 
писанията, които описват славата на Върховната Божествена Личност, Бхагаван. В 
същото време, трябва да се избягва да хули другите писания. Човек трябва непреклонно 
да овладява ума, речта и телесните си дейности, винаги да говори истината и да 
привежда ума и сетивата си под пълен контрол. 

11.3.27-28 Човек трябва да слуша, прославя и медитира върху прекрасните 
трансцеденталните дела на Господа. Трябва бъде погълнат от външния вид, дейностите, 
качествата и светите имена на Върховния Бог. Така вдъхновен, той трябва да извършва 
ежедневните си дейности като приношение към Господа. Трябва да изпълнява 
жертвоприношения, благотворителност и покаяния изключително за удовлетворението 
на Бога. По същия начин, трябва да пее само онези мантри, които прославят Върховния 
Бог, а всичките си религиозни дейности трябва да извършва като жертва към Бога. 
Каквото и да му се струва приятно или сладостно, той трябва незабавно да го предложи 
на Върховния Бог; дори съпругата си, децата, дома и въздуха, който диша, трябва да 
предложи в лотосовите нозе на Бога, Върховната Личност. 

11.3.29 Човек, който желае най-висшето си благо, трябва да дружи с тези, които са 
приели Кришна за Бога на живота си. Той трябва да развива отношение на служене към 
всички живи същества. Трябва да се опитва да помогне главно на тези от тях, които са в  
човешка форма, а сред тях особено на онези, които приемат принципите на религиозно 
поведение. Сред религиозните личности трябва специално да отдава служене на чистите 
предани на Върховния Бог. 
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11.3.30 Човек трябва да се научи как да общува с отдадените на Господа като се събира с 
тях, за да възпяват славата на Бога. Този процес е най-пречистващ. Докато отдадените 
развиват по такъв начин изпълнено с обич приятелство, те чувстват взаимна радост и 
удовлетворение. Така се насърчават един друг и са в състояние да се откажат от 
удовлетворяването на материалните сетива, което е причината за всички страдания. 

11.3.31 Отдадените на Господа постоянно обсъждат славата на Божествената Личност 
помежду си. По този начин те постоянно си спомнят за Бога и си напомнят един друг за 
Неговите качества и забавления. Така чрез своята преданост към принципите на бхакти-
йога, отдадените удовлетворяват Върховния Бог, който отнема от тях всичко 
неблагоприятно. Пречистени от всички пречки, отдадените се събуждат за чистата любов 
към Бога и по този начин, макар да се намират в този свят, техните одухотворени тела 
проявяват симптоми на трансцендентален екстаз, като настръхване на космите. 

11.3.32 Постигнали любов към Бога, отдадените понякога плачат силно, погълнати от 
мисълта за непогрешимия Господ. Понякога те се смеят, чувстват голямо удоволствие, 
говорят на глас за Бога, танцуват или пеят. Такива поклонници, издигнали се над 
материалния, обусловен живот, понякога имитират нероденият Върховен Бог, 
изигравайки забавленията Му. Друг път, общувайки лично с Него, те остават мирни и 
тихи. 

11.3.33 Изучавайки науката за преданото служене и практически заети в предано 
служене към Господа, отдадените постигат нивото на любов към Бога. А с пълна 
отдаденост на Върховния Бог, Нараяна, преданият лесно преминава отвъд илюзорната 
енергия, мая, която е изключително трудно да се прекоси. 

11.3.34 Цар Ними попита: Моля да ми обясните трансцендентално положение на 
Върховния Господ, Нараяна, който сам е Абсолютната Истина и Свръхдушата на всички. 
Вие можете да ми обясните това, защото до един сте най-вещи в трансценденталното 
знание. 

11.3.35 Шри Пиппалаяна каза: Върховният Бог е причината за създаването, 
поддържането и унищожаването на тази вселена, ала самият Той не е породен от 
предшестваща причина. Той прониква различните състояния на будност, сънуване и 
дълбок сън в безсъзнание, и едновременно съществува извън тях. Влизайки в тялото на 
всяко живо същество като Свръхдуша, Той оживява тялото, сетивата, въздуха и 
умствените дейности, и по този начин всички фини и груби органи на тялото започват да 
функционират. Скъпи царю, знай, че тази Божествена Личност е Върховният. 

11.3.36 Нито умът, нито речта, зрението, интелигентността, въздухът или някое от 
сетивата могат да проникнат във Върховната Истина, както малките искри не могат да 
засегнат първоначалния огън, от които са произлезли. Дори и авторитетният език на 
Ведите не може перфектно да опише Върховната Истина, тъй като самите Веди отричат 
възможността Истината да се изрази с думи. Но чрез индиректна връзка ведическият 
звук служи като доказателство за Върховната Истина, тъй като без наличието на тази 
Върховната Истина различните забрани, намиращи се във Ведите, не биха имали крайна 
цел. 

11.3.37 Изначалният Абсолют, Брахман, познат като трикратен, се проявява като трите 
гуни на материалната природа - добро, страст и невежество. Брахман разшири още повече 
своята мощ и по този начин се проявиха силата на действието и силата на съзнанието, 
заедно с фалшивото его, което покрива истинската идентичност на обусловените живи 
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същества. Така, чрез разширяване на многообразните енергии на Абсолюта, се появиха 
полубоговете като въплъщение на знанието, заедно с материалните сетива, техните 
обекти, както и резултатите от материалните дейности, а именно щастие и страдание. 
Ето как се състоя сътворението на материалния свят като фина причина и като 
материален резултат, видим в проявлението на грубите материални обекти. Брахман, 
който е източникът на всички фини и груби проявления, е едновременно 
трансцендентален спрямо тях, понеже е абсолютен. 

11.3.38 Брахман, вечната душа, никога не се е раждал и никога няма да умре, нито пък 
расте или се разпада. Тази духовна душа е всъщност познавач на младостта, средната 
възраст и смъртта на материалното тяло. Затова душата може да се счита за чисто 
съзнание, съществуваща навсякъде и по всяко време, без никога да загива. Точно както 
жизненият дъх в тялото, макар да е един, се проявява като много в досега си с различните 
материални сетива, така, въпреки че е една, душата приема различни обозначения в 
досега си с материалното тялото. 

11.3.39 Душата се ражда в множество различни форми на живот в материалния свят. 
Някои видове са родени от яйца, други от ембриони, други от семената на растения и 
дървета, а други от пот. Но във всички форми на живот праната, или жизненият въздух, 
остава неизменна, следвайки духовната душа от едно тяло в друго. По същия начин и 
духовната душа е вечно непроменена, въпреки материалното си състояние на живот. Ние 
имаме практически опит с това. Когато сме потънали в дълбок сън без сънуване, 
материалните сетива остават бездейни, и дори умът и фалшивото его преминават в 
пасивно състояние. Но въпреки че сетивата, умът и фалшивото его не са активни, човек 
си спомня след събуждане, че той, душата, е спял мирно. 

11.3.40 Когато някой сериозно се заеме с предано служене на Божествената Личност, 
установявайки лотосовите нозе на Бога в сърцето си като единствената цел на живота, 
той може да унищожи неизброимите нечисти желания, съществуващи в сърцето в 
резултат на предишни плодоносни дейности в трите гуни на материалната природа. 
Когато сърцето е пречистено по този начин, човек може пряко да постигне както 
Върховния Господ, така и самия себе си като трансцендентални същности. По този начин 
той добива съвършенство в духовно разбиране чрез пряка опитност, точно както 
директно може да се види светлината на слънцето с нормално, здраво зрение. 

11.3.41 Цар Ними рече: О велики мъдреци, моля да ни обясните процеса на карма-йога. 
Пречистен чрез процеса на посвещаване на практическата работа на Върховния, човек 
може много бързо да се освободи от всички материални дейности, дори още в този живот, 
и по този начин да се наслаждава на чисто съществуване на трансцендентално ниво. 

11.3.42 Веднъж в миналото, в присъствието на баща ми, Махараджа Икшваку, поставих 
подобен въпрос пред четирима велики мъдреци, които са синове на Бог Брахма. Но те не 
отговориха на въпроса ми. Моля, обяснете причината за това. 

11.3.43 Шри Авирхотра отговори: Предписаните задължения, неизпълнението на тези 
задължения, както и забранените дейности са теми, които човек може да разбере 
правилно чрез авторитетно изучаване на ведическата литература. Този труден предмет 
никога не може да бъде разбран чрез светски уморазсъждения. Авторитетната ведическа 
литература е звуково въплъщение на Божествената Личност и затова ведическите знания 
са съвършени. Дори и най-великите учени са объркани в опитите си да разберат науката 
на действието ако пренебрегват авторитета на ведическото знание. 
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11.3.44 Детинските и глупави хора са привързани към материалистични, плодоносни 
дейности, въпреки че действителната цел на живота е да се освободим от подобни 
дейности. Ето защо, ведическите предписания косвено водят към пътя на крайното 
освобождение като най-напред предписват плодоносните религиозни дейности, точно 
като баща обещава на детето си бонбон, за да може то да си вземе лекарството. 

11.3.45 Ако невежият човек, който не е обуздал материалните сетива, не се придържа 
към ведическите предписания, той със сигурност ще се заеме с греховни и нерелигиозни 
дейности. Така наградата за това ще бъде повтарящи на раждане и смърт. 

11.3.46 Изпълнявайки без привързаност регулираните дейности, предписани във 
Ведите, предлагайки резултатите от подобна работа на Върховния Господ, човек постига 
съвършенството на свободата от робството на материалните дейности. Материалните 
плодоносни резултати, които се предлагат в разкритите писания, не са действителната 
цел на ведическото знание, но са предназначени за стимулиране на интереса на 
изпълнителя. 

11.3.47 Човек, който желае бързо да разсече възела на фалшивото его, обвързващо 
душата, трябва да обожава Върховния Господ, Кешава, чрез предписанията, намиращи се 
във ведическата литература, като например тантрите. 

11.3.48 Получил милостта на своя духовен учител, който разкрива на ученика 
наставленията от ведическите писания, преданият трябва да обожава Върховния Бог в 
специфична Негова форма, която той намира за най-привличаща. 

11.3.49 След като се е изкъпал и е пречистил тялото си чрез пранаяма, бхута-шуддхи и 
други процеси, и го е изрисувал със свещен тилак за защита, човек трябва да седне пред 
Божеството и да обожава Върховния Бог. 

11.3.50-51 Отдаденият трябва да събере с каквито предмети разполага за обожание на 
Божеството, да подготви приношения, да поръси мястото си за обожание с пречистена 
вода, да подготви водата за къпане и други принадлежности. Сетне отдаденият трябва да 
постави Божеството на правилното му място, както физически, така и в собствения си ум, 
да съсредоточи вниманието си и да изрисува сърцето на Божеството и други части на 
тялото с тилак. След това той трябва да предложи обожание с подходящата мантра. 

11.3.52-53 Човек трябва да обожава Божеството, наред с всеки един от крайниците на 
трансценденталното Му тялото, оръжията Му като Сударшана чакра, другите атрибути 
на тялото Му и личните Му придружители. Трябва да обожава всеки от тези 
трансценденталните аспекти на Господа чрез своята мантра и с предлагане на вода за 
измиване на нозете, ароматизирана вода, вода за измиване на устата, вода за къпане, 
скъпи дрехи и накити, ароматни масла, ценни колиета, пълнозърнест ечемик, гирлянди 
от цветя, тамян и лампи. След като по този начин приключи обожанието във всичките му 
аспекти, в съответствие с предписаните правила, той трябва да почете Бог Хари с 
молитви, почитания и поклони. 

11.3.54 Отдаденият трябва да стане напълно погълнат в медитация върху себе си като 
вечен слуга на Господа и така съвършено да обожава Божеството, спомняйки си, че То е 
разположено също и в сърцето му. След това той трябва да приеме остатъците от 
принадлежностите за обожание на Божеството, като например цветни гирлянди, върху 
главата си и с уважение да Го върне обратно на мястото Му, като по този начин завърши 
обожанието. 
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11.3.55 Така отдаденият на Върховния Бог трябва да разбере, че Бог е всепроникващ и да 
Го обожава чрез присъствието Му в огъня, в слънцето, водата и други елементи, в 
сърцето на гостенина, който посреща в дома си, а също и в собственото си сърце. По този 
начин отдаденият много скоро ще постигне освобождение. 
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11.4.1 Цар Ними каза: Всевишният Бог по Свое собствено желание се спуска в 
материалния свят чрез вътрешната си енергия. Моля те, разкажи ни за различните 
забавления, които Бог Хари е играл в миналото, играе сега и ще играе в бъдеще в Своите 
разнообразни въплъщения в този свят.  

11.4.2 Шри Друмила каза: Умът на всеки, който се опитва да изброи или да опише 
качествата и забавленията на Върховния Бог, е колкото на едно глупаво дете. Дори някой 
велик гений с всичките си усилия да успее да преброи безчетните прашинки по 
повърхността на земята, все едно не би могъл да изреди качествата на Бога, който е 
източникът на всички енергии. 

11.4.3 Когато изначалният Бог, Нараяна, създаде Своето вселенско тяло от пет елемента, 
произлизащи от самия Него, и влезе в това вселенско тяло чрез Своята пълна експанзия, 
Той стана известен като Пуруша. 

11.4.4 В Неговото тяло в строг ред са разположени трите нива на планетарните системи 
в тази вселена. Неговите трансцендентални сетива са източникът на познавателните и 
действащите сетива на всички въплътени същества. Неговото съзнание създава 
обусловеното знание, а могъщото Му дихание произвежда телесната сила, силата на 
сетивните възприятия и обусловените дейности на въплътените души. Той е 
изначалният двигател и посредством материалните качества добро, страст и невежество 
създава, поддържа и разрушава вселената. 

11.4.5   Отначало, чрез гуната на страстта, изначалният Върховен Бог прояви формата на 
Брахма, за да създаде тази вселена. Бог прояви Своята форма на Вишну, Господаря на 
жертвоприношенията, защитника на два пъти родените брамини и техните религиозни 
задължения, за да поддържа тази вселена. И когато вселената трябва да бъде подложена 
на унищожение, същият този Върховен Бог задейства гуната на невежеството и проявява 
формата на Рудра. Затова създадените живи същества винаги са подчинени на силите на 
творението, поддържането и разрушението. 

11.4.6 Нара-Нараяна Риши, който е напълно омиротворен и е най-добрият измежду 
мъдреците, се въплъти в образа на сина на Дхарма и жена му Мурти, дъщерята на Дакша. 
Нара-Нараяна Риши учеше на предано служене към Бога, което напълно отрича 
материалната дейност, и самият Той съвършено практикуваше това знание. Той е жив и 
до ден днешен и на неговите лотосови стъпала служат най-великите свети личности. 

11.4.7 Цар Индра започна да се безпокои, че чрез суровите си аскези, Нара-Нараяна Риши 
ще стане много могъщ и ще завладее небесното царство. Без да знае за 
трансценденталната слава на въплъщението на Бога, Индра изпрати Купидон и неговите 
спътници в обителта на Бога в Бадарика-ашрама. Също както очароващите пролетни 
ветрове създават атмосфера на чувственост, така и Купидон атакува Бога със стрелите си 
под формата на неотразими погледи на прекрасни жени.  

11.4.8 Разбирайки мотивите на оскърблението, нанесено от Цар Индра, изначалният Бог 
не се разгневи. Вместо това, Той с усмивка каза на Купидон и неговите спътници, които 
уплашено трепереха пред Него, следното: „Не се страхувайте, о могъщи Мадана, боже на 
любовта, о Марута, боже на вятъра и вие, жени на полубоговете. Моля, приемете тези 
дарове, които ви предлагам и бъдете добри, осветете Моя ашрам с присъствието си. ” 

11.4.9 Драги ми царю Ними, когато Нара-Нараяна Риши произнесе тези думи и разсея 
страха на полубоговете, те засрамени преклониха глави и, за да предизвикат 
съчувствието на Бога, се обърнаха към Него със следните слова: "Скъпи наш Боже, Ти 
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винаги си трансцедентален, извън пределите на илюзията и затова всякога си неизменен. 
Твоето безпричинно състрадание към нас, проявено въпреки голямото ни оскърбление, 
не е учудващо, затова безбройните мъдреци, винаги удовлетворени и свободни от гняв и 
лъжлива гордост, смирено се покланят в Твоите лотосови нозе.  

11.4.10 На пътя на онези, които Ти се покланят, за да се издигнат по-високо от 
временното райско царство и да достигнат Твоята висша обител, полубоговете създават 
множество препятствия. Тези, които предлагат на полубоговете полагаемото на 
жертвените церемонии, не срещат такива трудности. Но тъй като Ти винаги защитаващ 
Своя предан, той е способен да преодолее всяко препятствие, което полубоговете биха 
създали на неговия път.  

11.4.11 Някои хора практикуват сурови аскези, за да преодолеят нашето влияние, което е 
като необятен океан от непрестанни вълни на глад, жажда, жега, студ, пронизващ вятър и 
други обстоятелства, такива като влеченията на езика и половите органи. И дори да 
успеят да пресекат този океан, те след това се давят в отпечатъка от копитцето на 
теленце, когато ги завладее безполезният гняв. Така те губят плодовете на всички свои 
аскези." 

11.4.12 Докато полубоговете възхваляваха така Всемогъщия Върховен Бог, Той 
неочаквано прояви пред погледите им множество жени, които бяха изумително красиви, 
във великолепни облекла и прекрасни скъпоценни украшения, заети с предано служене 
на Него.  

11.4.13 Когато спътниците на полубоговете видяха очарователната мистична красота на 
жените, създадени от Нара-Нараяна Риши и вдъхнаха аромата на телата им, умовете им 
се размътиха. Пред великолепието на тези жени богатството им помръкна. 

11.4.14 Върховният Владетел леко се усмихна и каза на представителите на рая, които 
стояха приведени пред Него: „Моля, изберете една от тези жени, която смятате за 
подходяща за вас. Тя ще бъде украшение за райските планети.” 

11.4.15 Произнасяйки свещената сричка ом, слугите на полубоговете избраха Урваши, 
най-добрата сред апсарите. Поставиха я в знак на уважение пред себе си и се върнаха на 
райските планети.  

11.4.16 С пристигането си в двореца на Индра, слугите на полубоговете в присъствието 
на обитателите на трите небеса, му описаха висшето могъщество на Нараяна. Когато 
Индра чу за Нара-Нараяна Риши, той бе удивен и изплашен, и осъзна оскърблението, 
което бе нанесъл. 

11.4.17 Непогрешимата Божествена Личност, Вишну, е слизал в този свят в Своите 
разнообразни частични превъплъщения, такива като Бог Хамса /лебед/, Даттарея, 
четиримата Кумари и нашия баща, могъщия Ришабхадева. В тези проявления Бог 
преподаваше науката за самоосъзнаването за благото на цялата вселена. Въплътен във 
формата на Хаягрива, Той уби демона Мадху и върна Ведите от адската планета 
Паталалока.  

11.4.18 Явявайки се като Матся Аватар /въплъщение във формата на риба/ Богът 
защити Сатяврата Ману, Земята и ценните зърнени храни. Той ги спаси от водите на 
потопа. В Своята форма на глиган Бог уби Хираниякша, сина на Дити, повдигайки Земята 
от дълбините на вселенските води. Във формата си на костенурка Той държеше 
планината Мандара на Своя гръб, за да извлече от океана напитката на безсмъртието 
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амрита. Бог спаси Своя предан, царя на слоновете Гаджендра, който преживяваше 
ужасни страдания в схватката с крокодила. 

11.4.19 Бог също така освободи мъничките мъдреци аскети – Валакхилите, когато 
паднаха в локвата от следата от копитото на крава и Индра им се подиграваше. След това 
Бог спаси и Индра, когато той се оскверни вследствие на убийството на Вритрасура. Бог 
спаси и жените на полубоговете, когато те бяха пленени и безпомощни хвърлени в 
двореца на демоните. Във въплъщението си Нарасимха Бог уби Хираниякашипу, царя на 
демоните, за да избави праведниците от страха. 

11.4.20 Обикновено Върховният Бог използва войните между демоните и полубоговете, 
за да убива предводителите на демоните. Така Всевишният въодушевява полубоговете и 
защитава вселената, проявявайки различни Свои въплъщения по време на управлението 
на всеки Ману. Бог също така се прояви като Вамана /в образа на млад брамин/ и отне на 
Бали Махарадж всичко, като го помоли само за три крачки от земята му. След това Бог 
върна целият свят на синовете на Адити. 

11.4.21 Бог Парашурама се появи в семейството на Бхригу и сякаш огън изгори до основи 
династията Хайхая. Така бог Парашурама освободи Земята, изтребвайки двадесет и едно 
поколения кшатрии. Същият този Бог се появи като Рамачандра, съпругът на Ситадеви, и 
уби десетоглавия Равана заедно със всичките воини на Ланка. Нека този Шри Рама, чиято 
слава разрушава цялата поквара на света, да бъде винаги победител! 

11.4.22 За да облекчи бремето на Земята, нероденият Бог прие раждане в династията Яду 
и извърши необикновени подвизи, невъзможни дори за полубоговете. 
Разпространявайки умозрителна философия, Богът, в облика на Буда, ще обърка 
недостойните изпълнители на ведически жертвоприношения. А явявайки се като Калки-
аватар в края на епохата Кали, ще унищожи всички изродили се хора, които смятат сами 
себе си за управници.  

11.4.23 О силноръки Царю, въплъщенията и деянията на Бога на вселената, подобни на 
споменатите от мен, са безчислени. Наистина, славата на Върховния Бог е безгранична. 
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11.5.1 Цар Ними продължи с въпросите си: „Скъпи Йогендри, всички вие съвършено 
познавате науката за аза. Затова, моля ви, обяснете ми къде отиват тези, които в повечето 
случаи изобщо не обожават Върховния Бог, Хари, които не са в състояние да заглушат 
материалните си желания и не могат да контролират себе си?“ 

11.5.2 Шри Чамаса каза: „Всяко едно от обществените подразделения, като се започне от 
брамините, се поражда от лицето, ръцете, бедрата и стъпалата на Върховния Бог в 
Неговата вселенска форма посредством различни комбинации на проявленията на 
природата. Така се появяват и четирите духовни подразделения.  

11.5.3 Ако някой от членовете на четирите варни или на четирите ашрама не обожава 
Върховния Бог или умишлено проявява неуважение към Него, който е източникът на 
собственото му сътворение, ще пропадне и ще живее в адски условия.  

11.5.4 Много хора нямат възможност да участват в разговорите за Върховната 
Божествена Личност, Хари, и затова за тях е трудно да възпяват непогрешимата Му слава. 
Жените, шудрите и другите хора от нисшите класи винаги заслужават милостта на 
велики личности като теб. 

11.5.5 От друга страна брамините, хората от царското съсловие и ваишйите е възможно 
да се объркат и да приемат различни материалистични виждания дори след като са 
получили възможността да се обърнат към лотосовите нозе на Върховния Бог, Хари, 
благодарение на второто си раждане при ведическото посвещение. 

11.5.6 Без да са наясно с изкуството на действието, подобни самодоволни глупаци, 
запленени и ентусиазирани от сладките думи на Ведите, се представят за учени 
авторитети и раболепно се молят на полубоговете. 

11.5.7 Под влиянието на гуната на страстта материалистично настроените 
последователи на Ведите стават подвластни на силни желания и са изключително алчни. 
Гневят се като змии. Мамят, самозабравят се и се отдават на греховете си, и в същото 
време осмиват отдадените на Бог Ачюта, които са Му толкова скъпи.  

11.5.8 Материалистично настроените последователи на ведическите ритуали изоставят 
обожанието на Бога и вместо това на практика обожават съпругите си, в следствие на 
което семейното им съжителство бива посветено на секса. Подобни материалистично 
настроени семейни се подтикват едни други към такова фриволно поведение. Те 
разбират ритуалистичните жертвоприношения като необходимо условие за 
поддържането на тялото и изпълняват своеволни церемонии, в които не се раздава храна 
или дарения на брамините и на другите уважавани личности. Вместо това те жестоко 
убиват животни, например кози, без да са наясно с мрачните последствия от деянията си. 

11.5.9 Разумът на жестоките люде се размътва заради измамната им гордост от големите 
богатства, разкош, престижни семейни връзки, образование, отречение, физическа 
красота или сила и успешното изпълнение на ведическите ритуали. Опиянени от подобна 
нереална гордост, такива жестоки хора хулят Върховния Бог и Неговите отдадени. 

11.5.10 Върховният Бог се намира вечно в сърцето на всяко въплътено същество, но 
въпреки това Той остава отделен, точно както небето, макар и да прониква всичко, не се 
смесва с никакви материални обекти. Богът е върховният обект на обожание и 
абсолютният повелител на всичко. Ведическата литература Го възхвалява изчерпателно, 
но тези, които са напълно оглупели, не обичат да слушат за Него. Те предпочитат да си 
прекарват времето в обсъждане на собствените си умотворения, които неминуемо се 
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отнасят до грубо материално задоволяване на сетивата, като например секс или ядене на 
месо. 

11.5.11 В този материален свят обусловената душа постоянно се блазни от секса, яденето 
на месо и опияняващите средства. Затова религиозните писания в действителност 
никога не насърчават подобни дейности. Въпреки че религиозните принципи позволяват 
секса при свещен брак, яденето на месо при ритуални пожертвования и опияняването 
при приемането на ритуални чаши с вино, подобни церемонии имат за крайна цел 
отречението.  

11.5.12 Единственото правилно следствие от придобитото богатство е религиозността, 
благодарение на която човек може да развие философско разбиране за живота, което в 
крайна сметка да кристализира до непосредствено възприятие на Абсолютната Истина и 
съответно до освобождение от всички страдания. Материалистите обаче използват 
богатството си просто за подобряване на семейното си положение, а не виждат, че 
непреодолимата смърт скоро ще унищожи крехкото им материално тяло. 

11.5.13 Според ведическите принципи, когато в жертвените церемонии се предлага вино, 
то следва да бъде поемано като се вдъхва аромата му, а не като се пие. По същият начин е 
позволено жертването на животни, но никъде не се споменава масово клане. Разрешен е и 
религиозният полов живот, но само при сключен брак и за зачеване на деца, не с цел 
чувствената експлоатация на тялото. За съжаление, обаче, недотам интелигентните 
материалисти не могат да разберат, че задълженията им в живота следва да се 
изпълняват изцяло в духовен план.  

11.5.14 Онези грешници, които не са наясно с истинските религиозни принципи, но 
въпреки това се смятат за съвсем благочестиви, могат абсолютно спокойно да извършат 
насилие срещу невинни животни, които напълно им се доверяват. В следващия си живот 
тези грешници ще бъдат изядени от същите същества, които са убили в този свят. 

11.5.15 Обусловените души се привързват необратимо към собствените си подобни на 
трупове материални тела, към роднините и вещите. Оглупели и заслепени от гордост, 
обусловените души завиждат на другите живи същества, както и на Върховния Бог, Хари,  
който се намира в сърцето на всичко сътворено. В завистта си те нараняват другите и 
постепенно се спускат в ада.  

11.5.16 Онези, които не са постигнали знание за Абсолютната Истина, но все пак не са 
изпаднали в мрака на пълното невежество, като цяло следват тройния път на 
благочестивия материален живот, а именно религиозността, икономическото развитие и 
удовлетворението на сетивата. И понеже нямат време да размишляват за по-високи цели, 
те убиват собствените си души.  

11.5.17 Убийците на душата никога не са умиротворени, защото смятат, че крайната цел 
на човешката интелигентност е да увеличава материалното. Като пренебрегват 
истинските си духовни задължения, те винаги страдат. Изпълнени са с големи надежди и 
мечти, които за съжаление неумолимия ход на времето винаги разрушава. 

11.5.18 Онези, които са извърнали гръб на Върховния Бог, Вāсудева, тъй като са под 
влиянието на илюзорната енергия на Бога, в крайна сметка биват принудени да се 
откажат от така наречените си дом, деца, приятели, съпруги и любовници – всичките 
плод на илюзорната енергия на Върховния Бог – и да се озоват в най-мрачните краища на 
вселената въпреки нежеланието си.“ 
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11.5.19 Цар Ними попита: „В какви цветове и форми се появява Върховната Божествена 
Личност във всяка от различните епохи и с какви имена и регулиращи принципи се 
обожава Бога в човешкото общество?“ 

11.5.20 Шри Карабхаджана отговори: „Във всяка от четирите юги или епохи – Крита, 
Трета, Двапара и Кали – Бог Кешава се появява с различен цвят, имена и форми, и се 
обожава по различни начини.  

11.5.21 В Сатя-юга Богът е бял и с четири ръце, със сплъстени кичури и е облечен в 
дървесно лико. Носи черна еленова кожа, свещен шнур, броеница и гегата и купичката за 
вода, типични за брахмачарите.  

11.5.22 Хората в Сатя-юга са миролюбиви, не завиждат, отнасят се добре с всички 
същества и приемат всяка ситуация със спокойствие. Те почитат Върховния Бог чрез 
строга медитация и чрез външен и вътрешен контрол на сетивата.  

11.5.23 В Сатя-юга Богът се слави с имената Хамса, Супарна, Ваикунтха, Дхарма, 
Йогешвара, Амала, Ишвара, Пуруша, Авякта и Параматма. 

11.5.24 В Трета-юга Богът се появява с червено тяло. Има четири ръце, златиста коса и 
носи троен колан, който изобразява посвещението във всяка от трите Веди. Символите, 
които обозначават знанието за обожанието чрез жертвоприношения, изложено в Риг, 
Сама и Яджур Веда, са черпакът, лъжицата и други жертвени прибори.  

11.5.25 В Трета-юга онези човешки същества, които са непоколебими в религиозността 
си и искрено желаят да постигнат Абсолютната Истина, почитат Бог Хари, който съдържа 
в себе си всички полубогове. Богът се обожава с жертвени ритуали, на които учат трите 
Веди. 

11.5.26 В Трета-юга Богът се слави с имената Вишну, Ягя, Пришнигарбха, Сарвадева, 
Урукрама, Вришакапи, Джаянта и Уругая. 

11.5.27 В Двапара-юга Върховната Божествена Личност се появява с тъмносиньо тяло и 
жълти дрехи. Трансценденталното тяло на Бога в тази инкарнация има Шриватса и други 
отличителни орнаменти, а Той държи в ръце личните си оръжия. 

11.5.28 Скъпи царю, в Двапара-юга хората, желаещи да познаят Върховния Бог, който е 
най-висшият наслаждаващ се, Го обожават в настроението на почитта към велик цар, 
като следват предписанията както на Ведите, така и на тантрите. 

11.5.29-30 „Приеми моите почитания, о Върховни Боже Вāсудева, към Теб и към Твоите 
форми Санкаршана, Прадюмна и Анируддха. О, Върховна Божествена Личност, отдавам 
цялото си почитание на Теб. О, Бог Нараяна Риши, о, създателю на вселената, най-добрият 
сред личностите, повелител на космоса и изначална форма на вселената, о, Свърхдуша на 
всичко сътворено, прекланям се пред Теб.“ 

11.5.31 О, царю, така хората в Двапара-юга славят Бога на вселената. В Кали-юга хората 
също обожават Върховната Божествена Личност, като следват различни предписания на 
разкритите чрез откровение писания. Моля чуй от мен за това. 

11.5.32 В епохата Кали-юга интелигентните хора се събират да пеят заедно във възхвала 
на инкарнацията на Върховния Бог, която постоянно повтаря имената на Кришна. Макар 
и кожата му да не е черна, Той е самият Кришна. Придружават Го спътниците Му, слугите, 
оръжията и най-близките Му приятели. 
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11.5.33 „Мили Боже, Ти си Маха-пуруша, Върховната Божествена Личност, и аз обожавам 
лотосовите Ти нозе, които са единственият вечен обект на медитация. Тези нозе 
унищожават мъчителните условия на материалния живот и щедро изпълняват най-
великото желание на душата - постигането на чиста любов към Бога. Мили Боже, 
лотосовите Ти нозе са подслон за всички свещени места и всички свети авторитети по 
линията на преданото служене, и се почитат от могъщи полубогове като Бог Шива и Бог 
Брахма. Боже, Ти си толкова добър, че пламенно защитаваш всекиго, който просто Ти се 
поклони с уважение, и по този начин милостиво освобождаваш Своите слуги от всяко 
страдание. В крайна сметка, Господи, Твоите лотосови нозе всъщност са подходящата 
лодка за прекосяване на океана от раждане и смърт, и затова дори Бог Брахма и Бог Шива 
търсят подслон у тях.“ 

11.5.34 „О, Маха-пуруша, обожавам лотосовите Ти нозе. Ти се отрече от богинята на 
щастието с всичките й богатства. От нея е най-трудно да се откажем и дори великите 
полубогове я жадуват. Като най-верен последовател на религията, Ти отиде да живееш в 
гората, подчинявайки се на проклятието на един брамин. От чиста милост Ти 
преследваше падналите обусловени души, които постоянно тичат след илюзорни 
наслаждения, а в същото време търсеше това, което Сам желаеше, Бог Шямасундра.“ 

11.5.35 И така, о царю, Върховният Бог Хари ни дава всичко, което пожелаем от живота. 
Интелигентните хора обожават конкретните форми и имената, които Богът проявява в 
различните епохи. 

11.5.36 Онези, които наистина са напреднали в познанието, могат да оценят огромната 
стойност на епохата на Кали. Подобни просветени личности се прекланят пред Кали-юга, 
защото в тази паднала епоха съвършенството в живота лесно може да се постигне, като се 
извършва санкиртана. 

11.5.37 Действително няма по-висш дар за въплътените души, принудени да бродят из 
материалния свят, от движението за санкиртана на Върховния Бог, с чиято помощ човек 
може да постигне съвършен мир и да се освободи от цикъла на живота и смъртта.  

11.5.38-40 Скъпи царю, жителите на Сатя-юга и на другите епохи жадуват да се родят в 
епохата на Кали, тъй като в тази епоха ще има много отдадени на Върховния Бог, 
Нараяна. Тези отдадени ще се появят на различни места, но особено много от тях ще се 
появят в Южна Индия. О, господарю на хората, в епохата на Кали-юга почти всички сред 
онези, които пият от водите на свещените води на реките на Дравида-деша, като 
Тамрапарни, Критамала, Паясвини и изключително благочестивите Кавери и Пратичи 
Маханади, ще бъдат чистосърдечни отдадени на Върховната Божествена Личност, 
Вāсудева. 

11.5.41 О царю, онзи, който се е отказал от всички материални задължения и е приел 
подслон изцяло в лотосовите нозе на Мукунда, даряващ убежище на всички, той не е 
задължен на полубоговете, великите мъдреци, обикновените живи същества, роднините, 
приятелите, човечеството или дори на предците си, които са си заминали от този свят. 
Тъй като всички тези категории хора са неразделна част от Върховния Бог, онзи, който се 
е предал на служенето на Бога, няма нужда да им служи отделно. 

11.5.42 Онзи, който се е отказал от всички други обвързаности и е приел изцяло 
подслона на лотосовите нозе на Хари, Върховната Божествена Личност, е много скъп на 
Бога. Всъщност ако една такава отдадена душа случайно извърши нещо грешно, 
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Върховният Бог, който се намира в сърцето на всеки, незабавно предотвратява 
последствията от подобно прегрешение.“  

11.5.43 Нарада Муни каза: „Като изслуша науката за преданото служене, Ними, царят на 
Митхила, изпита огромно удовлетворение и заедно със свещенослужителите на 
жертвоприношението се преклони пред мъдрите синове на Джаянти. 

11.5.44 Тогава безгрешните мъдреци изчезнаха пред очите на всички. Цар Ними 
стриктно спазваше принципите на духовния живот, които бе научил от тях, и така 
постигна върховната цел на живота. 

11.5.45 О, блажени Васудева, просто се довери и следвай тези принципи на преданото 
служене, които изслуша, и по този начин, освободен от материални привързаности, ще 
постигнеш Върховния. 

11.5.46 Всъщност целият свят се е изпълнил с твоята слава и тази на съпругата ти, 
защото Върховната Божествена Личност, Бог Хари, е приел ролята на ваш син. 

11.5.47 Скъпи Васудева, ти и добрата ти жена Деваки показахте огромна 
трансцендентална любов към Кришна, като Го приехте за син. Всъщност вие постоянно 
виждате Бога, прегръщате Го, говорите Му, почивате си с Него, седите с Него и се храните 
с Него. При такава любящи и близки отношения с Бога вие и двамата без съмнение 
напълно сте пречистили сърцата си. С други думи, вие сте вече непогрешими.  

11.5.48 Враговете Му, като царете Шишупала, Паундрака и Шалва, постоянно 
размишляваха за Бог Кришна. Дори когато лежаха, седяха или правеха други неща, те 
завистливо мислеха за движенията на тялото на Бога, забавленията Му, любящите му 
погледи към Неговите отдадени и другите Му привлекателни характеристики. Така те 
постоянно бяха вглъбени в мисли за Кришна и постигнаха духовно освобождение в 
обителта на Бога. А какво тогава да кажем за благословиите, които получават онези, 
които са благоразположени към Кришна и постоянно са потопени в изпълнени с любов 
размисли за Него? 

11.5.49 Не вземайте Кришна за обикновено дете, защото Той е Върховната Божествена 
Личност, неизчерпаемата душа на всички същества. Богът е прикрил невъобразимото си 
могъщество и външно изглежда като обикновено човешко същество.  

11.5.50 Върховната Божествена Личност се спусна, за да убие демоничните царе, които 
бяха бреме за земята, и за да защити светите отдадени. Но както отдадените, така и 
демоните получават освобождение по милостта на Бога. Така трансцеденталната Му 
слава се е разнесла по целия свят.” 

11.5.51 Шри Шукадева Госвами продължи: „Като чу този разказ, честитият Васудева бе 
удивен. Той и благословената му съпруга, Деваки, се отказаха от всички илюзии и 
притеснения, които бяха завладели сърцата им. 

11.5.52 Всеки, който размишлява върху този благочестив исторически разказ без да се 
разсейва, ще се пречисти от всички замърсявания още в този живот и така ще постигне 
най-голямото духовно съвършенство. 
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11.6.1 Шри Шукадева Госвами каза: Тогава Бог Брахма замина за Дварака, придружен от 
собствените си синове, както и от полубоговете, и от великите праджапати. Бог Шива, 
който дарява благодат на всички живи същества, също отиде, придружен от много 
призрачни създания. 

11.6.2-4 Могъщият Бог Индра, наред с марутите, адитите, васу, ашвините, рибху, 
ангирите, рудрите, вишвадевите, садхиите, гандхарвите, апсарите, нагите, сиддхите, 
чараните, гухяките, великите мъдреци и предците, както и видядхарите и киннарите 
пристигнаха в град Дварака, надявайки се да зърнат Бог Кришна. С трансценденталния си 
облик Кришна, Върховният Бог, омайваше всички човешки същества и разпростираше 
славата си из световете. Славата на Бога унищожава всичко нечисто във вселената. 

11.6.5 В този великолепен град Дварака, изобилстващ с всякакви превъзходни богатства, 
полубоговете съзерцаваха с ненаситни очи прекрасния облик на Шри Кришна. 

11.6.6 Полубоговете покриха Върховния Бог на вселената с цветни гирлянди, донесени 
от райските градини. Сетне възславиха Него, най-добрия сред Ядавите, с речи, 
съдържащи прекрасни думи и идеи. 

11.6.7 Полубоговете заговориха: Скъпи наш Господи, напредналите мистични йоги, 
стремящи се към освобождение от жестоките окови на материалните дела, медитират с 
голяма преданост върху Твоите лотосови нозе в своите сърца. Посвещавайки нашата 
интелигентност, сетива, жизнен дъх, ум и дар слово на Твоя Милост, ние, полубоговете, се 
покланяме в лотосовите Ти нозе. 

11.6.8 О непобедими Боже, Ти караш Своята илюзорна енергия, изградена от трите гуни, 
да разгръща, поддържа и унищожава невъобразимия проявен космос, вътре в самия Теб. 
Като върховен надзорник на мая, Ти сякаш се намираш всред взаимодействието на 
материалните гуни, обаче материалните дела никога не Ти влияят. Всъщност, Ти си зает 
пряко със Своето вечно, духовно блаженство и затова не можеш да бъдеш винен за никоя 
материална поквара. 

11.6.9 О най-велик сред всички, онези, чието съзнание е замърсено от илюзия, не могат 
да се пречистят просто чрез обикновено обожание, изучаване на Ведите, 
благотворителност, аскетизъм и ритуални дейности. Господи наш, онези чисти души, 
които са развили могъща трансцендентална вяра в Твоята слава, постигат пречистено 
състояние на съществуване, което никога не може да бъде добито от тези, на които 
липсва вяра. 

11.6.10 Великите мъдреци, жадуващи за най-висшето благо в живота, винаги пазят 
Твоите лотосови нозе в сърцата си, които са разтопени от любов към Теб. По същия 
начин и преданите Ти, постигнали самообладание, жадуващи да преминат отвъд 
материалното райско царство и да постигнат великолепие, равно на Твоето, обожават 
нозете Ти сутрин, обед и вечер. Така те медитират върху Твоя Милост в четворната Ти 
експанзия. Твоите лотосови нозе са досущ като пламтящ огън, който изгаря на пепел 
всички неблагоприятни желания за материално сетивно наслаждение. 

11.6.11 Онези, които се канят да поднесат възлияния в жертвения огън в съответствие с 
Риг, Яджур и Сама Веда, медитират върху Твоите лотосови нозе. По същия начин и 
практикуващите трансцендентална йога медитират върху лотосовите Ти нозе, надявайки 
се да добият познание за божествените Ти мистични сили, а най-възвишените чисти 
предани съвършено обожават лотосовите Ти нозе, копнеейки да преминат отвъд Твоята 
илюзорна енергия. 
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11.6.12 О всемогъщи Господи, Ти си толкова милостив към Своите слуги, че прие 
увехналия цветен гирлянд, който поставихме на гръдта Ти. Понеже богинята на щастието 
пребивава на Твоята трансцендентална гръд, тя несъмнено ще се разгневи като ревнива 
съпруга, виждайки, че нашето приношение също е там. При все това, Ти си толкова 
милостив, че пренебрегваш вечната си спътница Лакшми и приемаш нашия дар като най-
великолепно обожание. О милостиви Боже, нека Твоите лотосови нозе винаги да бъдат 
като пламтящ огън, поглъщащ неблагоприятните желания в нашите сърца. 

11.6.13 О всемогъщи Боже, в Своята инкарнация като Тривикрама, Ти вдигна крака си 
като пилон, за да пробиеш обвивката на вселената, позволявайки на Ганг да потече 
надолу, като победоносно знаме, в три ръкава през трите планетарни системи. С три 
могъщи стъпки на Своите лотосови нозе, Твоя Милост превзе Бали Махарадж, наред с 
вселенското му царство. Твоите лотосови нозе вдъхват страх всред демоните, 
запращайки ги в ада, и безстрашие всред преданите Ти, въздигайки ги до 
съвършенството на райския живот. Ние искрено се стараем да обожаваме Теб, Господи 
наш; затова нека Твоите лотосови нозе милостиво ни избавят от всичките ни греховни 
последици. 

11.6.14 Ти си Върховната Божествена Личност, трансценденталното същество, което 
превъзхожда както материалната природа, така и наслаждаващия се на природата. Дано 
лотосовите Ти нозе ни дарят с трансцендентални наслади. Всички велики полубогове, 
начело с Брахма, са въплътени живи същества. Борейки се болезнено едни с други под 
стриктната власт на Твоя фактор време, те са досущ като биволи, теглени с въжета, 
завързани за продупчените им носове. 

11.6.15 Ти си причината за сътворението, поддържането и унищожението на тази 
вселена. В облика на времето, Ти управляваш финото и проявеното състояние на 
материалната природа, и владееш всички живи същества. Като тристранното колело на 
времето, Ти караш всички неща да чезнат чрез недоловимите си действия, и затова си 
Върховният Бог. 

11.6.16 Мой скъпи господи, изначалният пуруша-аватара, Маха-Вишну, получава 
съзидателната си сила от Теб. Така с неизтощима енергия Той оплодява материалната 
природа, създавайки махат-таттва. Тогава махат-таттва, сборната материална 
енергия, одухотворена от силата на Бога, ражда предвечното златно яйце на вселената, 
което е покрито с различни слоеве от материални елементи. 

11.6.17 О Господи, Ти си върховният творец на тази вселена и всевишният господар на 
всички подвижни и неподвижни същества. Ти си Хришикеша, великият владетел на 
всички сетивни дейности, затова никога не се замърсяваш, нито обвързваш, докато 
надзираваш безбройните сетивни дейности в материалното творение. От друга страна, 
останалите живи същества, дори йогите и философите, се смущават и плашат просто като 
си припомнят материалните обекти, от които уж са се отрекли в търсенето си на 
просветление. 

11.6.18 О Господи, Ти живееш с шестнадесет хиляди изключително красиви, 
аристократични съпруги. С неустоимите си свенливи и усмихнати погледи, с изящно 
извитите си вежди, те Ти изпращат послания за пламенна интимна любов. Ала са 
напълно неспособни да обезпокоят ума и сетивата Ти. 

11.6.19 Пълните с нектар реки на разговорите за Теб, а също и светите реки, потичащи 
от водата, умила нозете Ти, са способни да пречистят всяко замърсяване в трите свята. 
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Онези, които се стремят към пречистване, общуват със светите разкази за Твоята слава 
като ги слушат с ушите си, и със свещените реки, течащи от Твоите лотосови нозе, като 
физически се окъпват в тях. 

11.6.20 Шри Шукадева Госвами продължи: След като Брахма, заедно с Бог Шива и 
останалите полубогове, поднесоха такива молитви на Върховния Бог, Говинда, Бог 
Брахма се издигна в небето и се обърна към Господа със следните думи. 

11.6.21 Бог Брахма каза: Мой скъпи Господи, преди ние Те бяхме помолили да облекчиш 
товара на земята. О безгранични Върховни Боже, тази молба несъмнено бе изпълнена. 

11.6.22 Мой Господи, Ти възстанови религиозните принципи сред благочестивите хора, 
които винаги са здраво обвързани с истината. Освен това, Ти разпространи славата си из 
целия свят, и така целият свят може да се пречисти, слушайки за Теб. 

11.6.23 Спускайки се в династията на Цар Яду, Ти прояви Своя уникален 
трансцендентален облик, и за благото на цялата вселена извърши величествени 
трансцендентални дейности. 

11.6.24 Мой скъпи Господи, онези набожни и свети люде, които в епохата на Кали чуят за 
Твоите трансцендентални дейности и ги възхваляват, с лекота ще прекосят тъмнината 
на тази епоха. 

11.6.25 О Върховни Боже, мой Господи, Ти се спусна в династията на Ядавите и преживя 
сто двадесет и пет есени със Своите отдадени. 

11.6.26-27 Скъпи Господи, сега вече тук не остана нищо, което да сториш за 
полубоговете. Ти вече оттегли Своята династия чрез проклятието на брахманите. О 
Господи, Ти си основата на всичко и ако такова е желанието Ти, милостиво се върни в 
Своята собствена обител в духовния свят. В същото време смирено Те молим винаги да 
ни закриляш. Ние сме Твои покорни слуги и от Твое име се занимаваме с вселенските 
дела. Затова, наред със своите планети и последователи, се нуждаем от неизменната Ти 
защита. 

11.6.28 Върховният Бог каза: О господарю на полубоговете, Брахма, разбирам молитвите 
и молбата ти. След като отстраних бремето на земята, Аз изпълних всичко, което бяхте 
поискали от Мен. 

11.6.29 Същата тази династия Ядава, в която се появих, набра изключително 
могъщество, особено по отношение на физическа сила и смелост, до такава степен, че 
заплашват да погълнат света. Затова Аз ги възпрях, точно както брегът възпира великия 
океан. 

11.6.30 Ако бях напуснал този свят, без да оттегля твърде възгорделите се членове на 
династията Яду, целият свят би бил унищожен от потопа на безмерно нарастващото им 
могъщество. 

11.6.31 Сега, благодарение на браминското проклятие, унищожението на рода ми вече е 
започнало. О безгрешни Брахма, когато то приключи и Аз потегля за Ваикунтха, ще се 
отбия пътьом да те навестя. 

11.6.32 Шри Шукадева Госвами каза: След тези думи на Бога на вселената към него, 
нероденият Брахма се приведе в поклон в лотосовите нозе на Бога. След това, заобиколен 
от всички полубогове, великият Брахма се завърна в собствената си обител. 
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11.6.33 Тогава Божествената Личност забеляза, че в светия град Дварака започнаха да се 
случват притеснителни неща. Затова Богът заговори на събралите се старейшини на 
династията Яду по следния начин. 

11.6.34 Върховният Бог каза: Династията ни бе прокълната от брахманите. На подобно 
проклятие е невъзможно да се противопоставим, затова навсякъде наоколо ни се случват 
големи неволи. 

11.6.35 Мои скъпи почитаеми старейшини, не бива повече да оставаме тук ако искаме да 
запазим живота си. Нека още днес отидем на най-святото място Прабхаса. Нямаме време 
за губене. 

11.6.36 Веднъж луната се бе разболяла от туберкулоза заради проклятието на Дакша, но 
просто като се окъпа в Прабхаса-кшетра, тя незабавно се освободи от греховните си 
последици и отново възстанови нарастването на фазите си. 

11.6.37-38 Като се изкъпем в Прабхаса-кшетра, като поднесем там жертви, за да 
омилостивим предците и полубоговете, като нахраним почитаемите брахмани с различни 
вкусни ястия и им поднесем разкошни подаръци като на най-достойни кандидати за 
милостиня, несъмнено ще преминем тези ужасни опасности чрез подобни 
благотворителни дела, точно както човек може да преплува грамадния океан с подходящ 
кораб. 

11.6.39 Шукадева Госвами каза: О любими сине на Куру, посъветвани така от Върховния 
Бог, Ядавите взеха решение да отидат на това свято място, Прабхаса-кшетра, и впрегнаха 
конете в колесниците си. 

11.6.40-41 Мой скъпи царю, Уддхава неизменно и вярно следваше Бог Кришна. 
Виждайки приготовленията за предстоящото заминаване на Ядавите, научавайки от тях 
напътствията на Бога и взимайки предвид страховитите знамения, той се приближи към 
Върховния Бог насаме. Прекланяйки глава в лотосовите нозе на господаря на вселената, 
той се обърна към Него с допрени длани. 

11.6.42 Шри Уддхава каза: О мой Господи, о Върховни Боже сред всички полубогове, 
истинското благочестие се събужда просто чрез слушането и възпяването на Твоята 
трансцендентална слава. Мой Боже, изглежда че Ти сега ще оттеглиш Своята династия, а с 
това и самият Ти ще приключиш забавленията си в тази вселена. Ти си върховният 
господар и майстор на всички мистични сили. Но макар да си напълно способен да 
противодействаш на браминското проклятие над династията Ти, Ти не го правиш и 
напускането Ти е неминуемо. 

11.6.43 О Боже Кешава, мой скъпи господарю, не бих могъл да понеса раздялата с Твоите 
лотосови нозе дори за частица от секундата. Умолявам Те да ме вземеш заедно със себе си 
в Своята обител. 

11.6.44 О мой скъпи Кришна, Твоите забавления са изключително благотворни за 
човечеството и са опияняваща напитка за ушите. Вкусвайки подобни забавления, хората 
забравят желанията си за всичко друго. 

 11.6.45 Мой скъпи Господи, Ти си Върховната Душа, и затова си ни най-свиден. Ние сме 
Твои отдадени и как бихме могли да Те отхвърлим или да живеем без Теб дори и миг? 
Независимо дали лежим, седим, вървим, стоим, къпем се, наслаждаваме се на отдих, 
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храним се или правим каквото и да било друго, ние сме непрестанно заети в служене на 
Теб. 

11.6.46 Просто като се украсяваме с гирляндите, ароматните масла, дрехите и накитите, 
на които Ти вече си се радвал, и като приемаме остатъците от храната Ти, ние, Твоите 
слуги, наистина ще надмогнем илюзорната Ти енергия. 

11.6.47 Голите мъдреци, които влагат сериозни усилия в духовна практика, които са 
издигнали нагоре семето си, които са умиротворени и безгрешни членове на ордена на 
отречението, постигат духовното царство, наречено Брахман. 

11.6.48-49 О най-велик сред мистиците, макар да сме обусловени души, скитащи се по 
пътя на плодоносните дейности, ние несъмнено ще прекосим отвъд мрака на този 
материален свят просто като слушаме за Теб, общувайки с Твоите отдадени. Така винаги 
си спомняме и възхваляваме удивителните неща, извършени и казани от Теб. Ние с 
екстаз си припомняме Твоите любовни забавления със съкровените Ти интимни 
отдадени и как Ти дръзко се усмихваш и се разхождаш, зает с тези младежки забавления. 
Мой скъпи Господи, Твоите любовни забавления объркващо наподобяват дейностите на 
обикновените хора в този материален свят. 

11.6.50 Шукадева Госвами каза: О царю Парикшит, попитан по този начин, Върховният 
Бог Кришна, синът на Деваки, започна поверително да отговаря на Своя скъп и чист слуга 
Уддхава. 
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11.7.1 Върховният Бог каза: О, галенико на съдбата, Уддхава, ти вярно разкри желанието 
Ми да оттегля династията Яду от земята и да се прибера в собствената си обител във 
Ваикунтха. Затова Бог Брахма, Бог Шива и всички други господари на планети сега 
отправят молитви за завръщането Ми във Ваикунтха. 

11.7.2 Откликвайки на молитвите на Бог Брахма, Аз слязох в този свят заедно с пълната 
Ми част Бог Баладева и извърших различни дейности от името на полубоговете. Вече 
приключих мисията си тук. 

11.7.3 Сега, поради проклятието на брахманите, династията Яду несъмнено ще западне 
от междуособици и на седмия ден, считано от днес, океанът ще придойде и потопи град 
Дварака. 

11.7.4 О, свети Уддхава, в съвсем близко бъдеще ще напусна земята. И тогава, превзета от 
епохата на Кали, земята ще бъде лишена от цялото си благочестие. 

11.7.5 Мой, скъпи Уддхава, ти не трябва да оставаш тук, на земята, щом Аз напусна този 
свят. Отдадени Мой, ти си безгрешен, но в Кали-юга хората ще бъдат пристрастени към 
всички видове греховни дейности, затова не оставай тук. 

11.7.6 Сега трябва напълно да изоставиш цялата си привързаност към близките си 
приятели и роднини, и да съсредоточиш ума си върху Мен. И така, винаги в съзнание за 
Мен, ти трябва да наблюдаваш всички неща безпристрастно и да обикаляш по земята. 

11.7.7 Мой скъпи Уддхава, материалната вселена, такава, каквато я възприемаш чрез 
ума, речта, очите, ушите и другите сетива, е илюзорно творение, което човек мисли за 
истинско поради влиянието на мая. В действителност, трябва да знаеш, че всички обекти 
на материалните сетива са временни. 

11.7.8 Този, чието съзнание е объркано от илюзията, възприема много различия в 
стойността и значението сред материалните обекти. Така човек е постоянно въвлечен в 
сферата на материалното добро и зло, и е обвързан от подобни концепции. Потопен в 
материалната двойственост, той обмисля извършването на предписани задължения, 
неизвършването им и извършването на забранени дейности. 

11.7.9 Следователно, поставяйки сетивата си под контрол и така покорявайки ума, ти 
трябва да виждаш целия свят като съществуващ в Аза, който се е разширил навсякъде, а 
така също трябва да съзираш този индивидуален Аз вътре в Мен, Върховния Бог. 

11.7.10 Изцяло дарен със същността на Ведите и осъзнал крайното предназначение на 
това знание в практиката, ти ще бъдеш способен да възприемеш чистия Аз и така умът ти 
ще бъде удовлетворен. Тогава ще станеш скъп на всички живи същества, оглавявани от 
полубоговете, и никога няма да бъдеш възпрепятстван от каквото и да е затруднение в 
живота. 

11.7.11 Този, който се е издигнал над материалното добро и зло, без да се замисля 
действа в съответствие с религиозните принципи и избягва забранените дейности. 
Себепозналата се душа прави това спонтанно, като невинно дете, а не защото преценява 
според критериите за материално добро и зло. 

11.7.12 Този, който е мил доброжелател на всички живи същества, умиротворен и 
твърдо установен в знанието и осъзнаването му, Ме вижда във всички неща. Такъв човек 
никога не пропада отново в кръговрата на раждането и смъртта. 
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11.7.13 Шри Шукадева Госвами каза: О царю, Върховният Бог Кришна даде тези 
наставления на чистия си предан Уддхава, който бе изпълнен с огромно желание да 
получи знание от Бога. След това Уддхава отдаде почитанията си на Бога и каза следното. 

11.7.14 Шри Уддхава каза: Мой, скъпи Боже, Ти единствен даряваш с резултатите от 
практикуването на йога и си толкова добър, че по силата на собственото си влияние 
раздаваш съвършенството на йога на Своите предани. Следователно Ти си Върховната 
Душа, която е осъзнавана чрез йога, и Ти си източникът на цялото мистично могъщество. 
За мое върховно благо Ти обясни начина за изоставяне на материалния свят посредством 
процеса на санняса или отречението. 

11.7.15 Мой скъпи Боже, о Върховна Душа, за тези, чиито умове са привързани към 
сетивното удовлетворение, и особено за тези, лишени от преданост към Теб, такова 
отречение от материалното наслаждение е много трудно да бъде извършено. Това е 
мнението ми. 

11.7.16 О Боже мой, аз самият съм най-големият глупец, понеже съзнанието ми е 
погълнато от материалното тяло и телесните връзки, всички от които са създадени от 
илюзорната Ти енергия. Затова си мисля: "Аз съм тялото и всички тези роднини са мои." 
По тази причина, мой Боже, моля Те, поучи нещастния си слуга. Моля Те, кажи ми как най-
лесно мога да следвам напътствията Ти. 

11.7.17 Мой скъпи Боже, Ти си Абсолютната Истина, Върховната Божествена Личност и 
Ти разкриваш себе си пред преданите си. Освен Твоя Милост не виждам никой друг, 
който може да ми обясни съвършеното знание. Такъв съвършен учител не може да бъде 
открит дори и сред полубоговете на райските планети. В действителност, всички 
полубогове, предвождани от Бог Брахма, са заблудени от илюзорната Ти енергия. Те са 
обусловени души, които приемат собствените си материални тела и разширенията им за 
най-висшата истина. 

11.7.18 Ето защо, о Боже, изнурен от материалния живот и измъчван от несгодите му, 
сега се отдавам на Теб, тъй като Ти си съвършеният господар. Ти си безкрайната, 
всезнаеща Върховна Божествена Личност, чиято духовна обител във Ваикунтха е 
свободна от всички безпокойства. Действително, Ти си известен като Нараяна, истинския 
приятел на всички живи същества. 

11.7.19 Върховният Бог отвърна: По принцип тези човешки същества, които са в 
състояние задълбочено да анализират действителното положение в материалния свят, са 
способни да се издигнат над неблагоприятния живот на грубо, материално 
удовлетворение. 

11.7.20 Интелигентният човек, опитен в осмислянето на света около него и използващ 
здрава логика, може да постигне истинско благо чрез собствената си интелигентност. 
Така понякога човек се превръща в собствения си наставляващ духовен учител.  

11.7.21 В човешката форма на живот тези, които притежават себеконтрол и са опитни в 
духовната наука санкхя, могат да Ме видят непосредствено, заедно с Моите енергии. 

11.7.22 В този свят има много видове сътворени тела - някои са с един крак, други с два, 
три, четири или повече, има и такива без крака, но от всички изброени човешката форма 
Ми е скъпа. 
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11.7.23 И макар че Аз, Върховният Бог, никога не мога да бъда възприет чрез 
обикновените сетива, тези, които са попаднали в човешкия живот, могат да използват 
интелигентността си и други способи за възприятие, за да Ме търсят направо 
посредством очевидни и по-завоалирани сигурни признаци. 

11.7.24 В тази връзка, мъдреците споменават историческо описание на беседата между 
изключително могъщия цар Яду и един авадхута.  

11.7.25 Яду Махарадж веднъж видя един брахмана-авадхута, който изглеждаше доста 
млад и учен, да броди безстрашно. Самият цар, който бе най-сведущ в духовното знание, 
се възползва от възможността и го попита следното. 

11.7.26 Шри Яду каза: О, брахмана, виждам, че не си въвлечен в каквато и да било 
практична, религиозна дейност и все пак си постигнал най-задълбочено разбиране на 
всички неща и хора в този свят. Любезно ми кажи, как успя да се сдобиеш с такава 
изключителна интелигентност и защо пътуваш волно по света, държейки се сякаш си 
дете? 

11.7.27 Обикновено човешките същества работят усилено, за да култивират 
религиозност, икономическо развитие, сетивно наслаждение, а също и знание за душата, 
и същинският им мотив е да увеличат продължителността на живота си, да придобият 
слава и да се наслаждават на материално изобилие. 

11.7.28 Ти, обаче, въпреки че си способен, учен, опитен, красив и красноречив, не 
извършваш нищо, нито желаеш нещо, а по-скоро изглеждаш неадекватен и полудял, 
сякаш си призрачно създание. 

11.7.29 Въпреки че хората в този материален свят горят в огромната гора на похотта и 
алчността, ти оставаш свободен и незасегнат от този огън. Ти си като слон, който се 
запазва от горски пожар като се приютява във водите на река Ганг. 

11.7.30 О, брахмана, виждаме, че си лишен от каквото и да било съприкосновение с 
материалното наслаждение и пътуваш сам, без придружители или роднини. И понеже 
искрено се интересуваме, моля те, ни кажи каква е причината за огромния екстаз, който 
изпитваш вътре в себе си. 

11.7.31 Бог Кришна продължи: Интелигентният цар Яду, винаги изпълнен с уважение 
към брахманите, изчака с приведена глава брахмана, който удовлетворен от 
отношението на царя, започна да отговаря. 

11.7.32 Брахманът каза: Мой, скъпи царю, с интелигентността си приех подслон при 
много духовни учители. Получавайки трансцедентално разбиране от тях, сега бродя по 
земята в освободено състояние. Моля те, слушай, докато ти ги описвам. 

11.7.33-35 O, царю, приех подслон при двадесет и четири гуру, които са следните: 
земята, въздухът, небето, водата, огънят, луната, слънцето, гълъбът и питонът, морето, 
молецът, пчелата, слонът и крадецът на мед; еленът, рибата, проститутката Пингала, 
птицата курара и детето; девойката, майсторът на стрели, змията, паякът и осата. Мой 
скъпи царю, като изучавах дейностите им, аз постигнах науката за Аза. 

11.7.36 Moля те, изслушай ме, о, сине на Яяти Махарадж, о, тигре сред хората, докато ти 
обяснявам какво съм научил от всеки от тези гуру. 
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11.7.37 Здравомислещият човек, дори и измъчван от други живи същества, трябва да 
разбира, че неговите нападатели действат безпомощно под контрола на Бога, и така 
никога не трябва да се отклонява от напредъка по собствения си път. Това правило 
научих от земята. 

11.7.38 Святата личност трябва да научи от планината да посвети всичките си усилия в 
служене на другите и да направи добруването на другите единствена причина за 
съществуването си. По подобен начин, като ученик на дървото, той трябва да научи да 
посвещава себе си на другите. 

11.7.39 Ученият мъдрец трябва да е удовлетворен от простото поддържане на 
съществуванието си и не трябва да търси удовлетворение посредством задоволяване на 
материалните сетива. С други думи, човек трябва да се грижи за материалното тяло по 
такъв начин, че по-висшето му знание да не бъде унищожено, а речта и умът му да не 
бъдат отклонени от себепознанието. 

11.7.40 Дори и трансценденталистът е заобиколен от безброй материални обекти, които 
притежават добри и лоши качества. Обаче, този, който се е издигнал над материалното 
добро и зло, не трябва да се оплита, дори когато е в съприкосновение с материалните 
обекти; по-скоро той би трябвало да е като вятъра. 

11.7.41 Въпреки че себепозналата се душа може да живее в различни материални тела 
докато е в този свят, като изпитва различните им качества и функции, тя никога не е 
въвлечена, точно както вятъра, носещ различни аромати, всъщност не се смесва с тях. 

11.7.42 Разсъдливият мъдрец, дори когато живее в материално тяло, трябва да разбира, 
че е чиста душа. Подобно на това, човек трябва да вижда, че душата влиза във всички 
форми на живот, подвижни и неподвижни, и че индивидуалните души следователно са 
всепроникващи. По-нататък мъдрецът трябва да открие, че Върховният Бог като 
Свръхдуша присъства едновременно във всички неща. Двете - индивидуалната душа и 
Свръхдушата - могат да бъдат проумени чрез сравнението им с небето: макар че небето се 
простира навсякъде и всичко се намира в него, то не се смесва с нищо, нито може да бъде 
разделено на части от нещо. 

11.7.43 Макар че мощният вятър носи облаци и бури из небето, небето никога не е 
замесено или повлияно от тези явления. По същият начин душата в действителност не е 
променена и повлияна от съприкосновението си с материалната природа. Въпреки че 
живото същество влиза в тяло, изградено от земя, вода и огън, и въпреки че е 
подбуждано от трите проявления на природата, сътворени от вечното време, неговата 
вечна духовна природа никога не е повлиявана. 

11.7.44 О, царю, святата личност е точно като водата, понеже е лишена от цялото 
замърсяване, деликатна е по природа и с думите си създава красиви звуци като 
ромоленето на течаща вода. Просто като види, докосне или чуе такава свята личност, 
живото същество се пречиства, точно както човек се умива с чиста вода. Така един светец, 
точно като свято място, пречиства всички, влезли в досег с него, тъй като той винаги 
възпява славата на Бога. 

11.7.45 Светите личности придобиват могъществото си като извършват отречения. 
Съзнанието им е непоколебимо понеже не се опитват да се наслаждават на каквото и да 
било в материалния свят. Такива естествено освободени души приемат храни, 
предложени им по силата на провидението и ако по случайност приемат замърсена храна, 
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те не са повлияни, досущ като огъня, който изгаря замърсените субстанции, които са 
хвърлени в него. 

11.7.46 Святата личност, като огъня, понякога е в скрита форма, а друг път разкрива себе 
си. За доброто на обусловените души, които желаят истинско щастие, святата личност 
може да приеме обожаемата позиция на духовен учител и така като огън да изгори на 
пепел всички минали и бъдещи греховни последици на обожателите си, милостиво 
приемайки техните приношения. 

11.7.47 Точно както огънят се проявява различно в парчетата дърво с различна 
големина и качества, всемогъщата Върховна Душа, влязла в телата на по-висшите и 
низшите форми на живот, сътворени от собствената Й енергия, изглежда като че ли е 
възприела идентичността им. 

11.7.48 Различните периоди в материалния живот на човека, започващи с раждането и 
приключващи със смъртта, принадлежат на тялото и не влияят на душата, точно като 
изтъняването и уголемяването на луната не я засягат. Тези промени са наложени от 
неуловимите ходове на времето. 

11.7.49 Пламъците на огъня изчезват и се появяват всеки миг, и все пак това сътворение 
и унищожение убягва на обикновения наблюдател. По подобен начин, могъщите вълни 
на времето прииждат постоянно като мощното течение на река и неусетно причиняват 
раждане, растеж и смърт в безброй материални тела. И въпреки това, душата, която по 
този начин е принуждавана непрестанно да променя положението си, не може да 
възприеме влиянието на времето. 

11.7.50 Точно както слънцето изпарява огромни количества вода чрез мощните си лъчи 
и по-късно връща водата към земята с облаците, така и една свята личност приема 
всички видове материални обекти с материалните си сетива и в подходящия момент, 
когато подходящата личност се обърне към нея, искайки ги, тя връща тези материални 
обекти. Така и в двете - и в получаването и в раздаването на обектите на сетивата - тя не 
е въвлечена. 

11.7.51 Дори когато се отразява в различни обекти, слънцето никога не загубва целостта 
си, нито се слива с отражението си. Само тези с недоразвити умове биха възприели 
слънцето така. Подобно на това, въпреки че душата е отразена посредством различни 
материални тела, тя остава цялостна и нематериална.  

11.7.52 Човек никога не трябва да изпитва прекалена привързаност или загриженост 
към някого или нещо; в противен случай той ще трябва да изпита огромно страдание, 
точно както глупавия гълъб. 

11.7.53 Веднъж имаше един гълъб, който живееше в гората с гълъбицата си. Той си бе 
направил гнездо на едно дърво и от няколко години живееше там заедно с нея. 

11.7.54 Двата гълъба бяха много отдадени на семейните си задължения. Сърцата им бяха 
свързани в чувствена привързаност и те бяха привлечени от погледите на другия, 
телесните черти и състояния на ума. Така те бяха обвързани един с друг от обичта си. 

11.7.55 Наивно вярващи в бъдещето, те продължаваха с дейностите си като почивка, 
седене, ходене, стоене, разговаряне, забавление, хранене и така нататък като влюбена 
двойка насред дърветата в гората. 



Глава 7: Бог Кришна напътства Уддхава 11.7.56 .. 11.7.69  

43 

 

11.7.56 Когато и да пожелаеше гълъбицата нещо, о царю, тя започваше ласкателно да 
умолява съпруга си и в замяна той я удовлетворяваше като вярно правеше това, което тя 
желае, дори и това да му костваше лични затруднения. Така той не можеше да овладее 
сетивата си в нейно присъствие. 

11.7.57 Не след дълго гълъбицата очакваше първите си рожби. Когато дойде времето, 
благочестивата гълъбица снесе няколко яйца в гнездото в присъствието на съпруга си. 

11.7.58 След известно време, малките гълъбчета, с крехки крилца, крачка и перца, 
създадени от невъобразимите енергии на Бога, се излюпиха от яйцата.  

11.7.59 Двата гълъба бяха много привързани към люпилото си и се наслаждаваха 
неимоверно на причудливото им писукане, което им звучеше толкова сладко. Така с 
любов те започнаха да отглеждат гълъбчетата, които бяха създали. 

11.7.60 Родителите бяха много радостни да видят меките крилца на птичетата си, 
писукането им, прекрасните им невинни движение из гнездото и опитите им да 
подскачат и летят. Виждайки децата си щастливи, родителите се изпълваха с възторжена 
радост. 

11.7.61 Със сърца, преплетени от обич, глупавите птици, напълно заблудени от 
илюзорната енергия на Бог Вишну, продължаваха да се грижат за потомството, с което се 
бяха сдобили. 

11.7.62 Един ден двамата родители отидоха да търсят храна за малките. Желаейки да 
хранят потомството си както подобава, те обикаляха доста време из цялата гора. 

11.7.63 В това време един ловец, който се случи да броди из гората, съзря малките 
гълъбчета, шаващи около гнездото. Разпъвайки мрежата си, той ги хвана до едно. 

11.7.64 Гълъбът и гълъбицата, които винаги се тревожеха за изхранването на децата си, 
обикаляха гората с тази цел. След като намериха подходящата храна, те полетяха обратно 
към гнездото си. 

11.7.65 Когато гълъбицата съзря децата си, пленени в мрежата на ловеца, тя се 
преизпълни с мъка и, плачейки, се втурна към тях докато те отвръщаха на воплите й. 

11.7.66 Гълъбицата винаги се бе оставяла да бъде пристегната от въжетата на силна 
материална привързаност и така умът ѝ бе завладян от мъка. Тъй като бе в хватката на 
илюзорната енергия на Бога, тя напълно забрави за себе си и, политайки към 
безпомощните си деца, незабавно бе хваната в мрежата на ловеца. 

11.7.67 Виждайки собствените си деца, които му бяха по-скъпи от самия живот, оплетени 
смъртоносно в мрежата на ловеца заедно със свидната си съпруга, която считаше за 
равна на себе си във всички отношения, нещастният гълъб потъна в мъка. 

11.7.68 Гълъбът каза: Уви, просто вижте как съм съсипан сега! Очевидно съм голям 
глупец, защото не извършвах правилно благочестиви дейности. Не удовлетворих нито 
себе си, нито постигнах смисъла на живота. Моето скъпо семейство, което беше основата 
на религиозността ми, икономическото развитие и сетивното наслаждение, е сега 
безнадеждно разрушено. 
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11.7.69 Моята жена и аз бяхме създадени един за друг. Тя винаги ми се подчиняваше 
вярно и всъщност ме прие за нейно почитаемо божество. Но сега, като видя погубените си 
деца и празния си дом, тя ме изостави и отиде в рая заедно със светите ни деца. 

11.7.70 Сега съм дълбоко нещастен и живея в празен дом. Жена ми е мъртва и децата ми 
са безжизнени. За какво ми е да живея? Сърцето ме боли толкова много от раздялата със 
семейството ми, че самото съществуване вече е просто едно страдание. 

11.7.71 И докато гълъбът горестно гледаше бедните си деца, хванати в мрежата и на 
ръба на смъртта, правейки жалки усилия да се освободят, той изгуби ума си и така също 
падна в мрежата на ловеца. 

11.7.72 Безмилостният ловец, изпълнил желанието си да хване гълъба, гълъбицата и 
всичките им деца, се отправи към собствения си дом. 

11.7.73 По този начин този, който е твърде привързан към семейния живот, изпълва 
сърцето си с безпокойство. Като гълъба, той се опитва да намери удоволствие в светското 
сексуално привличане. Твърде зает в поддържането на собственото си семейство, 
нещастният човек е обречен да страда тежко, заедно с членовете на фамилията си. 

11.7.74 Вратите на освобождението са широко отворени за този, който е постигнал 
човешки живот. Но ако човешко същество просто се посвети на семеен живот както 
глупавата птица от разказа, тогава то е като този, който се е изкачва на високо място 
само, за да се спъне и падне надолу. 
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11.8.1 Светият брахмана каза: О царю, въплътените живи същества естествено изпитват 
страдания и в рая, и в ада. По същия начин те ще преживяват и щастие, дори и без да го 
търсят. Затова интелигентният човек, който умее да разграничава, не полага каквито и 
да било усилия да се сдобие с подобно материално щастие. 

11.8.2 Следвайки примера на питона, човек трябва да изостави материалните усилия и 
да преживява с храната, която идва при него сама, независимо дали тя е апетитна или 
безвкусна, обилна или оскъдна. 

11.8.3 Ако в даден момент не идва храна, тогава светият човек трябва да пости дни 
наред, без да полага усилия. Той трябва да разбере, че по Божия воля се налага да 
погладува. Така, следвайки примера на питона, нека остане умиротворен и търпелив. 

11.8.4 Светият човек трябва да остане спокоен и бездеен в материално отношение, 
поддържайки тялото си без да влага в това големи усилия. Макар да притежава пълна 
сетивна, умствена и физическа сила, светият човек не бива да действа за материална 
печалба, а вместо това винаги да остава буден за действителния си интерес. 

11.8.5 Светият човек е весел и приятен във външното си поведение, макар вътре в себе 
си да е сериозен и вглъбен. Тъй като знанието му е неизмеримо и безгранично, той 
никога не е притеснен и във всички отношения наподобява спокойните води на 
бездънния и неизброден океан. 

11.8.6 По време на дъждовния сезон придошлите реки се втурват към океана, а през 
сухото лято стават плитки и водите им рязко намаляват; при все това океанът нито 
приижда през дъждовния сезон, нито пресъхва в жаркото лято. По същия начин светият 
предан, който е приел Върховния Бог за целта на своя живот, понякога ще получава по 
волята на провидението голямо материално обилие, а понякога ще се оказва лишен от 
всякакви материални притежания. Ала такъв отдаден на Бога нито се наслаждава на 
процъфтяващото състояние, нито скърби под бича на сиромашията. 

11.8.7 Онзи, който не съумява да овладее сетивата си, незабавно изпитва привличане 
щом зърне женско тяло, което е сътворено от илюзорната енергия на Върховния Бог. И 
наистина, когато жената мълви изкусителни думи, усмихва се кокетно и движи чувствено 
тялото си, умът му начаса е завладян и така той пада сляпо в мрака на материалното 
съществуване, както молецът, подлуден от огъня, се втурва сляпо в неговите пламъци. 

11.8.8 Глупавият човек, на когото липсва интелигентно разграничаване, веднага се 
възбужда при вида на сластна жена, красиво нагиздена със златни украшения, изящни 
одежди и други козметични подробности. Жадувайки за сетивна наслада, подобен глупец 
губи ум и разум, и погива досущ като молец, влитащ в пламтящ огън. 

11.8.9 Светият човек трябва да приема храна само колкото да крепи тялото и душата си 
заедно. Той трябва да върви от врата на врата, приемайки по съвсем мъничко храна от 
всяко семейство. Така трябва да прави като пчелите. 

11.8.10 Точно както пчелата взима нектар от всички цветя, били те големи или малки, 
така и интелигентният човек трябва да взима същината от всички религиозни писания. 

11.8.11 Светият човек не бива да си мисли: "Тази храна ще я запазя за довечера, а пък 
тази ще ми бъде за утре." С други думи, светият човек не трябва да трупа храна, 
придобита чрез просия. Вместо това, нека използва дланите си за чиния и да се храни с 
онова, което се побира в тях. Единствения му килер трябва да бъде неговият стомах, и 
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онова, което се побира в него трябва да бъде запасът му от храна. Той не бива да 
подражава на лакомите търтеи, които ненаситно събират все повече и повече мед. 

11.8.12 Странстващият светец не бива да запазва дори храна, която ще изяде по-късно 
същия ден или на следващия ден. Ако пренебрегне този съвет и като търтей натрупва все 
повече и повече вкусна храна, онова, което е насъбрал, ще го съсипе. 

11.8.13 Светият човек никога не бива да докосва младо момиче. Той не бива да докосва с 
крак дори дървена кукла с формата на жена. Чрез телесния досег с жена той несъмнено 
ще бъде уловен от илюзията, точно както слонът бива уловен от слоницата заради 
желанието му да докосне тялото й. 

11.8.14 Човекът, обладаващ интелигентно разграничаване, при никакви обстоятелства 
не бива да се опитва да използва красивото тяло на жена за собственото си сетивно 
наслаждение. Точно както слон, който се опитва да се наслаждава на слоница, е убит от 
другите слонове, които също се радват на компанията й, човек, който се опитва да се 
наслаждава на компанията на някоя жена, може всеки миг да бъде погубен от останалите 
й любовници, които са по-силни от него. 

11.8.15 Някой алчен човек натрупва огромни количества пари с много труд и болка, ала 
онзи, който се е борил толкова много да се сдобие с това богатство, не винаги може да му 
се наслаждава сам или да го раздаде на други. Алчният човек е като пчела, която се мъчи 
да насъбере голямо количество мед, а след това то й е отнето от някой, който ще му се 
наслаждава лично или ще го продаде на другите. Без значение колко внимателно човек 
крие мъчно добитото си имане, колкото и да го пази, има хора, които са много ловки в 
това да откриват къде са скътани ценните неща, и те ще го отмъкнат. 

11.8.16 Точно както пчеларят отнема меда, който пчелите с толкова труд са произвели, 
по подобен начин и странстващите светци – брахмачари и санняси – имат право да се 
наслаждават на собствеността старателно насъбирана от семейните, посветили се на 
домашно наслаждение. 

11.8.17 Един свят човек в ордена на отречнието, който живее в гората, никога не бива да 
слуша песни или музика, поощряващи материалното наслаждение. Нека вместо това той 
внимателно си вземе поука от примера с елена, който се омайва от сладката музика на 
ловджийския рог, заради което е хванат и убит. 

11.8.18 Привлечен от светските песни, танци и музикални изпълнения на красиви жени, 
дори великият мъдрец Ришяшринга, синът на Мриги, попадна изцяло под тяхна власт, 
досущ като домашен любимец. 

11.8.19 Точно като рибата, тласкана от желанието да наслади езика си, е фатално 
уловена на рибарската кука, по същия начин и глупакът се обърква от силно 
смущаващите импулси на езика и така пропада. 

11.8.20 Чрез пост учените мъже бързо овладяват всичките си сетива, освен езика, защото 
посредством въздържането от храна такива люде страдат от все по-нарастващото 
желание да удовлетворят сетивото на вкуса. 

11.8.21 Въпреки че човек може да е надмогнал всички останали сетива, докато езикът не 
бъде победен, не може да се каже, че той е овладял сетивата си. Ако, обаче, е способен да 
контролира езика, тогава е ясно, че владее напълно и всичките си други сетива. 
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11.8.22 О царски сине, някога в град Видеха живееше проститутка на име Пингала. Сега, 
моля те, чуй какво научих от тази жена. 

11.8.23 Веднъж тази проститутка, желаейки да доведе любовник в дома си, стоеше вън 
на прага посред нощ, показвайки красивата си снага. 

11.8.24 О най-добър сред хората, тази проститутка бе много нетърпелива да спечели 
пари, и, докато стоеше на улицата през нощта, изучавайки всички преминаващи мъже, си 
мислеше, "О, този със сигурност има пари. Знам, че ще плати цената и съм уверена, че 
много ще се наслаждава на компанията ми." Тя мислеше така за всички мъже на улицата. 

11.8.25-26 Докато проститутката Пингала стоеше на прага, мнозина мъже дойдоха и 
отминаха край дома й. Единственото й препитание бе проституцията, затова тя тревожно 
си мислеше, "Може би този, който идва сега, е много богат. Ах, той не се спря, но може би 
някой друг ще дойде. Навярно този мъж, който идва сега, ще поиска да плати за любовта 
ми, и сигурно ще ми даде много пари." Така, с напразни надежди, тя продължаваше да се 
обляга на вратата, без да може да си свърши работата и да легне да спи. Понякога 
припряно излизаше на улицата, а понякога се прибираше в къщата. Така дойде полунощ. 

11.8.27 С напредването на нощта проститутката, която силно се надяваше на пари, 
постепенно се омърлуши и лицето й посърна. Така, изпълнена с тревога за парите и 
силно обезсърчена, тя изведнъж започна да чувства голяма непривързаност към 
положението си и в ума й разцъфна щастие. 

11.8.28 Проститутката изпита отвращение към материалното си положение, а сетне на 
свой ред и безразличие. Действително, непривързаността действа като меч, разсичащ на 
парчета оплитащата мрежа от материални въжделения и копнежи. Сега, моля те, чуй от 
мен песента, която проститутката запя в тази ситуация. 

11.8.29 О царю, точно както човека, лишен от духовно знание, никога не иска да се 
откаже от фалшивото си чувство на собственичество над множество материални неща, по 
същия начин и онзи, който не е развил непривързаност, никога не жадува да се отърве от 
оковите на материалното тяло. 

11.8.30 Проститутката Пингала каза: Само вижте в каква дълбока илюзия се намирам! 
Понеже не мога да контролирам ума си, досущ като глупачка аз жадувам за похотливи 
удоволствия от някой нищожен мъж. 

11.8.31 Каква глупачка съм, че изоставих служенето към оногова, който вечно пребивава 
в сърцето ми и в действителност ми е най-свиден. Този най-свиден е Богът на вселената, 
който дарява истинска любов и щастие, и е източник на цялата благодат. Макар да е в 
собственото ми сърце, аз напълно Го пренебрегнах. Вместо това в невежеството си 
слугувах на нищожни мъже, които никога не могат да удовлетворят истинския ми 
копнеж и които ми донесоха единствено нещастие, страх, тревога, скръб и илюзия. 

11.8.32 О, как ненужно измъчих собствената си душа! Продавах тялото си на похотливи, 
алчни мъже, които са достойни за съжаление. Така, практикувайки най-противната 
професия на проститутка, се надявах да спечеля пари и сексуална наслада. 

11.8.33 Това материално тяло е като къща, в която аз, душата, живея. Гръбначните кости, 
ребрата, ръцете и краката са като колоните и напречните греди на тази къща, и цялата 
тази структура, която е пълна с изпражнения и урина, е покрита с кожа, косми и нокти. 
Деветте врати, водещи към това тяло, непрестанно отделят противни субстанции. Освен 
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мен, коя жена би била толкова глупава да се посвети на материалното си тяло, мислейки 
си, че може да открие наслада и любов в тази машина? 

11.8.34 Несъмнено аз съм най-голямата глупачка в град Видеха. Пренебрегнах 
Върховния Бог, който ни дарява всичко, дори и изначалната ни духовна форма, и вместо 
това пожелах да се наслаждавам на сетивни удоволствия с много мъже. 

11.8.35 Върховният Бог несъмнено е най-свидният за всички живи същества, понеже е 
доброжелател и господар на всекиго. Той е Върховната Душа намираща се във всяко 
сърце. Затова сега аз ще заплатя цената на пълното отдаване, и, сдобивайки се по такъв 
начин с Бога, ще се наслаждавам с Него досущ като Лакшмидеви. 

11.8.36 Мъжете даряват сетивно наслаждение на жените, но всички тези мъже, дори 
полубоговете в рая, имат начало и край. Те до един са временни създания, които ще 
бъдат отнесени от времето. Затова, колко истинско удоволствие или щастие би могъл да 
достави всеки един от тях на своята съпруга? 

11.8.37 Макар че инатливо се надявах да се наслаждавам на материалния свят, по 
някакъв начин в сърцето ми се породи непривързаност и тя ме прави много щастлива. 
Затова Върховният Бог, Вишну, трябва да е много доволен от мен. Без дори да знам, 
навярно съм извършила нещо, с което да Го удовлетворя. 

11.8.38 Този, който е развил непривързаност, може да отхвърли оковите на 
материалното общество, приятелство и любов, а който преживява големи страдания, 
постепенно от безнадеждност става непривързан и безразличен към материалния свят. 
Така и заради моята неволя, подобна непривързаност се събуди в сърцето ми. И все пак, 
как бих могла да преживея такива милостиви страдания, ако наистина бях нещастна? В 
действителност, аз съм щастливка, получила милостта на Бога. Явно Той по един или 
друг начин е доволен от мен. 

11.8.39 Приемам с преданост голямата благодат, която Бог ми дари. Изоставила 
порочните си желания за обикновени сетивни наслади, сега аз намирам подслон у Него, 
Върховния Бог. 

11.8.40 Сега съм напълно удовлетворена и имам пълна вяра в божията милост. Затова ще 
се храня с онова, което дойде само. Ще се радвам на живота единствено с Бога, защото Той 
е истинският източник на любов и щастие. 

11.8.41 Интелигентността на човека е открадната от дейностите за чувствено 
наслаждение и така той пропада в тъмния кладенец на материалното съществуване. Там 
го сграбчва смъртоносната змия на времето. Кой друг, освен Върховния Бог, би могъл да 
спаси нещастното живо същество от такова безнадеждно състояние? 

11.8.42 Когато живото същество види, как цялата вселена е уловена от змията на 
времето, то добива трезвомислие и хладнокръвие, и губи привързаност към 
материалното сетивно наслаждение. В такова състояние то вече може да се опази 
самичко. 

11.8.43 Авадхута каза: Така с решителен ум Пингала отсече всичките си порочни 
желания да се наслаждава на сетивни удоволствия с любовници и намери пълен 
вътрешен мир. После седна на леглото си. 
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11.8.44 Материалното желание несъмнено е причината за най-голямото нещастие, а 
освобождението от такова желание е най-голямото щастие. Затова, напълно отсичайки 
желанието си да се наслаждава на тъй наречените любовници, Пингала щастливо заспа. 
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11.9.1 Светият брахмана каза Всеки счита определени неща в материалния свят за най-
скъпи и заради привързаността си към тях в крайна сметка страда. Онзи, който разбира 
това, изоставя материалното обсебване и привързване, и по такъв начин постига 
безгранично щастие. 

11.9.2 Веднъж група едри ястреби, които не можеха да си намерят плячка, нападнаха 
друг, по-немощен ястреб, който държеше парче месо. Тогава, изправен пред опасност за 
живота си, ястребът се отказа от своето парче месо и така преживя истинско щастие. 

11.9.3 В семейния живот родителите винаги се тревожат за дома, децата и репутацията 
си. Но аз нямам нищо общо с подобни неща. Изобщо не се притеснявам за никакво 
семейство, нито пък ме вълнуват чест или безчестие. Просто се радвам на живота на 
душата, откривайки любовта на духовно ниво. Така бродя по земята като дете. 

11.9.4 На този свят два вида хора са избавени от всяка тревога, потъвайки в блаженство 
тъпоумният и вдетинен глупак и онзи, който се е обърнал към Върховния Бог, намиращ 
се отвъд трите гуни на материалната природа. 

11.9.5 Веднъж една млада девойка за омъжване беше сама у дома си, защото родителите 
и роднините й този ден бяха отишли на друго място. В това време в къщата пристигнаха 
няколко мъже, специално желаейки да се оженят за нея. Тя ги посрещна с цялото си 
гостоприемство. 

11.9.6 Девойката влезе във вътрешните стаи и започна да готви, за да успее да нахрани 
неочакваните гости. Докато биеше ориза, седефените гривни на ръцете й се блъскаха 
една в друга, вдигайки голям шум. 

11.9.7 Девойката се притесни, че женихите може да вземат семейството й за бедно, тъй 
като дъщеря им се занимава със слугинската работа да лющи ориз. Понеже беше умница, 
свенливата девойка счупи седефените гривни на ръцете си, оставяйки само по две на 
всяка китка. 

11.9.8 Обаче тогава, докато младото момиче продължаваше да чисти ориза, двете гривни 
на всяка китка не спираха да се блъскат и да издават шум. Затова тя свали по една гривна 
от всяка ръка, а когато на китките й остана само по една, вече нямаше шум. 

11.9.9 О покорителю на врагове, аз пътувам по повърхността на земята, изучавайки 
неспирно природата на този свят, така че лично бях свидетел на урока на младото 
момиче. 

11.9.10 Когато много хора живеят заедно на едно място, несъмнено ще има раздори. 
Дори и само двамина да живеят заедно, пак ще има празни разговори и несъгласия. 
Затова, за да избягва конфликтите, човек трябва да живее сам, както научихме от 
примера с гривната на девойката. 

11.9.11 Усъвършенствал седящите пози в йога и овладял процеса на дишане, човек 
трябва да направи ума устойчив чрез непривързаност и редовно практикуване на йога. 
Така той внимателно ще съсредоточи ума върху едничката цел на йога практиката. 

11.9.12 Умът може да бъде овладян, когато е насочен към Върховния Бог. Постигнал 
стабилно положение, умът се освобождава от нечистите желания да извършва 
материални дейности; така, докато гуната на доброто нараства по сила, човек може 
напълно да изостави гуните на страстта и невежеството, а постепенно да надмогне дори 
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гуната на доброто. Когато умът се избави от горивото на природните гуни, огънят на 
материалното съществуване стихва. Тогава човек постига трансценденталното ниво на 
пряка връзка с обекта на своята медитация, Върховния Бог. 

11.9.13 Така, когато съзнанието е напълно съсредоточено върху Абсолютната Истина, 
Върховния Господ, човек вече не вижда двойнственост, нито вътрешна и външна 
реалност. Дава се примера с майстора, който бил толкова вглъбен в правенето на стрели, 
че дори не забелязал самия цар, който минал точно край него. 

11.9.14 Светят човек трябва да остава сам и непрестанно да пътува, без да има никакво 
установено жилище. Винаги бдителен, той трябва да пребивава в усамотение и да 
действа така, че другите да не го забелязват. Вървейки без спътници, той не бива да 
говори повече, отколкото е необходимо. 

11.9.15 Когато човекът, живеещ във временно материално тяло, се опитва да си изгради 
щастлив дом, резултатът е провал и нещастие. Обаче змията се вмъква в съградения от 
другите дом и живее щастливо. 

11.9.16 Господарят на вселената, Нараяна, е обожаемият Бог на всички живи същества. 
Без странична помощ Богът сътворява вселената посредством собствената си енергия, а 
по време на унищожението я разрушава чрез личната си експанзия в облика на времето и 
отдръпва целия космос, а с него и всички живи същества, вътре в себе си. Неговият 
безграничен Аз е убежището на вселената и вместилище на всички енергии. Фината 
прадхана, основата на цялото космично проявление, се съхранява в Бога и по такъв начин 
не се различава от Него. Вследствие на унищожението Богът остава сам. 

11.9.17-18 Когато Върховният Бог проявява собствената си енергия под формата на 
време и привежда Своите материални енергии, като например гуната на доброто, в 
неутрално състояние на равновесие, Той остава върховният господар на това неутрално 
състояние, наречено прадхана, както и на живите същества. Той е върховният обожаем 
обект на всички създания, включително на освободените души, полубоговете и 
обикновените обусловени души. Богът е завинаги свободен от всякакви материални 
обозначения и е съвършенството на духовното блаженство, което човек може да изпита, 
виждайки Божия облик. Така Богът изразява пълния смисъл на думата "освобождение." 

11.9.19 О, покорителю на врагове, по време на сътворението Богът разгръща 
собствената си трансцендентална енергия под формата на време, и, възбуждайки Своята 
материална енергия, мая, която е изградена от трите гуни на материалната природа, 
създава махат-таттва. 

11.9.20 Според великите мъдреци, онова, което е основата на трите гуни на 
материалната природа и което проявява многообразната вселена, се нарича сутра или 
махат-таттва. Всъщност, тази вселена се намира в махат-таттва, и благодарение на 
нейната енергия живите същества преминават през материалното битие. 

11.9.21 Точно както паякът размотава нишка от устата си, играе си известно време с нея 
и накрая я поглъща, по подобен начин и Върховният Бог разширява личната си енергия 
от себе си. Така Богът проявява мрежата на космичното проявление, използва я според 
целите си, а накрая изцяло я побира вътре в себе си. 

11.9.22 Ако от любов, омраза или страх някоя въплътена душа насочи ума си с 
интелигентност и пълна съсредоточеност към специфична физическа форма, тя 
несъмнено ще постигне образа, върху който медитира. 
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11.9.23 О царю, веднъж една оса принуди друго по-безпомощно насекомо да влезе в 
кошера й, вкарвайки го в капан. С голям страх насекомото постоянно медитираше върху 
своя мъчител и без да напуска тялото си, постепенно доби същото състояние на 
съществуване като осата. Ето как човек се сдобива със състояние на съществуване, 
съответстващо на непрестанната му концентрация. 

11.9.24 О царю, от всички тези духовни учители аз придобих голяма мъдрост. А сега 
слушай, ще ти разкажа какво научих от собственото си тяло. 

11.9.25 Материалното тяло също е мой духовен учител, понеже ме учи на 
непривързаност. Тъй като подлежи на създаване и разруха, кончината му винаги е 
болезнена. Затова, макар да използвам тялото си за придобиване на познание, аз винаги 
помня, че то в крайна сметка ще бъде погълнато от други, и така непривързан вървя по 
този свят. 

11.9.26 Човекът, привързан към тялото си, трупа пари с големи трудности, за да 
обогатява и защитава положението на своите съпруга, деца, благосъстояние, добитък, 
слуги, имоти, роднини, приятели и т.н. Той върши всичко това за наслада на собственото 
си тяло. Както дървото, преди да загине, дава семето за следващото дърво, така и 
умиращото тяло проявява семето на следващото материално тяло на човека под формата 
на натрупаната му карма. Така, подсигурявайки продължаването на материалното 
съществуване, физическото тяло посърва и умира. 

11.9.27 Човек, който има много съпруги, непрестанно е тормозен от тях. Той е отговорен 
да ги издържа и затова всички те постоянно го теглят в различни посоки, всяка борейки 
се за собствения си интерес. По същия начин материалните сетива терзаят обусловената 
душа, дърпайки я едновременно в множество различни посоки. Езикът го кара да 
приготвя вкусна храна; жаждата иска подходяща напитка; половите органи настойчиво 
жадуват за удовлетворение; осезанието търси меки, чувствени обекти; стомахът го 
тормози, докато не бъде напълнен; ушите изискват да слушат привлекателни звуци, 
обонянието копнее за приятни аромати, а капризните очи настояват за красиви гледки. 
Така сетивата, органите и членовете, до един настояващи за удовлетворение, дърпат 
живото същество на вси страни. 

11.9.28 Разпростирайки Своята енергия мая-шакти, Върховният Бог е сътворил 
неизброими форми на живот, които да прислонят обусловените души. Но създавайки 
телата на дървета, влечуги, животни, птици, змии и т.н. Богът все пак не бил 
удовлетворен в сърцето си. Тогава направил човешкото тяло, което предлага на 
обусловената душа достатъчно интелигентност да долавя Абсолютната Истина, и най-
сетне останал доволен. 

11.9.29 След много, много раждане и смърт, душата постига рядката човешка форма на 
живот, която, макар да е временна, й дава възможност да постигне най-висшето 
съвършенство. Затова разумното човешко същество трябва бързо да се устреми към 
окончателното съвършенство на живота, докато тялото му, което винаги е застрашено от 
смърт, не е рухнало и погинало. В крайна сметка, сетивното наслаждение е достъпно дори 
и в най-противните форми на живот, докато осъзнаването на Кришна е възможно 
единствено за човешко същество. 

11.9.30 След като усвоих уроците от своите духовни учители, аз оставам установен в 
осъзнаването за Върховния Бог и, напълно отречен и озарен от реализираното духовно 
познание, скитам по земята без привързаност и фалшиво его. 
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11.9.31 Въпреки че Абсолютната Истина е единствена и неповторима, мъдреците Го 
описват по много различни начини. Затова човек не може да добие стабилно или пълно 
знание само от един духовен учител. 

11.9.32 Върховният Бог каза След като изрече тези думи пред цар Яду, мъдрият 
брахмана прие поклоните и обожанието на царя, изпитвайки удовлетворение вътре в 
себе си. Сетне се сбогува и си тръгна също както беше дошъл. 

11.9.33 О Уддхава, като изслуша думите на авадхута, светият цар Яду, който е 
прародител на собствената ни династия, се избави от всяка материална привързаност и 
умът му спокойно се съсредоточи в духа. 
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11.10.1 Върховният Бог каза: „Ако изцяло се подслони при Мен и внимателно 
съсредоточи съзнанието си върху преданото служене на Бога така, както казвам Аз, човек 
следва да живее без лични желания и да спазва обществената и професионална система, 
наречена варнашрама. 

11.10.2 Една пречистена душа трябва да разбира, че, тъй като обусловените души, които 
са се отдали на удовлетворяване на сетивата, погрешно са приели обектите на сетивно 
удоволствие за истина, всички техни усилия за обречени на провал. 

11.10.3 Спящият може да види много обекти на сетивното наслаждение в съня си, но 
подобни приятни неща са само плод на въображението и в крайна сметка са безполезни. 
По същия начин живото същество, което не се е пробудило за духовната си същност, също 
вижда много сетивни обекти, но тези безбройни обекти на временно удоволствие са плод 
на илюзорната енергия на Бога и не са трайни. Онзи, който се фокусира върху тях под 
влияние на сетивата, напразно си напряга ума. 

11.10.4 Онзи, който се е съсредоточил върху Мен като цел на живота си, трябва да се 
откаже от дейности, свързани със задоволяване на сетивата, и вместо това да работи 
съобразно предписаните принципи, за да напредва. Когато, обаче, човек е изцяло 
погълнат от търсенето на най-дълбоката истина за душата, той не бива да приема 
предписаните в писанията принципи за плодотворните дейности.  

11.10.5 Онзи, който Ме е приел като висшата цел на живота, следва стриктно да спазва 
принципите на писанията, които забраняват греховните дейности, и доколкото е 
възможно да изпълнява предписанията за по-незначителните отговорности, като 
например чистотата. Но накрая човек трябва да се обърне към истински духовен учител, 
който Ме познава така, както Аз себе си, който е умиротворен и благодарение на 
духовната си извисеност не се различава от Мен. 

11.10.6 Слугата или ученикът на духовния учител следва да се е освободил от измамна 
гордост и никога да не смята себе си за извършител. Той трябва да е деен и да не 
мързелува, а също и да се откаже от всяко чувство за собственост върху обектите на 
сетивата, включително съпруга, деца, дом и общество. Трябва да е изпълнен с чувство на 
приятелска обич към духовния учител и никога да не се отклонява или обърква. Слугата 
или ученикът следва винаги да се стреми към напредък в духовното си разбиране, да не 
завижда на никого и винаги да избягва безсмислени разговори. 

11.10.7 Човек винаги трябва да вижда истинския си интерес в живота при всички 
обстоятелства и следователно да остане непривързан към съпруга, деца, дом, земя, 
роднини, приятели, богатство и т.н. 

11.10.8 Точно както огънят, който гори и свети, се различава от дървото, което трябва да 
изгори, за да даде светлина, така и виждащият в тялото - позналата себе си духовна душа 
- е различен от материалното тяло, което трябва да бъде осветено от съзнанието.  

11.10.9 Точно както огънят може да изглежда различно – тлеещ, разгорен, слаб, ярък и 
т.н. – според състоянието на горивото, така и душата влиза в материалното тяло и приема 
определени телесни характеристики. 

11.10.10 Фините и грубите материални тела се създават от материалните гуни на 
природата, които идват от енергията на Върховната Божествена Личност. Материалното 
съществуване се получава, когато живото същество погрешно приеме качествата на 
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грубото и финото тяло за собствена действителна природа. Но тази заблуда може да се 
разсее от истинското знание.  

11.10.11 Затова като развива знание, човек трябва да се обърне към Върховния Бог 
вътре в себе си. Чрез разбиране на чистото трансцендентално съществуване на Бога, той 
следва постепенно да отхвърли погрешното виждане за материалния свят като 
независима реалност.  

11.10.12 Духовният учител може да се сравни с по-долна съчка в огъня, ученикът с по-
горна, а наставленията на учителя със съчката между тях. Трансценденталното знание, 
предадено от учителя на ученика, се сравнява с огъня, който се поражда от допира на 
тези съчки и изгаря докрай мрака на незнанието, като с това носи огромна радост както 
на учителя, така и на ученика.  

11.10.13 Когато покорно слуша наставленията на опитен духовен учител, вещият ученик 
развива чисто знание, което отблъсква атаките на материалната илюзия, произтичаща от 
трите гуни на материалната природа. Накрая това чисто от само себе си се прекратява, 
точно както огънят изгасва, когато свършат дървата.  

11.10.14-16 Скъпи мой Уддхава, обясних ти съвършеното знание. Има обаче философи, 
които оспорват Моето заключение. Те твърдят, че естественото състояние на живото 
същество е да се занимава с плодоносни дейности, и го разглеждат като наслаждаващо се 
на щастието и нещастието, което го сполита благодарение на собствените му действия. 
Според тази материалистична философия светът, времето, разкритите чрез откровение 
писания и азът са разнообразни и вечни, и съществуват като непрекъснат поток от 
трансформации. Освен това знанието не може да е единно или вечно, защото то 
произлиза от различни променящи се форми на обектите. По този начин знанието само 
по себе си постоянно подлежи на промяна. Но дори и да приемеш подобна философия, 
скъпи Уддхава, пак ще има непрестанно раждане, смърт, старост и болести, тъй като 
всички живи същества трябва да приемат материално тяло, подвластно на влиянието на 
времето. 

11.10.17 Въпреки че извършителят на плодоносни дейности желае вечно щастие, ясно 
можем да видим, че материалистите често са нещастни и само от време на време 
получават удовлетворение, с което доказват, че не са независими и не управляват 
съдбата си. Когато човек е под неспирния контрол на друг, как може да очаква каквито и 
да е ценни резултати от плодоносните си дейности? 

11.10.18 В материалния свят понякога можем да видим, че дори интелигентните хора не 
са щастливи. По същия начин понякога даже и най-големият глупак е щастлив. Идеята за 
придобиване на щастие посредством умело изпълняване на материални дейности е 
просто безполезна демонстрация на измамен егоизъм. 

11.10.19 Дори и хората да знаят как да постигнат щастие и да избегнат нещастията, те 
въпреки това не знаят какъв е процесът, чрез който влиянието на смъртта може да 
престане да действа върху тях.  

11.10.20 Смъртта не е никак приятна и понеже всеки човек е като осъден, когото водят 
към мястото на екзекуцията, какво щастие изобщо може да се извлече от материалните 
обекти или от удоволствието, което доставят? 

11.10.21 Онова материално щастие, за което слушаме, като например издигането до 
райските планети за небесни наслаждения, е точно като материалното щастие, което 
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вече сме изпитвали. И двете са помрачени от ревност, завист, разпад и смърт. Затова, 
както опитите да отгледаме реколта се опропастяват, ако културите страдат от болести, 
нападения от насекоми или суша, така и опитите да придобием материално щастие, било 
то на земята или на райските планети, винаги се провалят заради безброй пречки. 

11.10.22 Ако човек изпълнява ведически жертвоприношения и плодоносни ритуали без 
грешка или замърсяване, той ще достигне райски условия в следващия си живот. Но дори 
и този успех, който се постига само със съвършено изпълнение на плодоносните ритуали, 
ще бъде унищожен от времето. Нека ти разкажа за това.  

11.10.23 Ако на земята човек извършва жертвоприношения, за да задоволи 
полубоговете, той отива на райските планети, където също като полубоговете се 
наслаждава на райските удоволствия, които си е заслужил с жертвоприношенията. 

11.10.24 Когато отиде на райските планети, изпълняващият ритуални 
жертвоприношения се вози в блестящ звездолет, който получава за благочестието си на 
земята. Гандхарвите го възхваляват с песни, дрехите му са невероятно красиви, а той се 
наслаждава на живота, заобиколен от райски богини. 

11.10.25 В компанията на райски жени наслаждаващият се на плодовете на 
жертвоприношенията пътува за удоволствие в прекрасен въздушен кораб, украсен със 
звънтящи камбанки, който лети накъдето човек пожелае. Отпуснат, доволен и щастлив в 
райските градини той не се замисля за това, че изразходва плодовете на благочестието си 
и скоро ще се пропадне обратно в тленния свят. 

11.10.26 Докато му остават благочестиви резултати, изпълняващият 
жертвоприношения се радва на живота на райските планети. Когато обаче те свършат, 
той изпада от райските градини по силата на вечното време, колкото и да не иска. 

11.10.27-29 Ако човек се занимава с греховни нерелигиозни дейности, дали заради лоша 
компания или заради неспособност да овладее сетивата си, той със сигурност развива 
склонност към всякакви материални желания. Така става стиснат, алчен и постоянно 
жадува да се възползва от телата на жените. Когато съзнанието е толкова замърсено, 
човек става сприхав и агресивен, и убива невинни животни за задоволяване на сетивата 
си в разрез с предписанията на Ведите. Като почита духове и привидения, обърканият 
попада изцяло в хватката на непозволените дейности и така отива в ада, където получава 
тяло, заразено с най-мрачните качества на природата. В подобно деградирало тяло той за 
съжаление продължава да действа неблагоприятно, което многократно увеличава 
бъдещите му нещастия, и сетне отново приема подобно материално тяло. Какво щастие 
изобщо може да има за някого, чиито занимания необратимо го отвеждат до смърт? 

11.10.30 Във всички планетарни системи, от райските до адските, и за всички велики 
полубогове, които живеят по хиляда цикъла на югите, съществува страхът от Мен във 
формата Ми на времето. Дори Брахма, който живее най-дълго – 311 040 000 000 000 
години – се страхува от Мен.  

11.10.31 Материалните сетива създават материални дейности, или благочестиви или 
греховни, а качествата на природата задвижват материалните сетива. Живото същество, 
изцяло повлияно от материалните сетива и гуните на природата, получава различни 
резултати от плодоносните си занимания. 

11.10.32 Докато живото създание смята, че качествата на материалната природа 
съществуват отделно, то ще е принудено да се ражда в много различни форми и ще 
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изпита различни видове материално съществуване. Така то остава напълно зависимо от 
плодоносните дейности под контрола на качествата на природата. 

11.10.33 Обусловената душа, която остава зависима от плодоносните дейности под 
влияние на материалните гуни на природата, ше продължи да се страхува от Мен, 
Върховната Божествена Личност, тъй като Аз определям резултатите от плодоносните 
дейности. Онези, които приемат материалното разбиране за живота и смятат 
многообразието на качествата на природата за действително, се отдават на материално 
наслаждение и така постоянно скърбят и се жалват. 

11.10.34 Когато има раздвижване и взаимодействие в материалните качества на 
природата, живите същества Ме описват по различни начини, например като 
всемогъщото време, Аза, ведическото знание, вселената, собствената природа на човека, 
религиозните церемонии и така нататък.“ 

11.10.35 Шри Уддхава каза: „О, Господи, живото създание в материалното тяло е 
заобиколено от гуните на природата и от щастието и неволята, породени от тях. Как е 
възможно да се освободи от материалната им хватка? Може също да се каже, че живото 
същество в същността си е трансцедентално и няма нищо общо с материалния свят. 
Тогава как изобщо бива обвързано с материалната природа? 

11.10.36-37 О, Боже Ачюта, същото това живо същество понякога се описва като вечно 
обусловено, а друг път като вечно освободено. Затова не мога да разбера действителното 
му положение. Ти, мой Господи, най-добре от всички знаеш как да отговаряш на 
философски въпроси. Моля Те, обясни ми признаците, по които човек може да различи 
живото същество, което е вечно освободено, от онова, което е вечно обусловено. В каква 
позиция се намират, как се радват на живота, как ядат, ходят по нужда, лежат, седят или 
се движат? 
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11.11.1 Върховният Бог каза: „Скъпи мой Уддхава, благодарение на влиянието на 
материалните гуни на природата, които управлявам Аз, живото същество понякога може 
да бъде определено като обусловено, а понякога като освободено. Но в действителност 
душата никога не е вързана или освободена и, тъй като Аз съм върховният Господар на 
мая, причинителката на качествата на природата, Аз също никога не бива да бъда смятан 
за освободен или обвързан. 

11.11.2 Точно както сънят е само плод на нечий ум, но не е реален, така и материалните 
тегоби, илюзии, щастие, беди и приемането на материално тяло под влиянието на мая са 
творения на Моята илюзорна енергия. С други думи, в основата си материалното 
съществуване не е реално.  

11.11.3 О, Уддхава, както знанието, така и невежеството, които са породени от мая, 
произлизат от Моята енергия. Както знанието, така и невежеството нямат начало и 
постоянно даряват освобождение или обвързаност на въплътените живи същества. 

11.11.4 О, най-интелигентни Уддхава, живото същество, наречено джива, е неразделна 
част от Мен, но поради невежество страда в плен на материята от незапомнени времена. 
Знанието обаче може да го освободи.  

11.11.5 Така, Мой скъпи Уддхава, в едно и също материално тяло откриваме 
противоположни характеристики, като голямо щастие и мъка. Това е така, защото в 
тялото се намират както Върховната Божествена Личност, която е вечно освободена, така 
и обусловената душа. Сега ще ти разкажа за различните им характеристики. 

11.11.6 По някаква случайност, две птици са свили гнездо на едно и също дърво. Двете 
птици са приятели и имат подобна природа. Едната обаче кълве плотовете на дървото, 
докато другата, която не го прави, стои по-високо, благодарение на енергия си. 

11.11.7 Птицата, която не кълве плодовете на дървото е Върховната Божествена 
Личност, която чрез всезнанието си прекрасно разбира своето положение и това на 
обусловеното живо същество, представлявано от кълвящата птица. Това живо същество 
от своя страна не разбира себе си, нито Бога. То е обвито в невежество и затова се нарича 
вечно обусловено, докато Божествената Личност в Своето съвършено знание е вечно 
освободена. 

11.11.8 Онзи, който се просвети чрез себеосъзнаване, макар и да живее в материалното 
тяло, вижда себе си като трансцендентален спрямо тялото, точно както някой, който е 
станал от сън, престава да се самоопределя като тялото в съня си. Глупакът обаче, макар 
и да не е тъждествен на материалното тяло, а трансцендентален спрямо него, смята, че се 
намира в тялото, както онзи, който сънува, смята, че се намира във въображаемо тяло.  

11.11.9 Просветленият човек, който се е освободил от замърсяването на материалните 
желания, не смята себе си за извършител на дейностите на тялото. По-скоро знае, че при 
всички тези дейности само сетивата, породени от качествата на природата, имат допир 
със сетивните обекти, породени от същите тези качества на природата.  

11.11.10 Неинтелигентният човек, въплътен в тяло, създадено според предишните му 
плодоносни дейности, си мисли: „Аз съм извършителят на действията“. Затова, объркан 
от фалшивото его, подобен глупав човек е обвързан от плодоносните дейности, които 
реално се изпълняват от гуните на природата.  
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11.11.11 Просветленият човек, който се е освободил от привързаностите, кара тялото си 
да лежи, седи, ходи, да се къпе, да вижда, докосва, помирисва, яде, чува и така нататък, но 
никога не се привързва към тези дейности. Всъщност той остава като свидетел на всички 
функции на тялото и свързва само сетивата си с обектите им, а не се оплита като 
неинтелигентен човек. 

11.11.12-13 Въпреки че небето, или пространството, съдържа всичко в себе си, то не се 
смесва с нищо, нито пък се обвързва. Също и слънцето не е обвързано по никакъв начин с 
водата на безбройните водни повърхности, в които се отразява, а могъщият вятър, който 
вее навсякъде, не се влияе от безчетните аромати и атмосфери, през които преминава. По 
същия начин една себеосъзната душа е напълно непривързана към материалното тяло и 
материалния свят наоколо. Тя е като човек, който се е събудил и е станал от сън. С 
опитното си зрение, изострено от безпристрастието, себеосъзналата се душа разсейва 
всички свои съмнения чрез познанието за себето и напълно отдръпва съзнанието си от 
проявленията на материалното многообразие. 

11.11.14 Човек се счита за напълно освободен от грубите и фин материални тела, когато 
всичките функции на жизнената му енергия, сетивата, ума и интелигентността се 
изпълняват без материално желание. Подобен човек, макар да се намира в материално 
тяло, не е обвързан.  

11.11.15 Понякога се случва без видима причина тялото на човек да бъде нападнато от 
зли хора или разярени животни. Друг път и на други места на човек внезапно му оказват 
голяма почит или преклонение. Онзи, който нито се ядосва от нападението, нито е 
доволен от обожанието, всъщност е интелигентен. 

11.11.16 Един свят мъдрец гледа на всичко по еднакъв начин и следователно не се влияе 
от това, което в материално отношение е добро или лошо. Всъщност, макар и да 
наблюдава как другите извършват добри и лоши неща, и говорят уместни и неуместни 
думи, мъдрецът не хвали и не критикува никого.  

11.11.17 За да поддържа тялото си, освободеният мъдрец не бива да действа, говори или 
разсъждава от гледна точка на материалното добро и зло. По-скоро трябва да бъде 
непривързан към всички материални обстоятелства и, наслаждавайки се на 
себеосъзнаването, да скита на воля, следвайки този освободен начин на живот, макар за 
околните да изглежда като умствено изостанал. 

11.11.18 Ако чрез старателно изучаване човек стане познавач на Ведите, но не се стреми 
да насочва съзнанието си към Върховната Божествена Личност, неговите усилия ще са 
като на някой, който хвърля много сили да се грижи за крава, която не дава мляко. С 
други думи резултатът от усилията за изучаване на Ведите ще бъде просто самото 
усилие. Няма да има друг осезаем резултат.  

11.11.19 Мой скъпи Уддхава, най-окаяният от всички хора със сигурност е онзи, който се 
грижи за крава, която не дава мляко, за нецеломъдрена жена, за тяло, което изцяло 
зависи от другите, за безполезни деца или за богатство, което не се употребява за 
правилната цел. По същия начин и човек, който изучава ведическо знание, в което не се 
описва Моята слава, е наистина злочест. 

11.11.20 Мой скъпи Уддхава, интелигентният човек не бива да се занимава с четива, 
които не съдържат описание на Моите дейности, пречистващи цялата вселена. В 
действителност Аз създавам, поддържам и унищожавам цялото материално проявление. 
Сред всичките Ми инкарнации за забавления, най-обичаните са Кришна и Баларама. 
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Всяко тъй наречено знание, което не отчита тези Мои дейности, е безплодно и 
неприемливо за онези, които са истински интелигентни. 

11.11.21 Като стигне до това заключение за всяко знание, човек трябва да се откаже от 
погрешната представа за материалното разнообразие, която налага на душата си, и така 
да прекрати материалистичното си съществуване. Съзнанието трябва да е съсредоточено 
върху Мен, тъй като Аз съм навсякъде.  

11.11.22 Мой скъпи Уддхава, ако не си в състояние да освободиш ума си от всички 
материални смущения и да се потопиш напълно в духовното, тогава прави всичко, което 
правиш, като приношение за Мен, без да се стремиш да се наслаждаваш на плодовете. 

11.11.23-24 Мой скъпи Уддхава, разказите за Моите забавления и качества са много 
благоприятни и пречистват цялата вселена. Един предан човек, който постоянно слуша, 
възхвалява и помни подобни трансцендентални дейности, който чрез театрални 
постановки преживява Моите забавления, като се започне с появяването Ми, и който се 
подслонява изцяло при Мен, посвещавайки своите религиозни, сетивни и професионални 
дейности на Мен, за да Ме удовлетвори, със сигурност ще постигне непоколебимо 
предано служене към Мен, вечната Божествена Личност. 

11.11.25 Човек, който е постигнал чисто предано служене чрез общуването си с Моите 
отдадени, постоянно Ме обожава. Така той много лесно постига обителта Ми, която 
Моите отдадени му разкриват.”  

11.11.26-27 Шри Уддхава каза: „Мили Боже, о, Върховни Господи, какъв човек смяташ Ти 
за истински отдаден и какво предано служене одобряват великите отдадени като 
достойно да Ти бъде предложено, Господи? Скъпи господарю на повелителите на 
вселената, о, Боже на Ваикунтха и всемогъщи Господи на вселената, аз съм Твой отдаден 
и, понеже Те обичам, нямам друг подслон освен Теб. Затова, моля Те, обясни ми тези 
неща. 

11.11.28 Мили Боже, като Абсолютната Истина Ти си трансцендентален спрямо 
материалната природа и, като небето, никога не си обвързан по какъвто и да е начин. И 
все пак Ти си подвластен на любовта на Своите отдадени и затова приемаш множество 
различни форми и инкарнации според желанията им.“ 

11.11.29-32 Върховният Бог каза: „О Уддхава, светият човек е милостив и никога не 
наранява другите. Дори когато те са агресивни, той винаги проявява търпимост и 
прощава на всички живи създания. Силата му и смисълът на живота му идват от самата 
истина, той се е освободил от всяка завист и ревност, и посреща еднакво спокойно и 
радостите, и бедите в материалния свят. Така посвещава времето си на работа за 
добруването на другите. Интелигентността му никога не се помрачава от материални 
желания, а сетивата му са овладени. Поведението му винаги е приятно, никога рязко, 
винаги служи за пример и никога не е обсебващ. Той никога не влага усилия в 
обикновени, светски занимания и стриктно контролира храненето си. Така всякога 
остава умиротворен и уравновесен. Светият човек е вглъбен и винаги Ме приема за свой 
единствен подслон. Всякога е много внимателен, когато изпълнява задълженията си и не 
се поддава на моментни настроения, защото е стабилен и благороден, дори и в критични 
ситуации. Победил е шестте характеристики на материята – а именно глад, жажда, скръб, 
илюзия, старост и смърт. Не изпитва никакви желания за престиж и почита другите. Умее 
да пробужда съзнанието за Кришна у другите и следователно никога не мами никого. 
Вместо това е доброжелателен приятел на всекиго заради огромната си милост. Такъв 



Глава 11: Признаците на обусловените и освободените живи същества11.11.33 .. 11.11.43-45  

65 

 

свят човек трябва да бъде смятан за най-учения сред хората. Той прекрасно разбира, че 
обикновените религиозни задължения, които съм определил в различните ведически 
писания, са благоприятни за пречистването на онези, които ги спазват, и знае, че 
пренебрегването на тези задължения води до противоречие в живота. Но след като е 
приел изцяло подслона на Моите лотосови нозе, светият човек в крайна сметка отрича 
подобни обикновени религиозни задължения и обожава само Мен. Тогава той е считан за 
най-добрия сред живите същества.  

11.11.33 Моите отдадени може да са наясно, а може и да не са съвсем наясно какво 
представлявам Аз, кой съм и как съществувам, но ако Ме обожават с неподправена любов, 
Аз ги смятам за най-добрите отдадени. 

11.11.34-41 Мой скъпи Уддхава, човек може да се избави от измамната гордост и 
престиж като извършва дейности в отдаденост. Може да се пречисти като гледа, докосва, 
обожава, служи и отдава молитви във възхвала и преклонение на Моята форма като 
божество и на Моите чисти отдадени. Трябва също да възхвалява трансценденталните 
Ми качества и дейности, да слуша с любов и вяра разказите за Моята слава и постоянно 
да мисли за Мен. Трябва да Ми предлага каквото и да придобие, и приемайки себе си за 
вечен Мой слуга, да Ми се отдаде напълно. Трябва винаги да обсъжда Моето раждане и 
дейности, и да се радва на живота като участва във фестивали, като например 
Джанмащами, които прославят Моите забавления. В Моя храм човек също следва да 
участва в празниците и церемониите като пее, танцува, свири на музикални инструменти 
и разговаря за Мен с другите ваишнави. Трябва да спазва всички редовно празнувани 
годишни фестивали, като присъства на церемониите, пътува до свети места и прави 
дарения. Трябва също да съблюдава религиозните обети като Екадаши и да приеме 
посвещение по начините, описани във Ведите, Панчаратра и на други подобни места. 
Трябва с любов и преданост да подкрепя инсталирането на Мои мурти и сам или с други 
хора да работи за изграждането на храмове и градове, посветени на съзнанието за 
Кришна, а също и на цветни градини, овощни градини и специални места за възхвала на 
Моите забавления. Човек трябва да се смята за Мой скромен слуга, без двуличие, и да 
помага да се чисти храмът, който е Мой дом. Първо трябва да помете и да избърше прахта 
навсякъде, после да почисти с вода и кравешки тор. Когато храмът изсъхне, трябва да 
напръска с ароматизирана вода и да постави мандали за украса. Така човек трябва да 
действа точно като Мой слуга. Един отдаден никога не бива да разказва за служенето си и 
така то няма да му дава повод за измамна гордост. Лампите, които се предлагат на Мен, 
никога не бива да се използват за други цели, просто защото има нужда от осветление, и 
по същия начин не бива да Ми се предлага нищо, което е било предложено или 
използвано от други. Това, което човек най-много желае в този материален свят, и това, 
което му е най-скъпо, него трябва да Ми предлага. Подобен дар прави човека достоен за 
вечен живот. 

11.11.42 О, свети Уддхава, моля те, знай, че можеш да Ме обожаваш в слънцето, огъня, 
брамините, кравите, ваишнавите, небето, вятъра, водата, земята, индивидуалната душа и 
всички живи същества. 

11.11.43-45 Скъпи Мой Уддхава, човек трябва да Ме почита в слънцето, като пее избрани 
ведически мантри, като Ме обожава и Ми се покланя. Може да ме почита в огъня, като 
прави жертвоприношения с пречистено масло, а сред брамините, като учтиво ги приема в 
дома си, дори и неканени. Аз мога да бъда почитан в кравите чрез предлагане на трева и 
други подходящи храни и вещи за удоволствието и здравето им, а също и във 
ваишнавите чрез искрено приятелство с тях и почитането им във всяко едно отношение. 
С неотклонна медитация човек може да Ме почита вътре в сърцето си, а във въздуха може 
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да ме почита със знанието за това, че прана, жизненият дъх, е главният сред елементите. 
Във водата може да Ме почита с предлагане на самата вода, заедно с други неща като 
цветя и листенца туласи, а в земята – като правилно прилага поверителни биджа-
мантри. В отделното живо същество може да Ме почита, като предлага храна и други 
вкусни неща, а във всички живи същества - като вижда Свръхдушата във всеки от тях и 
така гледа еднакво на всички.  

11.11.46 И така, във всички изброени места на обожание и в съответствие с процесите, 
които описах, човек трябва да медитира върху Моята умиротворена трансцендентална 
форма с четири ръце, които държат раковина, диска Сударшана, боздуган и лотосов цвят. 
По този начин човек трябва да се съсредоточи в обожанието си към Мен. 

11.11.47 Който е извършвал жертвоприношения и благочестиви дела за Мое 
удовлетворение, и който по този начин се е съсредоточил в обожанието си към Мен, се 
сдобива с непоколебимо предано служене към Мен. С отличното си служене подобен 
отдаден получава осъзнато знание за Мен. 

11.11.48 Скъпи Мой Уддхава, Аз лично съм най-висшият подслон и начин на живот за 
светите освободени личности, и затова ако някой не Ми се отдаде в предано служене с 
помощта на общуването с Мои отдадени, тогава на практика за него няма никакъв реален 
способ да се избави от материалното съществуване.  

11.11.49 Скъпи Уддхава, о, любими Мой от династията Яду, понеже си Мой слуга, 
доброжелател и приятел, сега ще ти разкажа най-поверителното знание. Моля те, чуй за 
тези велики мистерии. 
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11.12.1-2 Върховният Бог каза: Мой скъпи Уддхава, общувайки с Моите чисти предани, 
човек може да изостави своята привързаност към всички обекти на материално сетивно 
наслаждение. Такова пречистващо общуване Ме поставя под властта на Моите предани. 
Някой може да изпълнява системата ащанга-йога, да се занимава с философски анализ на 
елементите на материалната природа, да практикува ненасилие и останалите обичайни 
благочестиви практики, да напява Ведите, да извършва покаяния, да приеме ордена на 
отречението в живота, да изпълнява жертвени приношения, да копае кладенци, да сади 
дървета и да прави други общественополезни дейности, да раздава подаяния, да спазва 
строги обети, да обожава полубоговете, да повтаря тайни мантри, да посещава свети 
места или да съблюдава основните или по-второстепенни правила на дисциплината, но с 
нито една от тези дейности той не може да Ме покори. 

11.12.3-6 Във всяка юга множество живи същества, заплетени в гуните на страстта и 
невежеството, получиха общуване с Моите предани. Така подобни живи същества като 
даитйи, ракшаси, птици, зверове, гандхарви, апсари, наги, сиддхи, чарани, гухяки и 
видядхари, както и човешки същества от низша класа като ваишйи, шудри, жени и други, 
можаха да постигнат Моята върховна обител. Вритрасура, Прахлада Махарадж и други 
като тях също постигнаха Моята обител чрез общуване с Моите предани, както сториха 
личности като Вришапарва, Бали Махарадж, Банасура, Мая, Вибхишана, Сугрива, Хануман, 
Джамбаван, Гаджендра, Джатаю, Туладхара, Дхарма-вядха, Кубджа, гопите от Вриндавана 
и съпругите на брахманите, извършващи жертвоприношение. 

11.12.7 Личностите, които споменах, не са изучавали сериозно Ведите, нито са 
обожавали велики светци, нито са изпълнявали строги обети или аскези. Просто 
общувайки с Мен и Моите предани, те Ме постигнаха. 

11.12.8 Обитателите на Вриндавана, включително гопите, кравите, неподвижните 
същества като двете дървета арджуна, животните, създанията с вцепенено съзнание като 
храсти и пущинаци, и змии като Калия, до един постигнаха съвършенството на живота 
чрез чиста любов към Мен и така с лекота постигнаха и Мен самия. 

11.12.9 Дори някой да влага голямо усилие в занимания с мистичната йога система, с 
философски размишления, благотворителност, обети, покаяния, ритуални жертви, 
преподаване на ведически мантри на другите, лично изучаване на Ведите или приемане 
на монашески орден, той пак не може да Ме достигне. 

11.12.10 Жителите на Вриндавана, начело с гопите, винаги бяха привързани към Мен с 
най-дълбока любов. Затова, когато Моят чичо Акрура доведе брат Ми Баларама и Мен в 
Матхура, обитателите на Вриндавана започнаха да страдат от непосилна умствена мъка 
заради раздялата с Мен, неспособни да намерят никакъв друг източник на щастие. 

11.12.11 Скъпи Уддхава, всички онези нощи, които гопите прекараха с Мен, най-свидния 
им любим, в земите на Вриндавана им се струваха бързолетни като миг. В раздялата с 
Мен, обаче, за гопите същите тези нощи сякаш се влачеха вечно, като че всяка нощ бе 
равна на един ден на Брахма. 

11.12.12 Мой скъпи Уддхава, точно както великите мъдреци в йогийски транс потъват в 
себереализация, както реки, вливащи се в океана, и губят съзнание за материалните 
имена и форми, по същия начин гопите от Вриндавана бяха толкова изцяло привързани 
към Мен в умовете си, че бяха неспособни да мислят дори за собствените си тела, нито за 
този свят, нито за следващите си животи. Цялото им съзнание просто бе обречено на Мен. 
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11.12.13 Всички тези стотици хиляди гопи, които Ме имаха за свой най-очарователен 
любим и пламенно Ме желаеха по този начин, всъщност не съзнаваха истинската Ми 
позиция. При все това, общувайки интимно с Мен, те постигнаха Абсолютната Истина, 
Мен. 

11.12.14-15 Затова, мой скъпи Уддхава, зарежи ведическите мантри, както и похватите 
на допълнителната ведическа литература, наред с техните позитивни и негативни 
наставления. Забрави онова, което си чул и което предстои да чуеш. Просто приеми 
подслон единствено у Мен, защото Аз съм Върховният Бог, намиращ се в сърцата на 
всички обусловени души. Прислони се при Мен с цялото си сърце, и по Моята милост се 
избави от всеки страх, независимо от обстоятелствата. 

11.12.16 Шри Уддхава каза: О господарю на всички майстори на мистични сили, чух 
думите Ти, но съмнението в сърцето ми не си отива и затова умът ми е объркан. 

11.12.17 Върховният Бог каза: Мой скъпи Уддхава, Върховният Бог дарява живот на 
всяко живо същество, намирайки се в сърцето заедно с жизнения дъх и първичната 
звукова вибрация. Богът може да бъде доловен във финия Му облик в сърцето от 
човешкия ум, тъй като Той управлява ума на всекиго, дори на великите полубогове като 
Шива. Върховният Бог приема също и груба форма като различните звуци на Ведите, 
съставени от къси и дълги гласни и съгласни с различни интонации. 

11.12.18 Когато подпалките енергично се търкат една в друга, от досега с въздуха се 
образува топлина и се появява огнена искра. Веднъж запали ли се огънят, добавя се гхи и 
пламъкът лумва. По подобен начин и Аз се проявявам в звуковите вибрации на Ведите. 

11.12.19 Функциите на сетивата за работа — органът на речта, ръцете, краката, 
гениталиите и анусът — и функциите на сетивата, за придобиване на знание — носа, 
езика, очите, кожата и ушите — наред с функциите на фините сетива на ума, 
интелигентността, съзнанието и фалшивото его, както и функцията на недоловимата 
прадхана и взаимодействията на трите гуни на материалната природа — всичко това 
трябва да бъде разбрано като Моя материално проявена форма. 

11.12.20 Когато на нивата се засеят множество семена, безчет проявления на дървета, 
храсти, зеленчуци и т.н. ще се появят от един и същ източник, почвата. По подобен начин 
Върховният Бог, който дава живот на всичко и е вечен, изначално съществува отвъд 
обхвата на космическото проявление. В хода на времето, обаче, Богът, който е обиталище 
на трите гуни на материалната природа и е извор на вселенския лотос, в който е побрано 
космичното битие, разделя Своите материални енергии и затова изглежда проявен в 
неизброими форми, макар да е един. 

11.12.21 Точно както тъканият плат се разстила по протежение на нишките на основата 
и на вътъка, по същия начин цялата вселена се разпростира върху надлъжните и 
напречни енергии на Върховния Бог, и се намира вътре в Него. Обусловената душа 
приема материални тела от незапомнени времена, и тези тела са като огромни дървета, 
поддържащи материалното й съществуване. Точно както дървото отначало цъфти, а 
сетне ражда плод, по подобен начин и дървото на материалното битие, материалното 
тяло, ражда различните резултати на материалното съществуване. 

11.12.22-23 Това дърво на материалното тяло има две семена, стотици корени, три 
ниски клона и пет по-високи. То произвежда пет вкуса и има единадесет вейки, и гнездо, 
направено от две птици. Дървото е покрито с три типа кора, ражда два плода и се 
извисява чак до слънцето. Онези, които жадуват за материално наслаждение и се 
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посвещават на семейния живот, се наслаждават на единия плод на дървото, а подобните 
на лебеди люде в ордена на отречението се радват на другия плод. Онзи, който с помощта 
на истински духовни учители може да проумее, че дървото е проявление на енергията на 
единната Върховна Истина, явяваща се в многообразни форми, действително познава 
значението на ведическата литература. 

11.12.24 С устойчива интелигентност ти трябва да развиеш чисто предано служене чрез 
внимателно обожание на духовния учител и с наострената секира на 
трансценденталното знание да отсечеш финото материално покритие на душата. След 
като осъзнаеш Върховния Бог, изостави оттам насетне тази секира на аналитичното 
познание.  
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11.13.1 Върховният Бог каза: „Трите качества на материалната природа – добро, страст и 
невежество – имат отношение към материалния ум, а не към душата. Като развива 
материалната доброта, човек може да се пребори с качествата страст и невежество, а като 
развива трансценденталното добро, той може да се освободи дори и от материалното 
добро. 

11.13.2 Когато живото същество здраво се установи в доброто, тогава се проявяват 
религиозните принципи, които се характеризират с предано служене към Мен. Човек 
може да засили качеството добро, като развива онези неща, които вече притежават това 
качество, и така възникват религиозните принципи. 

11.13.3 Религиозните принципи, укрепени от гуната на доброто, унищожават влиянието 
на страстта и невежеството. Когато страстта и невежеството са надмогнати, тяхната 
изначална причина – нерелигиозността – бързо се преодолява. 

11.13.4 Според качеството на религиозните писания, водата, взаимоотношенията на 
човек с децата му или с хората изобщо, конкретното място, време, дейности, раждането 
му, медитацията, пеенето на мантри и пречистващите ритуали гуните на природата се 
проявяват в различна степен. 

11.13.5 Сред десетте неща, които току-що споменах, великите мъдреци, които разбират 
ведическото знание, възхваляват и препоръчват онези, които притежават качеството 
добро, критикуват и отхвърлят онези, които притежават качеството невежество, и са 
безразлични към онези, които притежават качеството страст. 

11.13.6 Докато човек съживи прякото си познание за душата и отхвърли илюзорното 
отъждествяване с материалното тяло и ум, породени от трите гуни на природата, той 
трябва да развива нещата, които притежават качеството добро. Като увеличава доброто, 
той автоматично може да разбере и да практикува религиозните принципи, а с тези 
практики се събужда и трансценденталното знание. 

11.13.7 В бамбуковата гора вятърът понякога търка бамбуковите стъбла едно в друго и 
от това триене избухва пожар, който унищожава совя източник, бамбуковата гора. Така 
пожарът автоматично се укротява от собственото си действие. По същия начин чрез 
борбата и взаимодействието на материалните качества на природата възникват фините 
и груби материални тела. Ако човек използва ума си, за да развива знание, подобно 
просветление унищожава влиянието на качествата на природата, от които възниква 
тялото му. Така, досущ като огъня, тялото и умът се укротяват от собствените си 
действия и унищожават собствения си източник.” 

11.13.8 Шри Уддхава каза: „Скъпи Кришна, обикновено човешките същества знаят, че 
материалният живот носи само нещастие в бъдещето, но пак се опитват да му се 
наслаждават. Мили Боже, как е възможно знаещият да се държи точно като куче, магаре 
или коза?” 

11.13.9-10 Върховният Бог каза: „Мой скъпи Уддхава, човек, лишен от разум, първо 
неправилно се отъждествява с материалното тяло и ум и, когато подобно подвеждащо 
знание обхване съзнанието му, материалната страст, причината за големите страдания, 
завладява ума му, който изначално притежава качеството добро. Тогава умът, размътен 
от страстта, се концентрира върху това да съставя и да променя различни планове за 
материален напредък. По този начин, като постоянно мисли за материалните качества на 
природата, глупецът бива обладан от непоносими материални желания.  
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11.13.11 Който не владее материалните си сетива, попада под влиянието на 
материалните желания и така се обърква от силните вълни на страстта. Такъв човек 
извършва материални дейности, макар ясно да вижда, че ще му донесат нещастие в 
бъдеще.  

11.13.12 Въпреки че интелигентността на знаещия човек може да бъде помрачена от 
страстта и невежеството, той трябва отново внимателно да овладява ума си. Когато ясно 
вижда замърсяването от гуните на природата, той не се привързва. 

11.13.13 Човек трябва да бъде внимателен, сериозен и никога да не мързелува или да се 
оставя на лошо настроение. С овладяването на йогийските практики за дишане и 
правилно седене, той следва да се упражнява да концентрира ума си върху Мен при 
изгрев, по обед и на залез и така постепенно умът му изцяло ще се потопи в Мен. 

11.13.14 Йогийската система, преподавана от Моите отдадени, оглавявани от Санака-
кумара, е проста – като оттегли ума си от всички други обекти, човек трябва директно и 
подобаващо да го вглъби в Мен.“ 

11.13.15 Шри Уддхава каза: „Скъпи Кришна, кога и по какъв начин предаде науката за 
йога на Санака и братята му? Иска ми се да науча за тези неща.“ 

11.13.16 Върховният Бог каза: „Веднъж синовете на Брахма, които произлязоха от ума 
му, а именно мъдреците, оглавявани от Санака, зададоха на баща си въпроси по трудната 
тема, касаеща висшата цел на йога. 

11.13.17 Мъдреците, оглавени от Санака, казаха: „О господарю, умовете на хората 
естествено са привлечени към материалните сетивни обекти и по същия начин 
сетивните обекти под формата на страст навлизат в ума. Тогава как може човек, който 
жадува освобождение и иска да премине отвъд дейностите за задоволяване на сетивата, 
да разруши тази взаимовръзка между сетивните обекти и ума? Молим те, обясни ни.“ 

11.13.18 Върховният Бог каза: „Мой скъпи Уддхава, Брахма, който е роден пряко от 
тялото на Бога, създал е всички живи същества в материалния свят и е най-добрият сред 
полубоговете, сам се замисли сериозно над въпроса на синовете си, оглавени от Санака. 
Умът на Брахма обаче беше повлиян от собствените му дейности по сътворението и така 
той не можа да открие същинския отговор на този въпрос.  

11.13.19 Бог Брахма искаше да стигне до отговора на въпроса, който така го бе озадачил, 
и затова съсредоточи ума си върху Мен, Върховния Бог. В този момент Аз се появих пред 
погледа му в облика си на Хамса. 

11.13.20 Като Ме видяха, мъдреците, начело с Брахма, приближиха и се поклониха в 
лотосовите Ми нозе. Тогава те искрено Ме запитаха: „Кой си Ти?“ 

11.13.21 Мой скъпи Уддхава, мъдреците бяха нетърпеливи да разберат крайната цел на 
системата йога и Ме попитаха за нея. Сега, моля те, чуй обясненията, които им дадох. 

11.13.22 Скъпи брамини, когато Ме питате кой съм, ако вярвате, че и Аз съм душа, джива, 
и че в крайна сметка между нас няма разлика, тъй като всички души така или иначе са 
едно и индивидуалността не съществува, тогава как въпросът ви изобщо е възможен или 
удачен? Все пак кое е истинското положение или обител както за вас, така и за Мен? 

11.13.23 Ако с въпроса „Кой си Ти?“ имахте предвид материалното тяло, тогава трябва да 
отбележа, че всички материални тела се състоят от пет елемента – земя, вода, огън, 
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въздух и ефир. При това положение би трябвало да ме попитате „Кои сте вие петимата?“. 
Ако смятате, че всички материални тела в крайна сметка са едно, тъй като реално са 
съставени от едни и същи елементи, тогава вашият въпрос пак е безсмислен, понеже не 
би имало особен смисъл да различаваме едно тяло от друго. Затова изглежда, че като Ме 
питате за Моята самоличност, вие просто изричате някакви думи, лишени от истинско 
значение или цел. 

11.13.24 В този свят каквото и да възприемат умът, речта, очите или другите сетива, 
това съм само Аз и нищо освен Мен. Моля ви всички да разберете това с един прост 
анализ на фактите. 

11.13.25 Мили мои синове, умът има естествена склонност да влиза в сетивните обекти 
и по същия начин сетивните обекти влизат в ума. Но както материалният ум, така и 
сетивните обекти са просто обозначения, закриващи душата, която е неразделна част от 
Мен.  

11.13.26 Човек, който Ме е постигнал чрез разбирането, че не се различава от Мен, 
осъзнава, че материалният ум се вторачва в сетивните обекти заради непрестанното 
удовлетворяване на сетивата и че материалните обекти съществуват основно в 
материалния ум. Като разбере трансценденталната Ми природа, той се отказва както от 
материалния ум, така и от неговите обекти.  

11.13.27 Будното състояние, сънят и дълбокият сън са трите функции на ума и са 
следствие на качествата на материалната природа. Установено е, че живото същество в 
тялото притежава характеристики, различни от тези три състояния, и така остава техен 
свидетел.  

11.13.28 Душата е хваната в капана на материалния ум, който постоянно я занимава с 
илюзорните проявления на природата. Но Аз съм четвъртото състояние на съзнанието, 
отвъд бодърстването, сънуването и дълбокия сън. Като се установи в Мен, душата трябва 
да отхвърли плена на материалното съзнание. В този момент живото същество 
автоматично ще се отрече от материалните сетивни обекти и материалния ум.  

11.13.29 Фалшивото его на живото същество го заробва и му дава точно обратното на 
това, което то в действителност желае. Следователно интелигентният човек трябва да 
изостави постоянния си копнеж да се наслаждава на материалния живот и да остане 
установен в Бога, който е отвъд функциите на материалното съзнание.  

11.13.30 В съответствие с Моите наставления, човек трябва да концентрира ума си само 
в Мен. Ако обаче продължи да намира много различни ценности и цели в живота, а да не 
вижда всичко в Мен, тогава, макар и на вид да е буден, той реално сънува поради 
непълното си знание, точно както някой може да сънува, че се е събудил от сън.  

11.13.31 Онези състояния на съществуване, които се възприемат като отделни от 
Върховния Бог, не са реални, въпреки че създават усещане за разделеност от 
Абсолютната Истина. Точно както сънуващият вижда множество различни дейности и 
награди, по същия начин, поради чувството, че има съществуване, отделно от 
съществуването на Бога, живото същество в заблудата си изпълнява плодоносни 
дейности и си мисли, че те ще му донесат бъдещи възнаграждения и постигнати цели. 

11.13.32 Докато е будно, живото същество се наслаждава с всичките си сетива на 
мимолетните характеристики на материалното тяло и ум. Докато сънува, се наслаждава 
на подобни преживявания в ума си. А в състояние на дълбок сън без сънища всички 



Глава 13: Хамса-аватара отговаря на въпросите на синовете на Брахма 11.13.33 .. 11.13.39  

75 

 

подобни преживявания се сливат в невежество. Като помни и обмисля сменящите се 
състояния на бодърстване, сънуване и дълбок сън, живото същество може да разбере, че 
то е едно и също и през трите етапа на съзнанието, и е трансцендентално. Така то става 
господар на сетивата си. 

11.13.33 Трябва да се замислите върху това как под влиянието на Моята илюзорна 
енергия човек само си въобразява, че тези три състояния на съзнанието, произлизащи от 
качествата на природата, съществуват в Мен. Когато твърдо сте установили истината за 
душата, трябва да използвате вече добре наточения меч на знанието, придобито чрез 
логически разсъждения, и под напътствията на мъдреците и на ведическата литература 
да отсечете напълно фалшивото его, което е развъдник на всички съмнения. И тогава 
всички вие трябва да обожавате Мен, който се намирам в сърцето.  

11.13.34 Човек трябва да осъзнава, че материалният свят е ясно разграничима илюзия, 
появяваща се в ума, тъй като материалните обекти имат изключително непостоянна 
природа и са тук днес, а утре ги няма. Можем да ги сравним с червената линия, която 
оставя като следа въртенето на запалена пръчка. Душата по природа съществува в 
единственото състояние на чистото съзнание, но в този свят тя се появява в множество 
различни форми и етапи на съществуване. Качествата на природата разделят съзнанието 
на душата на обичайните състояния бодърстване, сънуване и дълбок сън, но всички тези 
варианти на възприятие в действителност са мая и съществуват само като в сън. 

11.13.35 След като разбере нетрайната илюзорна природа на материалните неща и 
отдръпне погледа си от илюзията, човек трябва да остане без материални желания. Като 
вкусва радостта на душата, той трябва да изостави материалното говорене и други 
дейности. Ако понякога му се налага да наблюдава материалния свят, той трябва да 
помни, че това не е истинската реалност и затова се е отказал от нея. Като постоянно 
помни това чак до самата си смърт, той няма да попадне отново в илюзия. 

11.13.36 Точно както един пияница не забелязва дали си е сложил палтото или ризата, 
така и онзи, който всецяло се е себеосъзнал и така е постигнал вечната си самоличност, 
не забелязва дали временното тяло седи или стои. Всъщност, ако по Божията воля тялото 
умре или ако по Божията милост получи ново тяло, себеосъзналата се душа няма да 
забележи, точно както пияният не забелязва с какво е облечен. 

11.13.37 Разбира се, материалното тяло се движи под влиянието на върховната съдба и 
затова трябва да продължи да живее, наред със сетивата и жизнения дъх, докато 
кармата му продължава да действа. Една себеосъзнала се душа, обаче, която се е 
събудила за абсолютната реалност и с това се е издигнала до съвършенството в йога, 
никога няма отново да се предаде на материалното тяло и множеството му проявления, 
защото знае, че то е досущ като тяло, което си представяме насън. 

11.13.38 Скъпи брамини, обясних ви поверителното знание на Санкхя, с което човек по 
философски път може да различи материята от духа, и знанието за ащанга-йога, с което 
той се свързва с Всевишния. Моля ви, разберете, че аз съм Върховната Божествена 
Личност, Вишну, и че се появих пред вас с желанието да ви обясня истинските ви 
религиозни задължения. 

11.13.39 О най-добри сред брамините, моля ви, знайте, че Аз съм най-висшият подслон 
на системата йога, аналитичната философия, добродетелните дейности, истинските 
религиозни принципи, силата, красотата, славата и себеконтрола. 
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11.13.40 Всички висши трансцедентални качества, като това да се намираш отвъд 
материалните гуни на природата, да си непривързан, да желаеш добро на всички, да си 
най-скъпият, да си Свръхдушата, да си навсякъде и да си освободен от материална 
обвързаност – всички тези качества, пречистени от изменчивостта на материята, 
намират своя подслон и обект на обожание в Мен.  

11.13.41 [Бог Кришна продължи:] Мой скъпи Уддхава, така всички съмнения на 
мъдреците, оглавявани от Санака, бяха разбити от Моите думи. Те започнаха да Ме 
възпяват с прекрасни химни и да обожават изцяло Мен с трансцедентална любов и 
отдаденост.  

11.13.42 И така най-великите мъдреци, начело със Санака Риши, Ме обожаваха и Ме 
възхваляваха съвършено, и пред очите на Бог Брахма, Аз се завърнах в Моята обител. 
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11.14.1 Шри Уддхава каза: Мой скъпи Кришна, учените мъдреци, които обясняват 
ведическата литература, препоръчват различни процеси за постигане на съвършенство в 
живота. Предвид това многообразие от гледни точки, мой Господи, моля Те, кажи ми дали 
всички тези процеси са еднакво значими или някой сред тях ги превъзхожда. 

11.14.2 Мой скъпи Господи, Ти ясно описа процеса на чистото предано служене, 
посредством който преданият изоставя всяко материално общуване в живота си и така 
успява да съсредоточи ума си в Теб. 

11.14.3 Върховният Бог отвърна: Под въздействие на времето трансценденталният звук 
на ведическото знание бе изгубен в часа на унищожението. Затова, когато настана 
следващото сътворение, Аз предадох ведическото знание на Брахма, тъй като самият Аз 
съм религиозните принципи, изложени във Ведите. 

11.14.4 Бог Брахма предаде това ведическо знание на най-големия си син, Ману, а 
седемте велики мъдреци, начело с Бхригу Муни, сетне на свой ред получиха същото 
знание от Ману. 

11.14.5-7 От предците, начело с Бхригу Муни и останалите синове на Брахма, се появиха 
множество деца и потомци, които приеха различни образи на полубогове, демони, 
човешки същества, гухяки, сиддхи, гандхарви, видядхари, чарани, киндеви, киннари, наги, 
кимпуруши и т.н. Всичките неизброими създания във вселената, наред със съответните си 
предводители, се появиха с различни природи и желания, сътворени от трите гуни на 
материалната природа. Затова, заради различните характеристики на живите същества 
във вселената, съществуват толкова много ведически ритуали, мантри и възмездия. 

11.14.8 Затова и благодарение на огромното многообразие от желания и темперамент 
сред човешките същества, има множество различни теистични философии за живота, 
които се препредават чрез традиции, обичаи и ученически линии. Съществуват и други 
учители, които директно поддържат атеистични гледни точки. 

11.14.9 О най-добър сред людете, интелигентността на живите същества е объркана от 
Моята илюзорна енергия, затова, според собствените си постъпки и прищевки, те говорят 
по безброй различни начини за това кое е добре за хората. 

11.14.10 Някои казват, че хората ще са щастливи чрез изпълняване на благочестиви 
религиозни дейности. Други казват, че щастието се добива чрез слава, сетивно 
наслаждение, истинност, себеконтрол, умиротворение, личен интерес, политическа власт, 
могъщество, отречение, консумиране, жертви, покаяния, благотворителност, обети, 
предписани задължения или правила за строга дисциплина. И всеки от тези процеси има 
своите защитници. 

11.14.11 Всички онези, които току-що изброих, добиват само временни резултати от 
материалните си дейности. Всъщност, оскъдното и прискръбно положение, което 
постигат, води до по-нататъшно нещастие и се основава на невежество. Дори докато се 
наслаждават на плодовете на своите дела, подобни хора са изпълнени със скръб. 

11.14.12 О мъдри Уддхава, тези, които съсредоточават съзнанието си върху Мен, 
изоставяйки всички материални желания, споделят с Мен щастие, което изобщо не може 
да бъде изпитано от онези, които са заети със сетивно наслаждение. 
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11.14.13 Онзи, който не желае нищо в този свят, който е постигнал умиротворение, 
овладявайки сетивата си, чието съзнание е неизменно при всякакви обстоятелства и 
чийто ум е напълно удовлетворен в Мен, намира единствено щастие, където и да отиде. 

11.14.14 Онзи, който е вглъбил съзнанието си в Мен, не желае нито поста, нито 
царството на Бог Брахма и Бог Индра, нито империя на земята, нито власт над по-
низшите планетарни системи, нито осемте йогийски съвършенства, нито освобождение 
от раждане и смърт. Такъв човек иска единствено Мен. 

11.14.15 Мой скъпи Уддхава, нито Бог Брахма, Нито Бог Шива, нито Бог Санкаршана, 
нито богинята на щастието, нито дори самият Аз – никой не Ми е толкова скъп, колкото 
си ти. 

11.14.16 С прахта от нозете на Моите предани искам да пречистя материалните светове, 
които се намират в Мен. Затова Аз винаги следвам стъпките на Своите чисти предани, 
които са свободни от всякакви лични желания, погълнати в мисли за Моите забавления, 
умиротворени, не питаещи враждебност и еднакво разположени където и да се намират. 

11.14.17 Онези, които не изпитват никакви желания за лично наслаждение, чиито умове 
са винаги привързани към Мен, които са умиротворени, лишени от фалшиво его и 
милостиви към всички живи същества, и чието съзнание никога не е омърсено от 
възможността за сетивно наслаждение — такива люде се радват в Мен на щастие, което 
не може да бъде разбрано и постигнато от тези, на които липсва подобно безстрастие 
към материалния свят. 

11.14.18 Мой скъпи Уддхава, ако Моят предан не е овладял напълно сетивата си, той 
може и да е измъчван от материални желания, ала заради неотклонната си преданост 
към Мен, няма да бъде победен от сетивното наслаждение. 

11.14.19 Мой скъпи Уддхава, точно както пламтящият огън превръща дървата на пепел, 
по същия начин и предаността към Мен напълно изгаря на пепел греховете, извършени 
от Моите предани. 

11.14.20 Мой скъпи Уддхава, неопетнено-чистото предано служене, което ми отдават 
Моите предани, Ме поставя под тяхна власт. Не мога да бъда така завладян от тези, които 
се занимават с мистична йога, философията Санкхя, благочестиви дейности изучаване на 
Ведите, аскетизъм или отречение. 

11.14.21 Единствено практикувайки чисто предано служене с пълна вяра в Мен човек 
може да постигне Мен, Върховния Бог. Аз по естествен начин съм скъп на Моите предани, 
които Ме приемат за едничка цел на любящото си служене. Заемайки се с такова чисто 
предано служене, дори кучеядците могат да се пречистят от замърсяването на низшето 
си раждане. 

11.14.22 Нито религиозните дейности, извършени честно и състрадателно, нито 
познанието, придобито с велики покаяния могат напълно да пречистят нечие съзнания, 
ако са лишени от изпълнено с любов служене към Мен. 

11.14.23 Ако космите на човек не настръхват, как ще се разтопи сърцето му? А не се ли 
разтопи сърцето, как сълзи на любов ще потекат от очите? Не заплаче ли човек от 
духовно щастие, как може да отдава любящо служене на Бога? А без такова служене, как 
може съзнанието да се пречисти? 
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11.14.24 Онзи, чийто глас понякога пресеква, чието сърце се топи, който плаче безспир, а 
понякога се смее, който се засрамва, вика високо, а сетне танцува — преданият, вглъбен в 
такова любовно служене на Мен пречиства цялата вселена. 

11.14.25 Досущ както златото, стопено в огъня, изхвърля всичко нечисто, докато добие 
сияйното си състояние, по същия начин и духовната душа, потъваща в пламъка на 
бхакти-йога, се пречиства от всяко замърсяване, причинено от предишните плодоносни 
дейности, и възстановява изначалната си позиция, служейки Ми в духовния свят. 

11.14.26 Когато болното око се намаже с лечебен мехлем, то постепенно възвръща 
способността си да вижда. По подобен начин, когато съзнателното живо същество се 
пречисти от материално замърсяване чрез слушане и възпяване на светите разкази за 
Моята слава, то си възвръща способността да вижда Мен, Абсолютната Истина, във финия 
Ми духовен облик. 

11.14.27 Умът на онзи, който мисли за обектите на сетивно наслаждение, несъмнено се 
заплита в подобни обекти, но ако някой постоянно помни Мен, тогава умът му ще потъва 
в Мен. 

11.14.28 Затова човек трябва да изостави всички материални процеси за извисяване, 
които са като умствени измислици насън, и напълно да вглъби ума си в Мен. Като 
неспирно мисли за Мен, той ще се пречисти. 

11.14.29 Осъзнавайки вечния аз, човек трябва да изостави общуването с жени, както и с 
личности, общуващи интимно с жени. Седнал безстрашно на усамотено място, той трябва 
да съсредоточи ума си в Мен с голямо внимание. 

11.14.30 Сред всички страдания и сред оковите, пораждащи се от различните 
привързаности, няма по-голямо от страданието и обвързването, причинени от 
пристрастието към жени и от близкото общуване с такива, които са привързани към 
жени. 

11.14.31 Шри Уддхава каза: Мой скъпи лотосооки Кришна, чрез какъв процес трябва 
онзи, който желае да постигне освобождение, да медитира върху Теб, каква трябва да 
бъде специфичната природа на тази медитация, и над каква форма трябва да медитира? 
Милостиво ми обясни темата за медитацията. 

11.14.32-33 Върховният Бог каза: Седнал на равно място, което да не е нито твърде 
високо, нито твърде ниско, държейки тялото изправено, ала в удобно положение, 
поставил дланите си в скута и съсредоточил очите във върха на носа, човек трябва да 
почисти дихателните пътища, практикувайки механичните упражнения пурака, кумбхака 
и речака, а сетне да изпълни обратната процедура (речака, кумбхака, пурака). Напълно 
овладял сетивата, така той може да практикува стъпка по стъпка пранаяма. 

11.14.34 Започвайки от муладхара-чакра, човек трябва да предвижва жизнения дъх 
неспирно нагоре като фибрите на лотосово стъбло, докато не достигне сърцето, където 
се намира свещената сричка ом като звукът на камбана. Той трябва да продължи да 
издига свещената сричка нагоре на разстояние дванадесет ангули, и там омкара трябва да 
бъде съединен с петнадесетте вибрации, създадени от анусвара. 

11.14.35 Оставайки съсредоточен в омкара, човек трябва внимателно да практикува 
системата пранаяма по десет пъти при всеки изгрев, пладне и залез. Така след един месец 
той ще е овладял жизнения дъх. 
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11.14.36-42 Държейки очите полу-притворени и насочени към върха на носа, бодър и 
бдителен, човек трябва да медитира върху лотосовото цвете, разположено в сърцето. 
Този лотос има осем листенца и се намира върху изправено стъбло. Човек трябва да 
медитира върху слънцето, луната и огъня, поставяйки ги едно след друго вътре в 
тичинката на лотосовото цвете. Като сложи Моя трансцендентален облик вътре в огъня, 
той трябва да медитира над него като над благотворната цел на всички медитации. Този 
облик е със съвършени пропорции, мил и радостен. Той притежава четири прекрасни 
дълги ръце, изящна, красив шия, хубаво чело, чиста усмивка и блестящи обеци с формата 
на акули, висящи от две идентични уши. Този духовен облик е с цвета на тъмносин 
дъждовен облак и е облечен в златисто-жълта коприна. Гръдта Му е обител на Шриватса 
и на богинята на щастието. Този образ е украсен с раковина, диск, боздуган, лотос и 
гирлянд от горски цветя. Двете сияйни лотосови нозе са нагиздени с гривни и камбанки, 
а снагата е украсена със скъпоценния камък Каустубха и със сияйна корона. Бедрата са 
разхубавени от златен колан, а ръцете са нагиздени със скъпи гривни. Всички членове на 
този прекрасен облик пленяват сърцето, а лицето Му хубавее от милостивия си поглед. 
Отдръпвайки сетивата си от сетивните обекти, човек трябва да е хладнокръвен и 
себеовладян, и да използва интелигентността си неотклонно да съсредоточи ума върху 
всички членове на Моето трансцендентално тяло. Така той трябва да медитира върху 
този Мой толкова изящен образ. 

11.14.43 Сетне човек трябва да отдръпне съзнанието си от всички членове на това 
трансцендентално тяло. Тогава той трябва да медитира единствено върху чудно 
усмихнатото лице на Бога. 

11.14.44 Вглъбен в медитация върху Божия лик, човек на свой ред трябва да отдръпне 
съзнанието си и да го съсредоточи върху небето. След това, отказвайки се от тази 
медитация, той трябва да се установи в Мен, изоставяйки процеса на медитация. 

11.14.45 Онзи, който изцяло е насочил ума си към Мен трябва да Ме вижда в собствената 
си душа и да вижда индивидуалната душа в Мен, Върховния Бог. По този начин той вижда 
как индивидуалните души са свързани с Върховната Душа, точно както разбира, че 
слънчевите лъчи са неразделно свързани със слънцето. 

11.14.46 Когато йоги овладее по такъв начин ума си посредством интензивно 
съсредоточена медитация, неговото илюзорно отъждествяване с материалните обекти, 
знание и дейности много скоро стихва. 
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11.15.1 Върховният Бог каза: „Мой скъпи Уддхава, мистичните съвършенства на йога се 
придобиват от онзи йоги, който е овладял сетивата си, успокоил е ума си, контролирал е 
дишането си и е съсредоточил ума си върху Мен.“ 

11.15.2 Шри Уддхава каза: „Скъпи Боже Ачюта, как може да се постигне мистичното 
съвършенство и какво е естеството на това съвършенство? Колко мистични 
съвършенства има? Моля Те, обясни ми тези неща. Нали Ти си този, който дарява всички 
мистични съвършенства.“ 

11.15.3 Върховният Бог каза: „Майсторите в системата йога заявяват, че има осемнадесет 
вида мистични съвършенства и медитации, от които осем за основни, тъй като 
подслонът им е при Мен, а десет са второстепенни, тъй като се проявяват от 
материалното качество добро. 

11.15.3-4 Сред осемте основни мистични съвършенства трите, с които човек може да 
преобрази тялото си, са анима – да станеш по-малък и от най-малкото нещо, махима – да 
станеш по-голям и от най-голямото, и лагхима – да станеш по-лек и от най-лекото. Чрез 
съвършенството прапти човек се сдобива с всичко, което пожелае, а чрез пракамя-сиддхи 
може да се наслади на всеки желан обект, както в този свят, така и в следващия. Чрез 
ишита-сиддхи може да управлява силите, подчинени на мая, а чрез контролиращата сила, 
наречена вашита-сиддхи, може да премахне влиянието на трите качества на природата. 
Който е придобил камавасайита-сиддхи, може да се сдобие с всичко, което изобщо е 
възможно от където и да е. Мили Мой Уддхава, тези осем съвършенства се смятат за 
естествено съществуващи и ненадминати в този свят. 

11.15.6-7 Десетте второстепенни мистични съвършенства, произлизащи от качествата 
на природата, са силата да се освободиш от глад, жажда и други телесни неудобства, да 
чуваш и да виждаш неща на голямо разстояние, да движиш тялото си със скоростта на 
ума, да придобиеш всеки желан облик, да влизаш в телата на другите, да умреш когато 
поискаш, да виждаш забавленията на полубоговете с небесните девойки, наречени 
апсари, напълно да осъществяваш намеренията си и да можеш да даваш повели, които 
неизменно се изпълняват. 

11.15.8-9 Силата да познаваш миналото, настоящето и бъдещето, да понасяш жега, студ 
и други двойнствености, да четеш мислите на останалите, да спираш влиянието на огъня, 
слънцето, водата, отровата и т.н. и да бъдеш непобедим – това са петте съвършенства на 
мистичния процес на йога и на медитацията. Тук просто ги изброявам всичките според 
имената и характеристиките им. Сега, моля те, чуй как конкретните мистични 
съвършенства се пораждат от съответните медитации и какви са процесите за това. 

11.15.10 Ако човек, който Ме обожава в атомната Ми форма, присъстваща във всички 
фини елементи, се съсредоточи изцяло в тази форма, той постига мистичното 
съвършенство, наречено анима.  

11.15.11 Онзи, който съсредоточи ума си върху конкретната форма на махат-таттва и 
така медитира върху Мен като Върховната Душа на цялото материално творение, постига 
мистичното съвършенство, наречено махима. Като продължи да се концентрира върху 
всеки отделен елемент, като небето, въздуха, огъня и така нататък, той постепенно 
постига величието на всеки материален елемент. 

11.15.12 Аз съществувам във всичко и следователно съм същността на атомите, 
съставящи елементите. Като се съсредоточи върху Мен в тази форма, един йоги може да 
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постигне съвършенството, наречено лагхима, с което човек осъзнава фината атомна 
същност на времето. 

11.15.13 Ако напълно се потопи в Мен в елемента фалшиво его, породено от качеството 
добро, един йоги получава силата на мистичното придобиване, с която става собственик 
на сетивата на всички живи същества. Той получава това съвършенство, защото умът му 
е потопен в Мен. 

11.15.14 Онзи, който концентрира всичките си умствени дейности върху Мен като 
Свръхдушата на онази фаза на махат-татtва, която проявява веригата на плодоносните 
дейности, получава от Мен, чийто образ е отвъд материалните възприятия, най-великото 
мистично съвършенство, наречено пракамя.  

11.15.15 Онзи, който фокусира съзнанието си върху Вишну, Свръхдушата, изначалния 
двигател и Върховен Бог на външната енергия, която се състои от три качества, постига 
мистичното съвършенство да контролира другите обусловени души, материалните им 
тела и получаването им на ново тяло. 

11.15.16 Онзи йоги, който се концентрира върху Моята форма Нараяна, позната като 
четвъртия фактор, изпълнена с всички богатства, бива надарен с Моята природа и така 
постига мистичното съвършенство, наречено вашита. 

11.15.17 Онзи, който съсредоточи пречистения си ум върху Мен в проявлението Ми като 
безличностния Брахман, постига най-голямото щастие, в което всичките му желания 
напълно се сбъдват. 

11.15.18 Човек, който се е концентрирал върху Мен като поддръжника на религиозните 
принципи, олицетворението на чистотата и Господаря на Шветадвипа, достига чистото 
съществуване, в което е освободен от шестте вълни на материалните неудобства, а 
именно глад, жажда, упадък, смърт, мъка и илюзия. 

11.15.19 Онова пречистено живо същество, което фокусира ума си върху 
необикновените звукови вибрации, които се намират в Мен като олицетвореното небе и 
животворния за всички създания въздух, получава способността да долавя в ефира речта 
на всички същества.  

11.15.20 Като потопи поглед в планетата слънце и след това планетата слънце в очите 
си, човек трябва да медитира върху Мен като съществуващ в комбинацията между 
слънцето и зрението. Така той получава силата да вижда всяко далечно нещо.  

11.15.21 Онзи йоги, който напълно потопи ума си в Мен и след това използва вятъра, 
който следва ума, за да потопи материалното тяло в Мен, получава чрез силата на 
медитацията си върху Мен мистичното съвършенство, с което тялото незабавно следва 
ума, накъдето и да се насочи той. 

11.15.22 Когато един йоги прилага ума си по определен начин и с това желае да приеме 
определен облик, същият този облик незабавно се появява. Подобно съвършенство е 
възможно, ако вглъби ума си в подслона на Моята невъобразима мистична сила, с която 
Аз приемам безброй форми. 

11.15.23 Когато един съвършен йоги желае да влезе в тялото на друг човек, той трябва 
да медитира върху себе си в другото тяло, и тогава, напускайки собственото си грубо 
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тяло, да влезе в тялото на другия по въздушните пътища, като пчела, прелитаща от едно 
цвете на друго. 

11.15.24 Онзи йоги, който е постигнал мистичното съвършенство, наречено сваччханда-
мритю, запушва ануса си с пета и след това издига душата си от сърцето към гърдите, 
шията и накрая главата. Тогава, установен в брахма-рандхра, той напуска материалното 
си тяло и насочва душата си към избрана от него дестинация. 

11.15.25 Онзи йоги, който желае да се наслаждава на удоволствията в градините на 
полубоговете, трябва да медитира върху пречистеното качество добро, което се намира в 
Мен, и тогава райските жени, родени от качеството добро, ще го посетят в своите 
звездолети. 

11.15.26 Онзи йоги, който има вяра в Мен, вглъбявайки ума си в Мен и знаейки, че 
винаги постигам Своята цел, всякога ще постига целта си с помощта на средствата, които 
е решил да използва. 

11.15.27 Човек, който съвършено медитира върху Мен, придобива Моята природа на 
върховен управляващ и владетел. Неговата повеля, както и Моята, не може да не се 
изпълни, каквото и да става.  

11.15.28 Онзи йоги, който е пречистил съществуването си чрез отдаденост към Мен и 
който поради това добре познава процеса на медитация, получава знание за миналото, 
настоящето и бъдещето. Така той може да види своите и чуждите раждания и смърти. 

11.15.29 Точно както водата не може да навреди на телата на морските същества, така и 
на тялото на йоги, чието съзнание е умиротворено от служенето към Мен и който 
напълно е овладял науката за йога, не могат да навредят огънят, слънцето, водата, 
отровата и т. н. 

11.15.30 Моят отдаден става непобедим чрез медитацията върху Моите могъщи 
инкарнации, украсени с Шриватса и с различни оръжия, и носещи царствени предмети 
като знамена, декорирани сенници и ветрила. 

11.15.31 Мъдрият отдаден, който Ме обожава чрез йога медитация, със сигурност 
получава мистичните съвършенства, които описах, във всичките им аспекти. 

11.15.32 За мъдреца, който контролира сетивата, дишането и ума си, който се владее и 
винаги е потънал в медитация върху Мен, какво мистично съвършенство изобщо би било 
труднодостижимо? 

11.15.33 Опитните в преданото служене казват, че мистичните съвършенства на йога, 
които споменах, всъщност са пречки и загуба на време за онзи, който практикува 
върховната йога, с която получава всички съвършенства в живота директно от Мен. 

11.15.34 Каквито и мистични съвършенства да могат да се постигнат чрез добро 
раждане, билки, отречения и мантри, същите могат да се постигнат и с предано служене 
към Мен. Всъщност, човек не може да постигне истинското съвършенство на йога по 
каквито и да е други начини. 

11.15.35 Мой скъпи Уддхава, Аз съм причината, защитникът и господарят на всички 
мистични съвършенства, на системата йога, на аналитичното знание, на чистите 
дейности и на обществото на учените ведически учители. 
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11.15.36 Точно както вътре и вън от материалното тяло съществуват едни и същи 
материални елементи, така и Аз не мога да бъда покрит с нищо друго. Аз съществувам 
във всичко като Свръхдушата и извън всичко във всепроникващия си аспект.  
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11.16.1 Шри Уддхава каза: Мой скъпи Господи, Ти нямаш начало и край, Ти си самата 
Абсолютна Истина, неограничавана от нищо друго. Ти си животодаряващият закрилник, 
унищожението и сътворението на всичко съществуващо. 

11.16.2 Мой скъпи Боже, макар за неблагочестивите да е трудно да проумеят че Ти се 
намираш във всички по-висши и по-низши сътворения, онези брахмани, които 
действително познават ведическите заключения, наистина Те обожават. 

11.16.3 Моля Те, разкажи ми за съвършенствата, които великите мъдреци постигат като 
Те обожават с преданост. Също милостиво ми обясни коя от различните Ти форми 
обожават. 

11.16.4 О мой Господи, поддръжник на всичко, макар да си Свръхдушата на живите 
същества, Ти оставаш скрит. Така, заблудени от Теб, съществата не могат да Те съзрат, 
въпреки че Ти ги виждаш. 

11.16.5 О върховно могъщи Боже, моля Те, разкажи ми за неизброимите си енергии, 
които проявяваш на земята, в рая, в ада и всъщност навсякъде. Поднасям смирените си 
почитания в Твоите лотосови нозе, които са подслон на всички свети места. 

11.16.6 Върховният Бог каза: О най-добър сред тези, които знаят как да питат, на 
бойното поле Курукшетра, Арджуна, желаейки да се сражава с противниците си, ми 
зададе същия въпрос, който ти сега ми поставяш. 

11.16.7 На бойното поле Курукшетра Арджуна си мислеше, че да избие противниците си 
би било отвратително, противно на религията дело, мотивирано единствено от 
желанието му да спечели царство. Затова той се отвърна от битката, като си рече, "Та аз 
ще погубя собствените си роднини! Те ще загинат." Ето как Арджуна бе надмогнат от 
светски разсъждения. 

11.16.8 По това време Аз започнах да осветлявам Арджуна, този тигър сред хората, с 
логически аргументи, и тогава тъкмо преди началото на битката той се обърна към Мен 
със същите въпроси, които и ти сега ми задаваш. 

11.16.9 Мой скъпи Уддхава, Аз съм Свръхдушата във всички живи същества, и затова 
естествено съм техен доброжелател и върховен господар. Тъй като съм създател, 
поддръжник и унищожител на всички живи същества, Аз не се различавам от тях. 

11.16.10 Аз съм крайната цел на всички, които се стремят към развитие, Аз съм времето 
сред тези, които упражняват контрол. Аз съм равновесието на материалните гуни, Аз съм 
естествената добродетел на благочестивите. 

11.16.11 Всред нещата, притежаващи характеристики, Аз съм най-важното проявление 
на природата, а сред великите неща съм цялостното материално битие. Сред фините 
неща Аз съм духовната душа, а сред нещата, които са трудни за покоряване, съм умът. 

11.16.12 Сред Ведите Аз съм изначалният им учител, Бог Брахма, а сред всички мантри 
съм съставената от три букви омкара. Сред буквите съм първата буква, "а," а сред тайните 
неща съм мантрата Гаятри. 

11.16.13 Сред полубоговете Аз съм Индра, а сред васувците съм Агни, богът на огъня. Аз 
съм Вишну сред синовете на Адити, а сред рудрите съм Бог Шива. 
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11.16.14 Сред светите брахмани съм Бхригу Муни; и Ману сред светите царе. Аз съм 
Нарада Муни сред светите полубогове; и Камадхену сред кравите. 

11.16.15 Аз съм Бог Капила сред съвършените същества и Гаруда сред птиците. Аз съм 
Дакша сред прародителите на човечеството и Аряма сред предците. 

11.16.16 Мой скъпи Уддхава, сред демоничните синове на Дити знай, че съм Прахлада 
Махарадж, светият господар на асурите. Сред звездите и билките Аз съм техният 
властелин, Чандра (луната), а сред якшите и ракшасите съм господарят на богатствата, 
Кувера. 

11.16.17 Аз съм Аиравата сред царствените слонове, а сред водните създания съм 
Варуна, владетелят на моретата. Сред всички неща, които сгряват и озаряват, Аз съм 
слънцето, а сред човешките същества съм царят. 

11.16.18 Сред конете Аз съм Уччайхшрава, Аз съм златото сред металите. Аз съм 
Ямараджа сред тези, които потискат и наказват, а сред змиите съм Васуки. 

11.16.19 О безгрешни Уддхава, сред най-добрите змии Аз съм Анантадева, а сред 
животните с остри нокти и зъби съм лъвът. Сред обществените подразделения Аз съм 
четвъртото – орденът на отречението, а сред класите съм първата, тази на брахманите. 

11.16.20 Сред свещените и течащи неща Аз съм святата Ганг, а сред постоянните 
водохранилища съм океанът. Сред оръжията Аз съм лъкът, а сред тези, които носят 
оръжие, съм Бог Шива. 

11.16.21 Сред обиталищата Аз съм планината Сумеру, а сред непроницаемите места съм 
Хималаите. Сред дърветата съм святото смокиново дърво, а сред растенията съм онова, 
което ражда зърно. 

11.16.22 Сред свещенослужителите Аз съм Васищха Муни, а сред онези, които са 
изключително вещи във ведическата култура, съм Брихаспати. Аз съм Картикея сред 
военните предводители, а сред напредналите във висшите пътеки на живота съм 
великият Бог Брахма. 

11.16.23 Сред жертвоприношенията съм изучаването на Ведите, а сред обетите съм този 
за ненасилие. Сред всички пречистващи неща Аз съм вятърът, огънят, слънцето, водата и 
словото. 

11.16.24 Сред осемте прогресивни стъпала в йога Аз съм последното, самадхи, в което 
душата напълно се отделя от илюзията. Сред онези, които жадуват за победа, Аз съм 
благоразумният политически съвет, а сред процесите на умело разграничаване съм 
науката за душата, чрез която човек различава духа от материята. Сред всички 
разсъдливи философи Аз съм многообразието на възприятията. 

11.16.25 Сред жените аз съм Шатарупа, а сред мъжете съм нейният съпруг, Сваямбхува 
Ману. Аз съм Нараяна сред мъдреците и Санат-кумара сред брахмачарите. 

11.16.26 Сред религиозните принципи Аз съм отречението, а сред всички видове 
сигурност съм осъзнаването за вечната съкровена душа. Сред тайните съм приятните 
слова и мълчанието, а сред сексуалните партньори съм Брахма. 
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11.16.27 Сред неуморните цикли на времето Аз съм годината, а сред сезоните съм 
пролетта. Сред месеците съм Маргаширша, а сред лунните домове съм благоприятният 
Абхиджит. 

11.16.28 Сред епохите Аз съм Сатя-юга, ерата на истината, а сред стабилните мъдреци 
съм Девала и Асита. Сред тези, които са разделили Ведите, съм Кришна Двайпаяна 
Вясадева, а сред мъдрите учени съм Шукрачария, познавачът на духовната наука. 

11.16.29 Сред онези, които имат правото да носят името Бхагаван, Аз съм Вāсудева, а пък 
ти, Уддхава, си който Ме представя сред преданите. Аз съм Хануман сред кимпурушите, а 
сред видядхарите съм Сударшана. 

11.16.30 Сред скъпоценните камъни Аз съм рубинът, а сред красивите неща съм 
лотосовата чашка. Сред всички видове трева съм свещената куша, а сред възлиянията съм 
гхи и другите съставки, придобити от кравата. 

11.16.31 Сред предприемчивите Аз съм късметът, а сред измамниците съм комарът. Аз 
съм прошката на търпеливите и добрите качества на онези, които са в гуната на 
добродетелта. 

11.16.32 Сред могъщите Аз съм телесната и умствена сила, Аз съм преданите дейности 
на Моите отдадени. Моите отдадени Ме обожават в девет различни форми, сред които Аз 
съм изначалният и оригинален Вāсудева. 

11.16.33 Сред гандхарвите Аз съм Вишвавасу, а сред райските апсари съм Пурвачитти. Аз 
съм непоклатимостта на планините и ароматното ухание на земята. 

11.16.34 Аз съм сладкият вкус на водата, а сред сияйните неща съм слънцето. Аз съм 
блясъкът на слънцето, луната и звездите, Аз съм трансценденталният звук, който 
вибрира в небето. 

11.16.35 Сред онези, които са посветени на браминската култура, Аз съм Бали Махарадж, 
синът на Вирочана. Аз съм Арджуна сред героите. Истината е, че Аз съм сътворението, 
поддържането и унищожението на всички живи същества. 

11.16.36 Аз съм функциите на петте работещи сетива — краката, речта, анусът, ръцете и 
сексуалните органи — както и на петте придобиващи знание сетива — допир, зрение, 
вкус, слух и обоняние. Аз съм също и способността на всяко сетиво да долавя 
съответстващите му сетивни обекти. 

 11.16.37 Аз съм формата, вкусът, ароматът, досегът и звукът, фалшивото его, махат-
таттва, земята, водата, огънят, въздухът и ефирът, живите същества, материалната 
природа, гуните на доброто, страстта и невежеството, и трансценденталният Бог. Всички 
тези обекти, наред със знанието за индивидуалните им признаци, както и твърдата 
убеденост, произхождаща от това знание, представят Мен. 

11.16.38 Като Върховният Бог Аз съм основата на живите същества, на гуните на 
природата и на махат-таттва. Аз съм всичко и нищо, каквото и да е то, не може да 
съществува без Мен. 

11.16.39 Дори и за определен период от време да успея да изброя атомите във вселената, 
не бих могъл да изброя всичките си съвършенства, които проявявам в безбройните 
вселени. 
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11.16.40 Каквото и могъщество, красота, слава, изобилие, смирение, отречение, умствена 
наслада, щастие, сила, търпение или духовно знание да съществуват, те са просто 
разширения на Моето съвършенство. 

11.16.41 Описах ти накратко всичките си духовни могъщества, а също и необикновените 
материални характеристики на Моето творение, които умът възприема и дефинира по 
различни начини според обстоятелствата. 

11.16.42 Затова контролирай речта си, покори ума, овладей жизнения дъх, регулирай 
сетивата и чрез пречистена интелигентност постави разсъдъка си под контрол. По такъв 
начин никога няма отново да паднеш на пътя на материалното съществуване. 

11.16.43 Трансценденталистът, който не е овладял напълно думите и ума си 
посредством превъзхождащата ги интелигентност ще открие, че духовните му обети, 
въздържания и благотворителност изтичат както водата изтича от неизпечена глинена 
делва. 

11.16.44 Отдавайки се на Мен, човек трябва да овладее речта, ума и жизнения дъх, и 
тогава, чрез любяща предана интелигентност, напълно ще осъществи мисията на живота. 
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11.17.1-2 Шри Уддхава каза: „Мили Боже, Ти описа вече принципите на преданото 
служене, които трябва да се спазват от последователите на системата варнашрама и дори 
от обикновените хора. Скъпи мой лотосооки, моля Те, обясни ми сега как всички могат да 
постигнат любящо служене към Теб чрез изпълнението на предписаните си задължения. 

11.17.3-4 Скъпи Боже, о силноръки, във формата си на Хамса Ти изрече пред Бог Брахма 
онези религиозни принципи, които носят върховно щастие на практикуващия. Скъпи мой 
Мадхава, оттогава мина много време и наставленията Ти скоро ще престанат да 
съществуват, о, покорителю на враговете. 

11.17.5-6 Скъпи Боже Ачюта, няма друг, който да изкаже, да създаде и да защити 
върховните религиозни принципи освен Теб, нито на земята, нито в събранието на Бог 
Брахма, където обитават олицетворените Веди. Тогава, скъпи Боже Мадхусудана, когато 
Ти, самият създател, защитник и изразител на духовното знание, изоставиш земята, кой 
пак ще разкаже това изгубено знание? 

11.17.7 Затова, Боже, тъй като Ти знаеш всички религиозни принципи, моля Те, опиши 
ми човешките същества, които могат да извървят пътя на любящото служене към Теб, и 
как трябва да се отдава това служене.“ 

11.17.8 Шри Шукадева Госвами каза: „Това попита Шри Уддхава, най-добрият сред 
отдадените. Като чу въпроса му, Върховната Личност, Шри Кришна, остана доволен и за 
благото на всички обусловени души изрече онези религиозни принципи, които са вечни. 

11.17.9 Върховният Бог каза: „Мой скъпи Уддхава, въпросът ти отговаря на 
религиозните принципи и така поражда най-великото съвършенство в живота, чистото 
предано служене, както за обикновените хора, така и за последователите на системата 
варнашрама. Сега моля те, чуй за тези върховни религиозни принципи. 

11.17.10 В началото, в Сатя-юга, има само една социална класа, наречена хамса, към 
която принадлежат всички човешки същества. В тази епоха всички хора са неподправени 
отдадени на Бога по рождение и мъдреците наричат този период Крита-юга или епохата, 
в която всички религиозни задължения се спазват съвършено. 

11.17.11 В Сатя-юга единната Веда се изразява от сричката „ом“, а Аз съм единственият 
обект на мисловна дейност. Проявявам се като четирикракият бик на религията и така 
жителите на Сатя-юга, отдадени на отречения и неопетнени от каквито и да е грехове, Ме 
обожават като Бог Хамса. 

11.17.12 О, благочестиви, в началото на Трета-юга Ведическото знание се появи от 
сърцето Ми, в което обитава жизненият дъх, и се раздели на три части – Риг, Сама и Аюр. 
После от това знание се появих Аз като тройно жертвоприношение. 

11.17.13 В Трета-юга от вселенската форма на Върховната Личност се проявиха 
четирите социални класи. Брамините произлязоха от лицето на Бога, кшатриите от 
ръцете Му, ваишйите от бедрата Му, а шудрите от краката на тази могъща форма. Всяко 
социално разделение се познава по конкретните му задължения и поведение. 

11.17.14 Орденът на семейните се появи от слабините на вселенската Ми форма, а 
целомъдрените ученици от сърцето Ми. Орденът на оттеглилите се в гората се появи от 
гърдите Ми, а този на отречениците се намираше в главата на вселенската Ми форма. 
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11.17.15 Различните професионални и социални разделения на човешкото общество се 
появиха според по-низшата или по-висша природа, изявяваща се при раждането на 
човека. 

11.17.16 Умиротворението, себеконтролът, отречението, чистотата, удовлетворението, 
търпението, простичката откритост, отдадеността на Мен, милостта и правдивостта са 
естествените качества на брамините.  

11.17.17 Динамичната сила, физическата издръжливост, решимостта, героизмът, 
търпението, щедростта, големите усилия, устойчивостта, отдадеността на брамините и 
водачеството са естествените качества на кшатриите. 

11.17.18 Вярата във ведическата цивилизация, посвещението на благотворителност, 
липсата на лицемерие, служенето на брамините и постоянното желание за натрупване на 
повече пари са естествените качества на ваишйите. 

11.17.19 Искреното служене на брамините, кравите, полубоговете и другите обожаеми 
личности, както и пълното удовлетворение от доходите, придобити в подобно служене, 
са естествените качества на шудрите. 

11.17.20 Мръсотията, нечестността, крадливостта, безверието, безполезните кавги, 
алчността, гневът и копнежите са в природата на най-пропадналите, които не влизат в 
системата варнашрама.  

11.17.21 Ненасилието, правдивостта, честността, желанието за щастието и добруването 
на всички хора и липсата на похот, гняв и алчност са задълженията на всички членове на 
обществото. 

11.17.22 Два пъти роденият член на обществото постига второто си раждане чрез 
поредица от пречистващи церемонии, като се стигне до посвещението в Гаятри 
мантрата. Повикан от духовния си учител, той трябва да живее в ашрама на своя гуру и с 
овладян ум внимателно да изучава ведическата литература. 

11.17.23 Един брахмачари трябва редовно да се облича с колан от слама и дрехи от 
еленска кожа. Косата му трябва да е сплъстена, трябва да носи гега и канче за вода, наниз 
от мъниста акша и свещен шнур. Като носи чиста трева куша, той не бива никога да 
приема да сяда на разкошно или удобно място. Не трябва излишно да си търка зъбите, 
нито да си избелва или глади дрехите.  

11.17.24 Един брахмачари трябва винаги да мълчи докато се къпе, яде, присъства на 
жертвоприношения, повтаря джапа или ходи до тоалетна. Не бива да си реже ноктите и 
косата, нито да се обезкосмява под мишниците или по слабините. 

11.17.25 Който спазва обета за целомъдрен брахмачарски живот не бива никога да 
изпуска семето си. Ако то само изтече, той следва незабавно да се изкъпе във вода, да 
овладее дишането си чрез пранаяма и да изпее Гаятри мантрата.  

11.17.26 Пречистен и осъзнат, брахмачари трябва да почита бога на огъня, слънцето, 
ачария, кравите, брамините, гуру, уважаваните възрастни хора и полубоговете. Той 
следва да отдава почитания при изгрев и залез без да говори, като безмълвно пее или 
тихо произнася подходящите мантри. 

11.17.27 Трябва да знае, че ачария съм самият Аз и никога да не проявява неуважение 
към него по какъвто и да е начин. 
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11.17.28 Сутрин и вечер трябва да събира храна и други предмети и да ги предава на 
духовния си учител. После трябва да приеме спокойно това, което му се отреди от ачария. 

11.17.29 Докато служи на духовния учител, човек трябва да остане скромен слуга. 
Затова, когато гуру върви, слугата следва смирено да върви зад него. Когато духовният 
учител легне да спи, слугата също трябва да легне наблизо, а когато той се събуди, 
слугата трябва да приседне до него, да масажира лотосовите му нозе и да му отдава друго 
подобно служене. Когато гуру седне на своя асан, слугата трябва да стои наблизо със 
събрани ръце и да чака неговата заповед. Така човек трябва винаги да почита духовния 
учител.  

11.17.30 Докато ученикът завърши ведическото си образование, той трябва да работи в 
ашрама на духовния си учител, оставайки напълно свободен от материално чувствено 
наслаждение, и не бива да престъпва обета си за целомъдрие (брахмачария).  

11.17.31 Ако ученикът брахмачари желае да се издигне до планетите Махарлока или 
Брахмалока, той трябва напълно да отдаде дейностите си на духовния учител и, като 
следва могъщия обет за непрекъснато целомъдрие, да се посвети на по-висшето 
изучаване на Ведите. 

11.17.32 Така просветлен от ведическото знание с помощта на служенето към духовния 
си учител, освободен от всички грехове и двойнствености, той следва да Ме обожава като 
Свръхдушата, така, както се проявявам в огъня, в духовния учител, в самия него и във 
всички живи същества. 

11.17.33 Неженените – санняси, ванапрастхи и брахмачари – не бива никога да общуват с 
жени с поглед, докосване, разговор, шеги или развлечения. Не бива и никога да общуват с 
каквото и да е живо същество, занимаващо се със секс. 

11.17.34-35 Скъпи Уддхава, общата чистота, миенето на ръцете, къпането, изпълнението 
на религиозни служби по изгрев, обед и залез, Моето обожание, посещението на свети 
места, повтарянето на джапа, избягването на това, което не бива да се пипа, яде или 
обсъжда, и помненето на Моето присъствие във всички живи същества като Свръхдушата 
– тези принципи трябва да се следват от всички членове на обществото чрез овладяване 
на ума, думите и тялото.  

11.17.36 Браминът, който спазва великия обет за целомъдрие, става сияен като огън и 
чрез сериозни отречения изгаря на пепел склонността да извършва материални 
дейности. Освободен от замърсяванията на материалните желания, той става Мой 
отдаден.  

11.17.37 Брахмачари, който е завършил ведическото си образование и желае да се 
задоми, трябва да предложи подобаваща отплата на духовния учител, да се изкъпе, да си 
отреже косата, да облече подходящи дрехи и така нататък. Тогава, с разрешение на 
учителя, той трябва да се завърне у дома си. 

11.17.38 Брахмачари, който иска да удовлетвори материалните си желания, трябва да 
живее вкъщи при семейството си; задоменият, който се стреми да пречисти съзнанието 
си, трябва да отиде в гората, а пречистеният брамин следва да приеме ордена на 
отречението. Онзи, който не Ми се е отдал, трябва последователно да минава от един 
ашрам в друг и да не следва никакъв друг път.  
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11.17.39 Онзи, който желае да започне семеен живот, трябва да се ожени за жена от 
собствената си каста, която е безупречна и е по-млада от него. Ако желае да приеме много 
жени, той трябва да се ожени за тях след първия брак и всяка следваща трябва да е от по-
долна каста от предишната. 

11.17.40 Всички два пъти родени мъже – брамини, кшатрии и ваишйи – трябва да правят 
жертвоприношения, да изучават ведическата литература и да раздават подаяния. Само 
брамините, обаче, приемат дарения, учат на ведическото знание и провеждат 
жертвоприношения от името на другите.  

11.17.41 Брамин, който смята, че приемането на дарове от другите ще попречи на 
отречението му, на духовното му влияние и слава, трябва да се издържа чрез другите две 
брамински занимания – преподаване на ведическото знание и извършване на 
жертвоприношения. Ако смята, че тези две занимания също компрометират духовното 
му положение, тогава трябва да събира бракувано зърно от полята и да живее без изобщо 
да зависи от другите. 

11.17.42 Тялото на брамина не е предвидено да се радва на незначителни материални 
сетивни удоволствия, а по-скоро като се подлага на тежки отречения в живота, той 
постига безгранично щастие след смъртта. 

11.17.43 Задоменият брамин трябва да се задоволява с това да събира бракувано зърно 
от земеделските земи и пазарите. Като се пази от лични желания, той трябва да следва 
възвишените религиозни принципи със съзнание, съсредоточено в Мен. По този начин 
браминът може да остане у дома си като глава на семейство без да се привързва 
прекалено и така да постигне освобождение. 

11.17.44 Точно както корабът спасява падналите в океана, така и Аз много бързо 
спасявам от всички бедствия онези, които подкрепят брамините и отдадените, които са 
изпаднали в бедност.  

11.17.45 Точно както слонът водач закриля другите слонове в стадото си и защитава и 
себе си, така и безстрашният цар като баща трябва да спасява всичките си граждани от 
затрудненията им и да отбранява и себе си. 

11.17.46 Един земен цар, който защитава себе си и всичките си граждани, като 
изкоренява всички грехове от царството си, със сигурност ще се наслаждава на общуване 
с Бог Индра в звездолети, греещи като слънцето. 

11.17.47 Ако един брамин не може да се издържа чрез определените си задължения и 
страда от това, може да се заеме с търговия и да преодолее недоимъка си като купува и 
продава материални неща. Ако продължи да мизерства дори като търговец, може да 
приеме заниманията на кшатрия и да вземе сабята. Но при никакви обстоятелства не 
бива да се превръща в куче и да приема обикновен господар. 

11.17.48 Един цар или друг член на кралския орден, който не може да се издържа по 
обичайния начин, би могъл да работи като ваишия, да живее от лов или да постъпи като 
брамин и да учи другите на ведическо знание. Но при никакви обстоятелства не бива да 
приема да работи като шудра.  

11.17.49 Един ваишия, или търговец, който не може да се издържа, може да приеме да 
работи като шудра, а един шудра, който не може да си намери господар, може да се заеме с 
прости дейности като това да плете кошници или постелки от слама. Но всички членове 
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на обществото, които са приели по-нисши занимания като крайна мярка, трябва да се 
откажат от тези заместители, щом трудностите отминат.  

11.17.50 Един грихастха трябва ежедневно да почита мъдреците, като изучава Ведите, 
предците, като предлага мантрата свадха, полубоговете, като пее сваха, всички живи 
същества, като предлага част от храната си, и хората, като предлага зърно и вода. Така, 
като приема полубоговете, мъдреците, предците, живите същества и хората за 
проявления на Моята енергия, той трябва ежедневно да прави тези пет 
жертвоприношения.  

11.17.51 Задоменият човек трябва достатъчно добре да издържа семейството си или 
чрез пари, които сами идват, или чрез такива, които печели честно при изпълнение на 
задълженията си. Според средствата си човек трябва да прави жертвоприношения и 
други религиозни церемонии. 

11.17.52 Задоменият човек, който се грижи за голямо семейство, не бива да се привързва 
към него материално, нито бива да губи уравновесеността на ума си, като се смята за 
господар. Интелигентният семеен трябва да разбира, че всяко евентуално бъдещо щастие 
е временно, точно като това, което вече е изпитал.  

11.17.53 Общуването с децата, съпругата, роднините и приятелите е като кратка среща 
на пътешественици. С всяка смяна на тялото човек се разделя с всички подобни близки, 
точно както губи нещата, които притежава в съня си, когато сънят свърши.  

11.17.54 Като оцени настоящото си положение в дълбочина, освободената душа трябва 
да живее в дома си като гост, без никакво чувство за собственост или измамно его. По 
този начин няма да е притисната или оплетена от домашните си дела. 

11.17.55 Задоменият отдаден, който Ме почита, като изпълнява семейните си 
задължения, може да остане в дома си, да отиде на свято място или, ако има отговорен 
син, да приеме санняса.  

11.17.56 Но семейният човек, чието съзнание е обсебено от дома му и който затова бива 
разкъсван от неутолими желания да се наслаждава на парите и децата си, който тича след  
жените, стиснат е и глупаво си мисли: „Всичко е мое и аз съм всичко“, със сигурност е 
попаднал в хватката на илюзията.  

11.17.57 „О, бедните ми възрастни родители и жена ми с невръстно дете на ръце и 
другите ми малки деца! Без мен те нямат съвсем никого, който да ги защити и ще страдат 
непоносимо. Как биха могли горките ми роднини изобщо да се оправят без мен?“ 

11.17.58 Така заради глупавата си настройка, задоменият човек, чието сърце е обзето от 
привързаност към семейството му, никога не остава доволен. Като постоянно мисли за 
роднините си, той умира и навлиза в мрака на невежеството. 
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11.18.1 Върховният Бог каза: Онзи, който иска да стъпи на третото жизнено стъпало, 
ванапрастха, трябва да отиде в гората с умиротворен ум, оставяйки жена си на 
отрасналите си синове, или пък взимайки я със себе си. 

11.18.2 Приемайки ванапрастха, човек трябва да преживява като се храни с чисти 
луковици, корени и плодове, растящи в гората. Облеклото му трябва да се състои от 
дървесно лико, треви, листа или животински кожи. 

11.18.3 Ванапрастха не бива да вчесва косите си, нито да поддържа в ред космите по 
тялото и лицето си, нито да си реже ноктите, нито да върши естествените си нужди 
извън установеното време, нито да полага специални грижи да почиства зъбите си. 
Трябва да му е достатъчно, че се къпе с вода по три пъти на ден и трябва да спи на земята. 

11.18.4 Зает по такъв начин във ванапрастха, той трябва да извършва покаяния в най-
горещите летни дни, стоейки насред запалени от четирите си страни огньове под 
палещото слънце; през дъждовния сезон трябва да остава вън, излагайки се на 
дъждовните порои; а през студената зима трябва да се потапя във вода до шията. 

11.18.5 Може да приема сготвена на огън зърнена храна или узрели с времето си 
плодове. Може да стрива храната си с хаван или камък, или със зъбите си. 

11.18.6 Ванапрастха трябва лично да събира онова, от което се нуждае, за да поддържа 
тялото си, внимателно обмисляйки времето, мястото и собствените си възможности. 
Никога не бива да натрупва провизии за бъдещето. 

11.18.7 Онзи, който е приел ордена ванапрастха, трябва да извършва сезонни 
жертвоприношения, поднасяйки възлияния от чару и жертвени питки, приготвени от 
ориз и друг вид зърно, намерено в гората. Ванапратха, обаче, никога не бива да Ми 
поднася в жертва животни, макар такива жертви да са споменати във Ведите. 

11.18.8 Ванапрастха трябва да извършва жертвоприношенията агнихотра, дарша и 
паурнамаса, както е правил докато е бил в грихастха-ашрама. Трябва също така да 
съблюдава обетите и жертвите на чатурмася, тъй като всички тези ритуали са наложени 
за ванапрастха-ашрама от вещите познавачи на Ведите. 

11.18.9 Светият ванапрастха, практикуващ сурови покаяния, посрещайки единствено 
най-неотложните жизнени нужди, измършавява толкова, че сякаш е само кожа и кости. 
Обожавайки Ме по такъв начин чрез строги отречения, той достига планетата Махарлока, 
а сетне идва право при Мен. 

11.18.10 Онзи, който дълго и старателно извършва такова болезнено, но възвишено 
покаяние, даряващо окончателно избавление, просто за да постигне незначително 
сетивно наслаждение, трябва да бъде считан за най-големия глупец. 

11.18.11 Ако ванапрастха е надмогнат от старостта и заради треперещото си тяло не е 
вече способен да изпълнява предписаните си задължения, той трябва да запали 
жертвения огън в сърцето си чрез медитация. След това, съсредоточавайки ума си в Мен, 
трябва да влезе в огъня и да напусне тялото си. 

11.18.12 Ако, разбирайки, че дори издигането до Брахмалока е нещо нищожно, 
ванапрастха развие пълна непривързаност към всички възможни резултати на 
плодоносните дейности, той би могъл да приеме санняса – стъпалото на отречението в 
живота. 
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11.18.13 След като ме е обожавал в съответствие с напътствията в писанията и е раздал 
цялата си собственост на свещенослужителите, човек трябва да извърши огненото 
жертвоприношение вътре в себе си. Така, с напълно безпристрастен ум, той трябва да 
встъпи в ордена санняса. 

11.18.14 "Този човек, който приема санняса, ще ни надмине и ще се прибере у дома при 
Бога." Мислейки си така, полубоговете създават пречки по пътя на санняси, явявайки му 
се в образа на бившата му съпруга или на други жени и привлекателни обекти. Ала 
санняси не бива да обръща никакво внимание на полубоговете и техните проявления. 

11.18.15 Ако санняси иска да носи друго освен просто каупина, може да използва още 
един плат около кръста и бедрата си, за да покрие каупина. Инак, ако не е наложително, 
той не бива да приема нищо повече освен своята данда и канчето за вода. 

11.18.16 Светият човек трябва да стъпва или да поставя стъпалото си на земята 
единствено след като се е убедил с очите си, че там няма живи същества, като например 
буболечки, които биха могли да бъдат смачкани от крака му. Трябва да пие вода само 
след като я е прецедил през крайчеца на дрехата си, и да изрича единствено думи, които 
са чиста истина. По същия начин трябва да извършва само такива дела, за които се е 
убедил в ума си, че са чисти. 

11.18.17 Онзи, който не е усвоил трите вътрешни дисциплини: да избягва ненужните 
думи, да избягва ненужните действия и да контролира жизнения дъх, никога не може да 
бъде считан за санняси само защото носи бамбукова тояга. 

11.18.18 С изключение на къщите, които са замърсени и недокосваеми, санняси трябва 
да потропа без предварителна пресметливост на вратите на седем дома и да се 
удовлетвори с онова, което е получил оттам чрез просия. Според нуждите той може да 
отива и при четирите обществени подразделения. 

11.18.19 Приемайки храната, събрана чрез просия, човек трябва да изостави населените 
места и да иде край някой водоем в усамотен кът. Там, след като се е изкъпал и щателно е 
измил ръцете си, той трябва да раздаде части от храната на други, които биха могли да я 
поискат, вършейки това без дума да продума. После, след като внимателно е почистил 
остатъците, трябва да изяде всичко от чинията си, без да оставя нищо за бъдеща 
консумация. 

11.18.20 Без никаква материална привързаност, с напълно овладени сетива, оставайки 
вдъхновен и удовлетворен в разбирането за Върховния Бог и за собствената си душа, 
светият човек трябва да броди самичък по земята. Еднакво разположен към всичко, той 
трябва да е стабилно установен в духа. 

11.18.21 Седнал на необезпокоявано, уединено място, с ум пречистен от неспирни мисли 
за Мен, мъдрецът трябва да се съсредоточи единствено върху душата, осъзнавайки, че тя 
не се различава от Мен. 

11.18.22 Чрез устойчиво знание мъдрецът трябва ясно да прозре природата на 
обвързването и освобождението на душата. Обвързването настъпва когато сетивата се 
полъжат по сетивни наслади, а пълното овладяване на сетивата представлява 
освобождението. 
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11.18.23 Затова, овладял съвършено петте сетива и ума в съзнание за Кришна, 
изпитвайки духовно блаженство вътре в себе си, нека мъдрецът живее непривързан към 
незначителните сетивни удоволствия. 

11.18.24 Мъдрецът трябва да пътува по осветени места, по течащи реки и в 
усамотението на планините и горите. Той трябва да навлиза в градове, села и пасбища, и 
да разговаря с обикновените отрудени хора единствено, за да изпросва оскъдната си 
прехрана. 

11.18.25 Онзи, който е на жизненото стъпало ванапрастха трябва винаги да практикува 
приемане на милостиня от другите, защото по този начин бързо се освобождава от 
илюзията и постига съвършенство в духовния живот. Наистина човек, който живее с 
храна, придобита по такъв смирен начин, пречиства своето съществуване. 

11.18.26 Човек никога не бива да гледа като на окончателна реалност на тези 
материални неща, които очевидно ще изтлеят. Със съзнание, избавено от материални 
пристрастия, той трябва да се отдръпне от всички дейности, предназначени за 
материално добруване и в този живот, и в следващия. 

11.18.27 Той трябва логично да счита вселената, намираща се вътре в Бога, и 
собственото си материално тяло, съставено от ум, реч и жизнен дъх, в крайна сметка за 
продукт на илюзорната енергия на Бога. Така установен в аза, човек трябва да изостави 
вярата си в подобни неща и никога вече да не ги превръща в обект на своята медитация. 

11.18.28 Мъдрият трансценденталист, посветен на развиването на знание и по тази 
причина непривързан към външните обекти, или Моят предан, който е безпристрастен 
дори към освобождението — и двамата пренебрегват онези задължения, които се 
основават на външни ритуали или принадлежности. Затова поведението им е извън 
обхвата на правила и предписания. 

11.18.29 Макар да е изключително мъдър, един парамахамса се радва на живота като 
дете, безразличен към чест и позор; макар да е най-знаещият, той трябва да се държи 
като недодялан и некомпетентен; макар да е най-ученият, трябва да говори като безумец; 
и макар да е вещ познавач на ведическите предписания, трябва да постъпва волно. 

11.18.30 Един предан никога не бива да се захваща с плодоносните ритуали, споменати в 
частта карма-канда на Ведите, нито да става атеист, действайки или говорейки против 
ведическите наставления. По същия начин той никога не бива да се изказва като 
обикновен логик или скептик, нито да заема каквато и да било страна в безсмислени 
спорове. 

11.18.31 Светият човек никога не трябва да се оставя другите да го плашат или 
притесняват, нито трябва самият той да плаши или смущава някого. Трябва да понася 
обидите на другите без сам той да унижава никого. Никога не бива да влиза във 
враждебни отношения с някого във връзка с материалното тяло, защото в такъв случай 
не би бил по-добър от животно. 

11.18.32 Единият Върховен Бог се намира във всички материални тела и в душата на 
всеки. Точно както луната се отразява в неизброимите езера, Върховният Бог, макар да е 
един, присъства във всекиго. Така че всяко материално тяло в крайна сметка е съставено 
от енергията на единствения Върховен Господ. 
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11.18.33 Ако понякога не успява да се сдобие с подходяща храна, човек не бива да се 
обезсърчава, а получи ли обилна гозба, не бива да ликува. Твърд в решителността си, той 
трябва да разбира, че и двете ситуации са под контрола на Бога. 

11.18.34 Ако е необходимо, човек трябва да се стреми да се сдобие с достатъчно храна, 
защото винаги е нужно и подобаващо да се поддържа здравето. Когато сетивата, умът и 
жизненият дъх са пригодни, човек може да съзерцава духовната истина, а чрез разбиране 
на истината постига освобождение. 

11.18.35 Мъдрецът трябва да приема храна, облекло и постеля — независимо дали са 
превъзходни или долнокачествени — които му се предоставят от само себе си. 

11.18.36 Точно както Аз, Върховният Бог, извършвам предписаните си задължения по 
собствената си свободна воля, по същия начин и онзи, който е реализирал знанието за 
Мен, трябва да поддържа обща чистота, да мие ръцете си с вода, да се къпе и да извършва 
останалите си предписани задължения не насила, а по свободна воля. 

11.18.37 Една осъзната душа не гледа вече на нищо като на отделно от Мен, понеже 
реализираното й знание за Мен унищожава подобно илюзорно възприятие. Тъй като 
материалното тяло и ум дотогава са били привикнали към такъв род възприемане, 
понякога то може да изглежда, че се възвръща; ала в момента на смъртта себе-осъзнатата 
душа постига великолепие, равно на Моето. 

11.18.38 Който е безпристрастен към сетивното наслаждение, тъй като знае, че 
резултатите му са нищожни, и копнее за духовно съвършенство, обаче не е анализирал 
сериозно процеса за постигането Ми, трябва да се обърне към истински мъдър духовен 
учител. 

11.18.39 Докато преданият не е ясно осъзнал духовното знание, той трябва неспирно, с 
голяма вяра и уважение, и без завист да отдава лично служене на гуру, който не се 
различава от Мен. 

11.18.40-41 Онзи, който не е овладял шестте форми на илюзията [похот, гняв, алчност, 
възбуда, фалшива гордост и опияняване], чиято интелигентност, която е водачът на 
сетивата, е изключително привързана към материални неща, който е лишен от знание и 
безпристрастност, който приема ордена на отречението санняс, за да се прехранва, който 
отрича почитаемите полубогове, собствената си душа и Върховния Бог вътре в себе си, 
рушейки по такъв начин всички религиозни принципи, и който все още е подвластен на 
материално замърсяване, е свърнал от пътя и е изгубен и в този живот, и в следващия. 

11.18.42 Най-главните религиозни задължения на един санняси са самообладанието и 
ненасилието, докато за ванапрастха най-важни са аскетизмът и философското разбиране 
за разликата между тялото и душата. Основният дълг на семейния е да осигурява 
подслон на всички живи същества и да извършва жертвоприношения, а брахмачари е зает 
главно със служене на духовния учител. 

11.18.43 Семейният трябва да търси жена си за секс само в предписаното за зачеване на 
деца време. Инак той трябва да практикува полово въздържание, аскетизъм, чистота на 
ума и тялото, удовлетворение в естественото си положение и приятелство към всички 
живи същества. Обожанието към Мен следва да се практикува от всички човешки 
същества, независимо от обществените или професионални подразделения. 
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11.18.44 Онзи, който Ме почита посредством предписаните си задължения, без да има 
никакъв друг обект на обожание, и който неспирно осъзнава присъствието Ми във 
всички живи същества, постига неотклонно предано служене към Мен. 

11.18.45 Мой скъпи Уддхава, Аз съм Върховният Бог на всички светове, Аз създавам и 
унищожавам тази вселена, тъй като в крайна сметка съм нейната причина. Затова Аз съм 
Абсолютната Истина и онзи, който Ме обожава с неизменно предано служене, идва при 
Мен. 

11.18.46 И така, онзи, който е пречистил съществуването си посредством изпълнението 
на предписаните си задължения, който напълно разбира Моята върховна позиция и е 
надарен с осъзнато познаване на писанията, много скоро Ме постига. 

11.18.47 Онези, които следват тази система варнашрама, приемат религиозните 
принципи в съответствие с авторитетните традиции на правилното поведение. Когато 
тези варнашрама задължения са посветени на Мен в любящо служене, те даряват 
върховното съвършенство в живота. 

11.18.48 Мой скъпи, свети Уддхава, сега ти описах, понеже Ме попита, начините, чрез 
които Моите предани, съвършено заети с предписаните си задължения, могат да се 
върнат при Мен, Върховния Бог. 
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11.19.1 Върховният Бог каза: Себереализиралият се човек, който е култивирал 
познанието на писанията до точката на просветлението и който е свободен от 
имперсонални спекулации, разбирайки, че материалната вселена е просто илюзия, следва 
да отдаде на Мен както знанието, така и начините, по които го е постигнал. 

11.19.2 За учените себереализирали се философи Аз съм единственият обект на 
обожание, мечтаната цел на живота, средството за постигане на тази цел, и крайното 
заключение на всички знания. В действителност, тъй като Аз съм причината за щастието 
им и свободата им от нещастие, такива учени души нямат друга цел или скъп обект в 
живота си, освен Мен. 

11.19.3 Този, който е постигнал пълно съвършенство чрез философско и реализирано 
знание, признава Моите лотосови нозе за върховния трансцендентален обект. Затова 
ученият трансценденталист Ми е най-скъп, а неговото съвършено знание Ме прави 
щастлив. 

11.19.4 Съвършенството, произхождащо от една малка част от духовното знание, не 
може да се имитира чрез извършване на отречения, посещение на светите места, 
напяване на безмълвни молитви, чрез благотворителност или извършване на други 
благочестиви дейности. 

11.19.5 Затова, мили Мой Уддхава, посредством знанието трябва да разбереш 
истинското себе. След това, напредвайки чрез ясните реализации на ведическите знания, 
трябва да Ме обожаваш в настроението на любяща преданост. 

11.19.6 В миналото, посредством жертвоприношението на ведическото знание и 
духовното просветление, великите мъдреци Ме обожаваха вътре в себе си, знаейки, че Аз 
съм Върховният Бог на всички жертвоприношения и Свръхдушата в сърцето на всеки. По 
този начин, идвайки при Мен, тези мъдреци постигнаха абсолютно съвършенство. 

11.19.7 Скъпи Ми Уддхава, материалното тяло и ум, състоящи се от трите гуни на 
материалната природа, се прикрепят към теб, но те всъщност са илюзия, тъй като се 
появяват само в настоящето, без да имат произход или абсолютно съществуване. Как е 
възможно тогава различните етапи на тялото, а именно раждане, растеж, 
възпроизводство, поддръжане, упадък и смърт да имат никаква връзка с вечното ти себе? 
Тези фази се отнасят само до материалното тяло, което преди това не е съществувало и в 
крайна сметка няма да съществува. Тялото съществува само в настоящия момент. 

11.19.8 Шри Уддхава каза: О Боже на вселената! О форма на вселената! Моля Те, обясни 
ми този процес на познание, който автоматично води до непривързаност и пряко 
възприемане на истината, която е трансцендентална и която е традиционна сред 
великите духовни философи. Това знание, търсено от възвишените личности, описва 
изпълненото с любов предано служене към Теб. 

11.19.9 Скъпи мой Господи, за този, който е измъчван от ужасния кръговрат на 
раждането и смъртта, и е постоянно надмогван от тристранните страдания, аз не виждам 
никакъв друг възможен подслон освен лотосовите Ти нозе, които са точно като 
освежаващ чадър, леещ дъжд от вкусен нектар. 

11.19.10 О всемогъщи Господи, моля Tе, бъди милостив и издигни това безнадеждно 
живо същество, паднало в тъмната дупка на материалното съществуване, ухапано от 
змията на време. Въпреки тези отвратителни условия, това бедно живо същество има 
огромно желание да се наслади на най-незначителното материално щастие. Моля Те, 
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спаси ме, мой Господи, като наливаш нектара на Своите напътствия, които пробуждат 
човек за духовната свобода. 

11.19.11 Върховният Бог каза: Скъпи ми Уддхава, точно кактo ти сега Me питаш, по 
същия начин в миналото цар Юдхиштхира, които не счита никого за свой враг, попита 
най-великия от поддръжниците на религиозните принципи, Бхишма, докато всички ние 
внимателно слушахме. 

11.19.12 Когато голямата битка на Курукшетра приключи, цар Юдхиштхира бе съкрушен 
от смъртта на много възлюбени доброжелатели, и затова, след като изслуша 
наставленията върху множеството религиозните принципи, той най-накрая попита за 
пътя на освобождението. 

11.19.13 Сега ще изговоря пред теб тези религиозни принципи на ведическото знание, 
непривързаността, себереализацията, вярата и предаността, които бяха чути пряко от 
устата на Бхишмадева. 

11.19.14 Аз лично потвърждавам това знание, посредством което човек вижда 
комбинацията от девет, единадесет, пет и три елементи във всички живи същества, и в 
крайна сметка на само един елемент в тези двайсет и осем. 

11.19.15 Когато човек вече не се вижда тези двадесет и осем отделни материални 
елемента, произтичащи от една единствена причина, а по-скоро вижда самата причина, 
Божествената Личност - тогава прякото му преживяване се нарича вигяна или 
себереализация. 

11.19.16 Начало, край и поддръжане са етапите на материалнотобитие. Онова, което 
постоянно съпътства всички тези материални фази от едно творение до друго, и което 
единствено остава, когато всички материални етапи са приключили, е единствено вечно. 

11.19.17 От четирите вида доказателства - ведическото знание, прекия опит, 
традиционната мъдрост и логичното заключение - човек може да разбере временното, 
илюзорно положение на материалния свят, вследствие на което става непривързан към 
двойствеността на този свят. 

11.19.18 Един интелигентен човек трябва да види, че всички материални дейности 
подлежат на постоянна трансформация, така че дори и на планетата на Бог Брахма 
съществува нещастие. В действителност, мъдрият човек може да разбере, че както 
всичко, което е видял, е временно, по същия начин и всичко във вселената има начало и 
край. 

11.19.19 O безгрешни Уддхава, защото Ме обичаш Аз преди ти обясних процеса на 
преданото служене. Сега отново ще ти опиша превъзходния процес за постигане на 
любящо служене към Мен. 

11.19.20-24 Силна вяра в блажените разкази за Моите забавления, постоянно възпяване 
на Моята слава, непоколебима привързаност към церемониите по обожание на Мен, 
възхваляването Ми с красиви химни, голямо уважение към преданото служене на Мен, 
поднасяне на почитания с цялото си тяло, извършване на първокласно обожание към 
Моите отдадени, съзнание за Мен във всички живи същества, предлагане на всички 
обикновени телесни дейности в предано служене на Мен, използване на думите за 
описание на Моите качества, предлагане на ума на Мен, отхвърляне на всички 
материални желания, отказване от богатство заради преданото служене на Мен, 



Глава 19: Съвършенството на духовното познание 11.19.25 .. 11.19.36-39  

107 

 

отричане от материалното сетивно наслаждение и щастие, и извършване на всички 
желателни дейности като благотворителност, жертвоприношения, мантруване, обети и 
аскетизъм с цел постигане на Meн - това представляват действителните религиозни 
принципи, чрез които тези, които действително са се отдали на Мен, автоматично 
развиват любов към Мен. Каква друга цел или смисъл биха могли да останат за Моя 
предан? 

11.19.25 Когато човек е със спокойно съзнание, подсилено от гуната на доброто, е 
съсредоточен във Върховния Бог, той постига религиозност, познание, непривързаност и 
разкош. 

11.19.26 Когато съзнанието на човек е насочено към материалното тяло, дом и други 
подобни обекти на сетивното наслаждение, той прекарва живота си в преследване на 
материалните обекти с помощта на сетивата. Съзнанието, силно засегнато от гуната на 
страстта, се посвещава на непостоянни неща и по този начин нарастват безверието, 
невежеството, привързаността и окаяността. 

11.19.27 Истинските религиозни принципи са тези, които водят човека към предано 
служене на Мен. Истинското знание е осъзнаването на Моето всепроникващо присъствие. 
Непривързаност е пълната липса на интерес към обектите за удовлетворение на 
материалните сетива, а богатството са осемте мистични съвършенства, такива като 
анима-сидхи. 

11.19.28-32 Шри Уддхава каза : Скъпи мой Боже Кришна , о победителю на враговете, 
моля да ми кажеш колко вида правила по дисциплина и ежедневни задължения има. 
Също така, мой Господи, кажи ми какво е умствено равновесие, какво е самоконтрол, и 
какво е реалното значение на търпението и твърдостта. Какво е милосърдие, аскетизъм, 
героизъм и как могат да бъдат описани реалността и истината? Какво е себеотрицание и 
какво е богатство? Какво е желателно, какво е жертва, и какво е религиозно 
възнаграждение? Скъпи ми Кешава, о най-щастливи, как да разбирам какво 
представляват силата, богатството и печалбата на даден човек? Какво е най-доброто 
образование, какво е действителното смирение и каква е истинската красота? Какво са 
щастие и нещастие? Кой е учен и кой е глупак? Какви са истинските и фалшивите пътеки 
в живота, и какво са раят и адът? Кой действително е истински приятел и кой е 
истинският дом на човек ? Кой е богат и кой е беден? Кой е окаян и кой е истински 
властелин? O Боже на отдадените, милостиво ми обясни тези въпроси, заедно с техните 
противоположности. 

11.19.33-35 Върховният Бог каза: Ненасилие, истинност, да не жадуваш или крадеш 
чужда собственост, непривързаност, смирение, свобода от притежание, доверие в 
принципите на религията, целомъдрие, безмълвие, устойчивост, прошка и безстрашие са 
дванадесетте основни дисциплинарни принципа. Вътрешна чистота, външна чистота, 
възпяване на светите имена на Бога, аскетизъм, жертване, вярност, гостоприемство, 
обожание на Мен, посещение на свети места, действия и желания само в името на 
върховния интерес, удовлетвореност и служене на духовния учител са дванадесетте 
елемента на регулярните предписани задължения. Тези двадесет и четири елемента 
даряват всички желани благословии върху онези, които предано ги култивират. 

11.19.36-39 Вглъбяването на интелигентността в Meн представлява умственото 
равновесие, а пълната дисциплина на сетивата е самоконтролът. Търпението означава 
търпеливо понасяне на нещастията, а твърдостта е овладяването на езика и гениталиите. 
Най-голямата благотворителност е да се откажеш от агресията към другите, а 
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отричането от похотта е истинският аскетизъм. Истинският героизъм е да човек да 
овладее естествената склонност да се наслаждава на материалния живот, а реалност е да 
виждаш Бог, Върховната Личност, навсякъде. Истинност означава да се казва истината по 
приятен начин, както е заявено от великите мъдреци. Чистота е непривързаност към 
плодоносните дейности, а отречението е орденът санняса. Истинското желано богатство 
за човешките същества е религиозността, а Аз, Върховната Личност, съм 
жертвоприношението. Религиозно възнаграждение е предаността към ачария с цел 
придобиване на духовни напътствия, а най-голямата сила е системата за контрол на 
дишането пранаяма. 

11.19.40-45 Истинският разкош е моята природа на Върховна Личност, чрез която 
проявявам шестте неограничени съвършенства. Върховната печалба в живота е 
преданото служене към Мен, а действителното образование се разбирането за невярната 
представа за двойствеността в душата. Истинската скромност е отвратеност от 
неподобаващи дейности, а красота е да притежаваш добри качества като 
непривързаност. Истинско щастие е да се издигнеш над материалното щастие и 
нещастие, а истинска нищета е да бъдеш замесен в търсене на секс за удоволствие. Един 
мъдър човек е този, който знае процеса на освобождение от робството, а глупак е този, 
който се отъждествява със своето материално тялото и ум. Истинският път в живота е 
този, което води до Mен, a грешен път е пътят на сетивното наслаждение, по който 
съзнанието се обърква. Рай е пребиваването в гуната на доброто, а ад е пребиваването в 
гуната на невежеството. Аз съм истинският приятел на всички, в качеството си на 
духовен учител на цялата вселена, а дом е човешкото тяло. Мой скъпи приятелю Уддхава, 
който е обогатен с добри качества е богат, а този който е недоволен от живота всъщност 
е беден. Окаян човек е този, който не може да контролира себе си, а този, който не е 
привързан към сетивното наслаждение, е истински владетел. Обратно - човек, който се 
отдава на сетивното наслаждение, е роб. По този начин, Уддхава , Аз изясних всички 
въпроси, за които попита. Не е необходимо по-задълбочено описание на тези добри и 
лоши качества, тъй като постоянното взиране в добро и лошо само по себе си е лошо 
качество. Най-доброто качество е да надраснеш материалното добро и зло. 
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11.20.1 Шри Уддхава каза: Мой скъпи лотосооки Кришна, Ти си Върховният Бог и затова 
ведическата литература, състояща се от позитивни и негативни предписания, изразява 
Твоята повеля. Подобна литература се фокусира върху добрите и лошите страни на 
дейността. 

11.20.2 Според ведическата литература, по-висшите и по-низши подразделения в 
обществената система на хората, варнашрама, се дължат на благочестивото или греховно 
семейно планиране. Така ведическите анализи постоянно се позовават на благочестието 
и греха като компоненти на дадена ситуация — а именно материалните елементи, място, 
епоха и време. И наистина, Ведите разкриват съществуването на материалния рай и ад, 
които несъмнено се основават на благочестие и грях. 

11.20.3 Без да вижда разликата между благочестие и грях, как би могъл някой да разбере 
Твоите напътствия под формата на ведическа литература, чиято заръка е да се действа 
добродетелно, докато порочните постъпки се забраняват? Още повече, без подобна 
авторитетна ведическа литература, която в крайна сметка дарява освобождение, как биха 
могли човешките същества да постигнат съвършенство в живота? 

11.20.4 Мой скъпи Господи, за да разберат нещата, намиращи се отвъд прякото 
възприятие — като например духовно освобождение или постигане на райски и други 
материални наслади, надхвърлящи настоящите ни възможности— и като цяло да 
проумеят средствата и крайната цел на всички неща, предците, полубоговете и 
човешките същества се налага да се допитват до ведическата литература, която е 
собствените Ти закони, тъй като представлява най-висшите свидетелства и откровения. 

11.20.5 Мой скъпи Боже, разликата, която се наблюдава между благочестие и грях, 
произтича от собственото Ти ведическо знание, а не се поражда от само себе си. Ако 
същата тази ведическа литература впоследствие анулира подобни разграничения между 
добродетел и порок, несъмнено ще настъпи объркване. 

11.20.6 Върховният Бог каза: Мой скъпи Уддхава, понеже желанието Ми е човешките 
същества да могат да постигат съвършенство, Аз съм представил три пътя за напредък — 
пътя на знанието, пътя на дейността и пътя на предаността. Освен тях трите, няма 
абсолютно никакви други начини за извисяване. 

11.20.7 Сред тези три пътя, гяна-йога, пътеката на философското разсъждение, се 
препоръчва за онези, които са се отвратили от материалния живот и затова са 
непривързани към обичайните плодоносни дейности. Онези, на които материалният 
живот не е опротивял, които все още имат множество неосъществени желания, трябва да 
търсят съвършенство по пътя на карма-йога. 

11.20.8 Ако по един или друг начин, заради добрата си съдба, човек, който не е нито 
прекалено отблъснат, нито пък твърде привързан към материалния живот развие вяра в 
слушането и възпяването на Моята слава, той трябва да намери съвършенството по пътя 
на любящата преданост към Мен. 

11.20.9 Докато не се е наситил на плодоносните дейности и не е пробудил вкуса си към 
предано служене посредством шраванам киртанам вишнох [ШБ 7.5.23] човек трябва да 
действа в съответствие с регулиращите принципи на ведическите предписания. 

11.20.10 Мой скъпи Уддхава, онзи, който е установен в предписания си дълг, като 
извършва подобаващо обожание чрез ведически жертвоприношения, ала не жадува за 
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плодоносния резултат на подобно обожание, ще отиде на райските планети; по същия 
начин, ако не извършва забранени дейности, той няма да иде в ада. 

11.20.11 Който е установен в предписания си дълг, свободен от порочни дейности и 
пречистен от материално замърсяване, постига още в този живот трансцендентално 
знание или, ако има късмет, предано служене към Мен. 

11.20.12 Както жителите на рая, така и адските обитатели копнеят за човешко раждане 
на планетата земя, тъй като човешкият живот способства постигането на 
трансцендентално знание и любов към Бога, докато нито в рая, нито в ада телата 
осигуряват достатъчно такива възможности. 

11.20.13 Едно мъдро човешко същество никога не бива да желае издигане до райските 
планети или пребиваване в ада. То също така не бива да жадува и постоянно да живее на 
земята, тъй като чрез подобно потъване в материалното тяло душата глупаво 
пренебрегва истинския си интерес. 

11.20.14 Мъдрият човек, който знае, че макар материалното тяло да е смъртно, то все 
пак може да му дари съвършенството на живота, не бива глупаво да пропилява 
възможността си да се възползва от този шанс преди да е настъпила смъртта. 

11.20.15 Без привързаност птицата изоставя дървото, на което е построила гнездото си, 
когато дървото пада отсечено от жестоки хора, наподобяващи олицетворения на 
смъртта, и намира щастие на друго място. 

11.20.16 Знаейки, че продължителността на живота му по същия начин бива посичана от 
отминаващите дни и нощи, човек би следвало да е обезпокоен от страх. Така, изоставяйки 
всички материални привързаности и желания, той разбира Върховния Бог и постига 
съвършено умиротворение. 

11.20.17 Човешкото тяло, което може да дари всичко благоприятно в живота, се постига 
автоматично по природните закони, макар да е рядка придобивка. Това човешко тяло 
може да бъде сравнено със съвършено конструиран кораб, чийто капитан е духовният 
учител, а наставленията на Върховния Бог са попътните ветрове, определящи посоката 
му. Предвид всички тези предимства, онзи, който не оползотворява човешкия си живот, 
за да прекоси океана на материалното битие, трябва да бъде считан за убиец на 
собствената си душа. 

11.20.18 След като се е отвратил и отчаял от всички опити за постигане на материално 
щастие, трансценденталистът напълно овладява сетивата си и развива непривързаност. 
Сетне чрез духовна практика той трябва да съсредоточи неотклонно ума си в духа. 

11.20.19 Когато и умът, съсредоточен в духа, внезапно да се отклонява от духовната си 
позиция, човек трябва внимателно да го връща под контрола на душата, следвайки 
предписаните методи. 

11.20.20 Човек не бива никога да губи от поглед истинската цел на умствените усилия, а 
вместо това, овладял жизнения дъх и сетивата, и приложил силата на интелигентността в 
гуната на доброто, трябва да поставя ума под властта на душата. 

11.20.21 Ловкият ездач, желаещ да обязди твърдоглав кон, най-напред го оставя да се 
разиграе за момент, а сетне, дърпайки юздите, постепенно го вкарва в желания път. По 
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подобен начин, в превъзходния процес на йога човек внимателно наблюдава движенията 
на желанията в ума и постепенно ги поставя под своя власт. 

11.20.22 Докато умът на човека не се вглъби в духовното удовлетворение, той трябва 
аналитично да изучава мимолетната природа на материалните обекти, били те 
космически, земни или атомни. Той трябва непрестанно да наблюдава процеса на 
сътворение чрез естествената прогресивна функция и процеса на разруха чрез 
регресивната функция. 

 11.20.23 Когато изпита отблъскване към временната, илюзорна природа на този свят, и 
по такъв начин стане безпристрастен към него, неговият ум, напътстван от съветите на 
духовния му учител, отново и отново обмисля природата на този свят и в крайна сметка 
изоставя фалшивото отъждествяване с материята. 

11.20.24 Чрез различните правила по дисциплина и пречистващите процедури на 
системата йога, чрез логика и духовно образование или чрез почит и обожание на Мен, 
човек трябва непрестанно да занимава ума си с помнене на Върховния Бог, който е целта 
на йога. За тази цел не бива да се прилагат никакви други средства. 

11.20.25 Ако поради моментно невнимание, йоги неволно извърши отвратителна 
постъпка, тогава чрез същата практика на йога трябва да изгори на пепел греховните 
последици, без да прибягва към никоя друга процедура. 

11.20.26 Ясно се казва, че неотклонното придържане на трансценденталистите към 
съответните им духовни позиции представлява истинското благочестие, а грехът се 
навлича от пренебрегнатите предписани задължения. Онзи, който усвои този стандарт за 
благочестие и грях, искрено желаейки да изостави цялото си предишно общуване със 
сетивните наслади, е способен да подчини материалистичните дейности, които по 
природа са нечисти. 

11.20.27-28 Пробудил вяра в разказите за Моята слава, отвратен от всички материални 
дейности, знаейки, че цялото сетивно наслаждение води до страдание, ала при все това 
неспособен да се откаже от всички чувствени радости, Моят предан трябва да остава 
щастлив и да Ме обожава с голяма вяра и убеденост. Дори понякога да се занимава с 
наслаждение на сетивата, Моят предан знае, че всичко това води до жалки резултати, и 
искрено се разкайва за постъпките си. 

11.20.29 Когато един интелигентен човек постоянно е зает с обожание на Мен в 
изпълнено с обич предано служене, каквото описах, сърцето му неотклонно се установява 
в Мен. Така с всички материални желания в сърцето е свършено. 

11.20.30 Възелът в сърцето е пронизан, всички опасения са разкъсани на парчета и с 
веригата на плодоносните дейности е приключено когато на Мен се гледа като на 
Върховния Бог. 

11.20.31 Затова за предания, който е зает с любящо служене на Мен, с ум, съсредоточен в 
Мен, развиването на знание и отречението най-общо казано не са средствата за 
постигане на най-висшето съвършенство в този свят. 

11.20.32-33 Всичко, което може да се постигне чрез плодоносни дейности, покаяния, 
знание, непривързаност, мистична йога, благотворителност, религиозни задължения и 
всички други методи за усъвършенстване на живота лесно се добива от Моя предан чрез 
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любящо служене към Мен. Ако по един или друг начин Моят предан желае издигане в рая, 
освобождение или подслон в Моята обител, той с лекота постига подобни блага. 

11.20.34 Тъй като Моите предани имат поведението на светци и дълбока 
интелигентност, те напълно се посвещават на Мен и не желаят нищо, освен Мен. 
Наистина, дори да им предлагам освобождение от раждането и смъртта, те не го приемат. 

11.20.35 Казва се, че пълната непривързаност е най-висшата степен на свободата. Затова 
онзи, който няма лични желания и не преследва похвали за себе си, може да постигне 
любящо предано служене към Мен. 

11.20.36 Материалните благочестие и грях, възникващи от доброто и злото в този свят, 
не могат да съществуват в Моите чисти предани, които са се избавили от светски 
копнежи и остават в стабилно духовно съзнание при всякакви обстоятелства. Такива 
предани наистина постигат Мен, Върховния Бог, който съм отвъд всички представи на 
материалната интелигентност. 

11.20.37 Онези, които сериозно следват методите за постигането Ми, които Аз лично 
преподадох, постигат избавление от илюзията и, встъпвайки в Моята лична обител, 
съвършено разбират Абсолютната Истина. 
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11.21.1 Върховният Бог каза: Онези, които изоставят методите за постигането Ми, 
състоящи се от предано служене, аналитична философия и контролирано изпълняване на 
предписаните задължения, а вместо това, подтиквани от материалните си сетива, се 
впускат да развиват незначителното сетивно наслаждение, несъмнено отново и отново се 
въртят в цикъла на материалното съществуване. 

11.21.2 Установеността в собствената си позиция се счита за истинско благочестие, а 
отклоняването от нея – за недобродетел. По този начин двете са категорично обозначени. 

11.21.3 О безгрешни Уддхава, за да разбере какво е правилно в живота, човек трябва да 
прецени даден обект по специфичната му категория. Така, анализирайки религиозните 
принципи, той трябва да определи какво е чисто и какво нечисто. По същия начин и в 
обичайните си дела трябва да разграничава добро и лошо, а за да обезпечи физическото 
си оцеляване трябва да разпознава кое е благоприятно и кое - неблаготворно. 

11.21.4 Разкрил съм този път в живота за онези, които са обременени от товара на 
светските религиозни принципи. 

11.21.5 Земята, водата, огънят, въздухът и ефирът са петте основни елемента, 
изграждащи телата на всички обусловени души, като се започне от самия Бог Брахма чак 
до неподвижните създания. Всички тези елементи се излъчват от единствения Върховен 
Бог. 

11.21.6 Мой скъпи Уддхава, макар всички материални тела да са изградени от все 
същите пет елемента и по тази причина да са еднакви, ведическата литература дава 
различни имена и форми на тези тела, за да могат живите същества да постигнат целта 
на живота си. 

11.21.7 О свети Уддхава, за да огранича материалистичните дейности, Аз съм посочил 
кое е правилно и неправилно сред всички материални неща, в това число времето, 
пространството и всички физически обекти. 

11.21.8 Сред местата такива, където няма петнисти антилопи, където липсва преданост 
към брахманите, където има петнисти антилопи, ала не и уважавани люде, провинции 
като Киката и места където се пренебрегват ритуалите за чистота и пречистване, където 
преобладава месоядците или земята е безплодна, до едно се считат за нечисти земи. 

11.21.9 Дадено време за смята за чисто когато е подходящо за изпълнение на 
предписаните задължения, било по собствената си природа, било поради добиването на 
определени принадлежности. Време, което възпрепятства изпълнението на 
задълженията, се смята за нечисто. 

11.21.10 Чистотата или нечистотата на даден обект се установява чрез съотношението 
му към друг обект, чрез думи, ритуали, чрез въздействията на времето или чрез 
относителна величина. 

11.21.11 Нечистите неща може да навличат или да не навличат греховни последици за 
човека, в зависимост от силата или слабостта, от интелигентността, богатството, 
местоположението и физическото му състояние. 

11.21.12 Различни обекти като например зърното, дървените пособия, предметите, 
изработени от кост, конци, течности, предмети, извлечени от огъня, кожи и глинени 
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предмети всичките се пречистват от времето, от вятъра, от огъня, от земята и водата, 
било то поотделно или в комбинация. 

11.21.13 Дадено пречистващо средство се счита за подходящо когато приложението му 
премахва лошия мирис или мръсотията, покриваща зацапания предмет, карайки го да 
възвърне изначалната си природа. 

11.21.14 Азът може да бъде пречистен чрез къпане, благотворителност, аскетизъм, с 
възрастта, чрез лична сила, пречистващи ритуали, предписани задължения и, преди 
всичко, чрез помнене на Мен. Брахманите и останалите два пъти родени трябва щателно 
да се пречистват преди изпълнението на специфичните си задължения. 

11.21.15 Една мантра се пречиства когато се повтаря с нужното знание, а делата на 
човека се пречистват когато бъдат поднесени на Мен. Така, чрез пречистване на мястото, 
времето, субстанцията, извършителя, мантрите и дейността човек става религиозен, а 
небрежността му към тези шест елемента издава нерелигиозност. 

11.21.16 Понякога благочестието става грях, а понякога онова, което обичайно е грях, се 
превръща в благочестие по силата на ведическите наставления. Подобни специални 
правила в действителност премахват отчетливата разлика между благочестие и грях. 

11.21.17 Същите тези дейности, които биха покварили един възвишен човек, не водят до 
пропадане у онези, които бездруго са вече пропаднали. Действително, който лежи на 
земята, няма накъде повече да пропада. Материалното общуване, продиктувано от 
собствената природа, се счита за добро качество. 

11.21.18 Въздържайки се от дадена порочна или материалистична дейност, човек се 
освобождава от нейните окови. Подобно отречение е основата на религиозния и 
благоприятен живот на човешките същества, пропъждайки всяко страдание, илюзия и 
страх. 

11.21.19 Онзи, който приема материалните сетивни обекти за желани, несъмнено се 
привързва към тях. От подобна привързаност възниква похот, а похотта води до кавги 
между хората. 

11.21.20 Кавгите пораждат непосилен гняв, последван от мрачината на невежеството. 
Такова невежество бързо превзема широката интелигентност на човека. 

11.21.21 О свети Уддхава, човекът, лишен от истинска интелигентност, все едно е 
изгубил всичко. Отклонил се от истинския смисъл на живота той затъпява, досущ като 
мъртвец. 

11.21.22 Заради потъването си в сетивните наслади, човек не може да разпознае нито 
себе си, нито останалите. Живеейки безсмислено в невежество като дърво, той просто 
вдишва и издишва, като ковашки мях. 

11.21.23 Онези редове в писанията, обещаващи плодоносни награди, не се отнасят до 
най-висшето добруване на хората, а са просто стимул за извършване на благоприятни 
религиозни ритуали, като обещанията за бонбон, които се дават на дете, за да изпие 
благотворното лекартсво. 

11.21.24 Просто заради материалното си раждане човешките същества се привързват в 
умовете си към лично сетивно наслаждение, дълга продължителност на живота, сетивни 
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дейности, физическа сила, сексуална потентност, приятели и семейство. Така умовете им 
потъват в неща, покриващи истинския им интерес. 

11.21.25 Онези, които са невежи по отношение на истинския си интерес, скитат из 
пътищата на материалното битие, вървейки постепенно към мрак. Защо трябва Ведите 
да ги насърчават още повече в сетивното наслаждение щом те, макар да са глупци, 
покорно слушат ведическите напътствия? 

11.21.26 Хората с изкривена интелигентност не схващат тази действителна цел на 
ведическото познание и вместо това проповядват като най-висша ведическа истина 
цветистите думи на Ведите, обещаващи материални награди. Онези, които действително 
познават Ведите, никога не говорят така. 

11.21.27 Онези, които са изпълнени с похот, скъперничество и алчност объркват 
обикновените цветя с истинските плодове на Ведите. Омаяни от блясъка на огъня и 
задушавани от неговия дим, те са неспособни да разпознаят своята истинска 
идентичност. 

11.21.28 Мой скъпи Уддхава, хората, отдадени на сетивните наслади, постигнати чрез 
съблюдаване на ведически ритуали, не могат да разберат, че Аз се намирам във всяко 
сърце, че цялата вселена не се различава от Мен и извира от Мен. Очите им наистина 
сякаш са покрити с мъгла. 

11.21.29-30 Онези, които са се посветили на сетивното наслаждение, не могат да схванат 
поверителното заключение на ведическото знание, обяснено от Мен. Извличайки наслада 
от насилието, те жестоко колят невинни животни в жертва в името на собственото си 
сетивно наслаждение, обожавайки по такъв начин полубоговете, предците и 
предводителите на призрачните същества. Подобна страст към насилието, обаче, никога 
не се подкрепя в процеса на ведическото жертвоприношение. 

11.21.31 Точно както някой глупав търговец се отказва от истинското си богатство в 
безсмислени бизнес спекулации, глупците се отказват от всичко, което действително е 
ценно в живота, а вместо това преследват издигане в материалния рай, за който макар да 
е приятно да се слуша, е нереален, досущ като сън. Подобни заблудени хора бленуват в 
сърцата си как ще постигнат всички материални благословии. 

11.21.32 Намиращите се материалните страст, добро и невежеството почитат 
определени полубогове и други божества, начело с Индра, които проявяват същите гуни 
на страст, добро или невежество. Те пропускат, обаче, да обожават подобаващо Мен. 

11.21.33-34 Поклонниците на полубоговете си мислят, "Ще обожаваме полубоговете в 
този живот и чрез жертвоприношенията си ще се издигнем в рая и ще се наслаждаваме 
там. Когато това наслаждение се изчерпи, ще се върнем в този свят и ще се родим във 
велики аристократични семейства." Изключително горделиви и алчни, подобни люде са 
объркани от цветистите думи на Ведите. Те не изпитват привличане към темите за Мен, 
Върховния Бог. 

11.21.35 Ведите, разделени на три части, в крайна сметка разкриват живото същество 
като чиста духовна душа. Ведическите пророчества и мантри, обаче, са обвити в 
езотерични значения, а на Мен ми се нравят такива поверителни описания. 
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11.21.36 Трансценденталният звук на Ведите е много труден за разбиране и се проявява 
на различни нива в праната, сетивата и ума. Ведическият звук е безкраен, много дълбок 
и непроницаем, досущ като океан. 

11.21.37 Тъй като безграничната, неизменна и всемогъща Божествена Личност живее 
във всички живи същества, Аз лично установявам ведическата звукова вибрация под 
формата на омкара във всяко живо същество. Така тя е фино доловима, досущ като жилка 
от фибра на лотосово стъбло. 

11.21.38-40 Точно както паякът произвежда от главата си мрежата, проявявайки я през 
устата си, така и Върховният Бог се проявява като кънтящият предвечен жизнен дъх, 
съдържащ в себе си всички ведически тайни и изпълнен с трансцендентално блаженство. 
Така от ефирното небе на сърцето си Бог създава необятния и безграничен ведически 
звук чрез посредничеството на ума си, изпълнен с многообразни звуци като спаршите. 
Ведическият звук се разклонява в хиляди посоки, украсени с различни букви, 
разширяващи се от сричката ом: съгласни, гласни, шипящи и полугласни. Сетне Веда се 
обогатява с множество вербални разновидности, изразени чрез разнообразни метрики, 
всяка от които с четири срички по-дълга от предишните. Накрая Богът отново побира 
проявлението на ведическия звук вътре в себе си. 

11.21.41 Ведическите метрики са Гаятри, Ушник, Ануштуп, Брихати, Панкти, Триштуп, 
Джагати, Атичханда, Атяшти, Атиджагати и Ативират. 

11.21.42 В целия свят никой освен Мен всъщност не познава поверителното значение на 
ведическото знание. Затова хората не знаят какво всъщност препоръчват Ведите в 
ритуалистичните наставления на карма-канда, нито какъв обект в действителност се 
посочва във формулите за обожание, намиращи се в упасана-кханда, нито за какво се 
говори надълго и широко в различните хипотези в частта гяна-канда на Ведите. 

11.21.43 Аз съм ритуалното жертвоприношение, за което настояват Ведите, и Аз съм 
обожаемото Божество. Аз съм, който бива представен в различните философски 
хипотези, и пак Аз съм, който сетне е опроверган от философски анализи. Така 
трансценденталната звукова вибрация Ме установява като есенциалното значение на 
цялото Ведическо знание. Ведите, които подробно анализират всички материални 
двойнствености като нищо друго, освен Моята илюзорна енергия, в крайна сметка 
напълно отричат тези двойнствености и намират своето удовлетворение. 
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11.22.1-3 Уддхава запита: Мой скъпи Боже, о господарю на вселената, колко различни 
елемента на творението изброяват великите мъдреци? Аз съм Те чувал лично да описваш 
двадесет и осем — Бог, джива (душата), махат-таттва, фалшивото его, петте груби 
елемента, десетте сетива, умът, петте фини обекта на възприятие и трите гуни на 
природата. Но някои авторитети твърдят, че има двадесет и шест елемента, докато други 
говорят за двадесет и пет или пък за седем, девет, шест, четири или единадесет, а други 
казват, че са седемнадесет, шестнадесет или тринадесет. Какво е имал предвид всеки от 
тези мъдреци, пресмятайки елементите на съзиданието по такива различни начини? О 
върховни и вечни, бъди добър да ми обясниш това. 

11.22.4 Бог Кришна отвърна: Тъй като всички материални елементи присъстват 
навсякъде, логично е различните мъдри брахмани да ги анализират по разни начини. 
Всички тези различни философи говорят от подслона на Моята мистична енергия, затова 
могат да казват каквото и да е, без то да противоречи на истината. 

11.22.5 Когато философите спорят, "Не възнамерявам да анализирам даден предмет по 
начина, по който ти си го направил," просто Моите непреодолими енергии мотивират 
тяхното аналитично несъгласие. 

11.22.6 Различните мнения възникват поради намесата на Моите енергии. Ала за онези, 
които са съсредоточили интелигентността си в Мен и са овладели сетивата си, разликите 
във възприемането изчезват и следователно самата причина за спора е отстранена. 

11.22.7 О най-добър сред хората, тъй като грубите и фините елементи взаимно се 
проникват едни други, философите може да пресмятат броя на основните материални 
елементи по различен начин, според личното си желание. 

11.22.8 Всички фини материални елементи всъщност присъстват в своите груби 
следствия; по същия начин всички груби елементи присъстват във фините си причини, 
тъй като материалното творение се случва чрез прогресивно проявяване на елементите 
от фини към груби. Така можем да открием всички материални елементи във всеки 
отделен елемент. 

11.22.9 Затова, независимо кой от тези мислители говори, и независимо дали в своите 
изчисления включва материалните елементи в техните предишни, фини причини или в 
последващите им материални проявления, Аз приемам заключенията им за авторитетни, 
защото за всяка от различните теории могат винаги да се приведат логични обяснения. 

11.22.10 Тъй като човекът, който е бил покрит от невежество от незапомнени времена, 
не е способен да осъществи сам собствената си себе-реализация, трябва друга личност, 
която действително познава Абсолютната Истина, да му предаде това познание. 

11.22.11 Според познанието в материалната гуна на доброто, няма разлика в качествено 
отношение между живото същество и върховния Господ. Да се измисля качествена 
разлика помежду им е безсмислена спекулация. 

11.22.12 Природата оригинално съществува като равновесие между трите материални 
гуни, които касаят единствено природата, но не и трансценденталната духовна душа. 
Тези гуни – добро, страст и невежество — са действащата причина за сътворението, 
поддържането и унищожението на вселената. 

11.22.13 В този свят гуната на доброто се разпознава като знание, гуната на страстта 
като плодоносна дейност, а гуната на мрака като невежество. Времето се възприема като 
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бурно взаимодействие между материалните гуни, а целостта на функционалната 
склонност е въплътена като предвечната сутра или махат-таттва. 

11.22.14 Описах деветте основни елемента като наслаждаващата се душа, природата, 
предвечното проявление на природата като махат-таттва, фалшивото его, ефира, 
въздуха, огъня, водата и земята. 

11.22.15 Слухът, допирът, виждането, обонянието и вкусът са петте познавателни 
сетива, скъпи Ми Уддхава, а речта, ръцете, гениталиите, анусът и краката са петте 
действени сетива. Умът спада и към двете категории. 

11.22.16 Звукът, досегът, вкусът, мирисът и формата са обектите на познавателните 
сетива, а движението, речта, отделянето и произвеждането са функциите на работещите 
сетива. 

11.22.17 В началото на сътворението природата приема, чрез гуните на доброто, 
страстта и невежеството, своята форма като въплъщение на всички фини причини и 
груби проявления във вселената. Върховният Бог не се въвлича в процеса на 
материалното проявление, а просто хвърля погледа си върху природата. 

11.22.18 Докато материалните елементи, начело с махат-таттва, се трансформират, те 
получават специфичните си характеристики от погледа на Върховния Бог, и, сливайки се 
чрез силата на природата, сътворяват вселенското яйце. 

11.22.19 Според някои философи съществуват седем елемента, а именно земя, вода, 
огън, въздух и ефир, наред със съзнателната духовна душа и Върховната Душа, която е 
основата както на материалните елементи, така и на обикновената духовна душа. Според 
тази теория тялото, сетивата, жизненият дъх и всички материални явления се създават 
от тези седем елемента. 

11.22.20 Други философи заявяват, че има шест елемента — петте физически елемента 
(земя, вода, огън, въздух и ефир) и шестият елемент, Върховната Божествена Личност. 
Този Върховен Бог, притежаващ елементите, които е проявил от себе си, сътворява тази 
вселена, а сетне лично влиза в нея. 

11.22.21 Някои философи предлагат съществуването на четири елемента, три от които – 
огън, вода и земя — се излъчват от четвъртия, Аза. Веднъж съществуващи, тези елементи 
проявяват космичното битие, в което се случва цялото материално творение. 

11.22.22 Някои изчисляват съществуването на седемнадесет основни елемента, а 
именно петте груби елемента, петте обекта на възприятие, петте сетивни органа, умът и 
душата като седемнадесети елемент. 

11.22.23 Що касае пресмятането на шестнадесет елемента, единствената разлика с 
предходната теория е, че душата се отъждествява с ума. Ако пък изброяваме петте 
физически елемента, петте сетива, умът, индивидуалната душа и Върховният Бог, 
елементите са тринадесет. 

11.22.24 Ако ги броим единадесет, това са душата, грубите елементи и сетивата. Осемте 
груби и фини елементи плюс Върховният Бог ги прави девет. 

11.22.25 Ето как великите философи са анализирали материалните елементи по 
множество различни начини. Всичките им предположения са смислени, тъй като до едно 
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са изложени с предостатъчна логика. Действително, подобно философско съвършенство 
се очаква от истински мъдрите. 

11.22.26 Шри Уддхава запита: Макар природата и живото същество да са органически 
различни, о Боже Кришна, като че ли няма разлика помежду им, тъй като присъстват 
едно в друго. Душата изглежда вътре в природата и природата вътре в душата. 

11.22.27 О лотосооки Кришна, о всезнаещи Господи, милостиво разсечи това мое голямо 
съмнение с думите си, изразяващи вещината на Твоята разсъдливост. 

11.22.28 Единствено от Теб възниква знанието на живите същества, и чрез Твоята 
енергия това знание им бива отнето. Наистина, никой освен Теб не би могъл да разбере 
истинската природа на Твоята илюзорна енергия. 

11.22.29 Върховният Бог каза: О най-добър сред хората, материалната природа и този, 
който й се наслаждава, са напълно различни. Това проявено битие преминава през 
неспирни трансформации, намирайки се върху вълните на природните гуни. 

11.22.30 Скъпи Ми Уддхава, Моята материална енергия, съставляваща трите гуни и 
действаща чрез тях, проявява безчет творения наред с безчет съзнания, които да ги 
възприемат. Проявеният резултат на материалните трансформации се подразбира в три 
аспекта: адхятмик, адхидайвик и адхибхаутик. 

11.22.31 Зрението, видимата форма и отразеният образ на слънцето в цепката на окото 
всичките действат заедно, за да се разкрият един друг. Ала оригиналното слънце, стоящо 
в небето, е себе-проявено. По същия начин Върховната Душа, изначалната причина на 
всички същества, която затова е отделна от всички тях, действа чрез озаряване на 
собственото си трансцендентално преживяване като крайния извор на битието от всички 
взаимно проявяващи се обекти. 

11.22.32 Така и сетивните органи, а именно кожата, ушите, очите, езикът и носът — 
наред с функциите на финото тяло, т.е. обусловените съзнание, ум, интелигентност и 
фалшиво его — до едно могат да бъдат анализирани в тристранното разграничение на 
сетиво, обект на възприятие и управляващо божество. 

11.22.33 Когато бъдат възбудени трите гуни на природата, произтичащата 
трансформация се проявява като елементът фалшиво его в три фази – добро, страст и 
невежество. Генерирано от махат-таттва, която сама по себе си е резултат от 
непроявената прадхана, фалшивото его става причина за цялата материална илюзия и 
двойнственост. 

11.22.34 Умозрителният спор на философите — "Този свят е реален," "Не, нереален е" — 
се основава на непълно познаване на Върховната Душа и просто е насочен към 
проумяване на материалните качества. Макар подобен спор да е безполезен, хората, 
които са отвърнали вниманието си от Мен, собствения им истински Аз, са неспособни да 
го прекратят. 

11.22.35-36 Шри Уддхава каза: О върховни господарю, интелигентността на онези, които 
са се посветили на плодоносните дейности, несъмнено се е отклонила от Теб. Моля те, 
обясни ми как подобни хора приемат по-висши и по-низши тела в съответствие с 
материалните си дейности, а сетне на свой ред ги напускат. О Говинда, тази тема е много 
трудна за разбиране за глупците. Измамени от илюзията в този свят, те обикновено не 
осъзнават този факт. 
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11.22.37 Бог Кришна каза: Материалният ум на хората се оформя от последиците на 
плодоносните дела. Наред с петте сетива, той пътува от едно тяло в друго. Духовната 
душа, макар да е различна от този ум, го следва. 

11.22.38 Умът, обвързан от последиците на плодоносната работа, винаги медитира 
върху обектите на сетивата - както върху тези, които вижда в този свят, така и върху 
онези, за които е чувал от ведическите авторитети. Следователно умът сякаш се поражда 
и унищожава наред с обектите на възприятие, и така способността му да различава 
минало и бъдеще се губи. 

11.22.39 Когато живото същество преминава от настоящото си тяло в друго, сътворено 
от собствената му карма, то потъва в приятните и болезнени усещания на новото тяло и 
напълно забравя преживяванията на предишното тяло. Тази пълна забрава на 
предишната материална идентичност, която настъпва по една или друга причина, се 
нарича смърт. 

11.22.40 О най-великодушни Уддхава, това, което се нарича раждане, е просто пълното 
отъждествяване на душата с ново тяло. Човек приема ново тяло точно както напълно 
приема преживяването насън или в блян за реалност. 

11.22.41 Точно както някой, който сънува или мечтае, не си спомня предишните си 
сънища и мечти, така и човека, намиращ се в настоящето си тяло, макар да е съществувал 
преди това, си мисли, че едва наскоро се е появил. 

11.22.42 Понеже умът, който е вместилището на сетивата, е създал отъждествяването с 
новото тяло, тристранното материално многообразие от висша, средна и низша класа 
сякаш се проявява в реалността на душата. Така Азът сътворява външна и вътрешна 
двойнственост, точно както някой човек може да роди лош син. 

11.22.43 Мой скъпи Уддхава, материалните тела непрестанно преминават през 
създаване и унищожение по силата на времето, чиято бързина е непредвидима. Ала 
заради фината природа на времето, никой не вижда това. 

11.22.44 Различните степени на трансформация у всички материални тела са досущ като 
движенията на пламъка на свещ, на речното течение или на плодовете на дърво. 

11.22.45 Макар сиянието на една лампа да се състои от безброй лъчи светлина, които 
непрестанно се създават, променят и унищожават, човекът с илюзорна интелигентност, 
който зърва лампата за миг, ще рече заблудено, "Това е светлината на лампата." Когато 
някой съзерцава течаща река, вечно новите води преминават и отминават надалеч, ала 
при все това глупецът, наблюдавайки една част от реката, погрешно заявява, "Това е 
водата на реката." По същия начин, макар материалното тяло на човека неспирно да 
преживява трансформация, онези, които просто пропиляват живота си, разсъждавайки 
погрешно казват, че всяко едно отделно състояние на тялото е истинската идентичност 
на човека. 

11.22.46 Човек всъщност не приема раждане заради семената на миналите си дела, нито 
пък, бъдейки безсмъртен, умира. Илюзията кара живите същества да изглеждат, че се 
раждат и умират, както огънят в досег със съчките изглежда че лумва и стихва. 

11.22.47 Оплождане, бременност, раждане, младенчество, детство, младост, средна 
възраст, старост и смърт са деветте възрасти на тялото. 
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11.22.48 Макар материалното тяло да е различно от душата, заради невежеството, 
породено от материалното общуване, човек погрешно се отъждествява с по-добрите и по-
лоши физически състояния. Понякога някой щастливец съумява да се отърве от подобни 
умствени измислици. 

11.22.49 От смъртта на баща си или на дядо си човек може да се догадае и за собствената 
си смърт, а от раждането на сина си може да разбере състоянието на собственото си 
раждане. Онзи, който по този начин реалистично разбере създаването и гибелта на 
материалните тела, повече не се поддава на подобни двойнствености. 

11.22.50 Който наблюдава раждането на дървото от семката и окончателната му гибел 
след края на развитието му, несъмнено остава отделен наблюдател, различен от дървото. 
По същия начин, свидетелят на раждането и смъртта на материалното тяло, остава 
отделен от него. 

11.22.51 Неинтелигентният, неспособен да отличи себе си от материалната природа, 
смята природата за реална. В досега си с нея той се обърква напълно и влиза в цикъла на 
материалното съществуване 

11.22.52 Принудена да се скита заради плодоносните си дела, обусловената душа в досег 
с гуната на доброто се ражда сред мъдреците или полубоговете. В досег с гуната на 
страстта тя става демон или човешко същество, а във взаимодействие с гуната на 
невежеството приема раждане като призрак или всред животинското царство. 

11.22.53 Точно както някой може да подражава на човек, когото е видял да пее и 
танцува, по същия начин и душата, макар никога да не е извършител на материалните 
дейности, става пленница на материалната интелигентност и така е принудена да 
имитира нейните качества. 

11.22.54-55 Материалния живот на душата и преживяното от нея сетивно наслаждение 
в действителност са лъжовни, о потомъко на Дашарха, точно както дърветата изглежда 
че трептят, когато се отразяват в развълнувана вода, или както земята изглежда, че се 
върти, когато човек върти очите си, или като мечтан или сънуван свят. 

11.22.56 За онзи, който бленува за сетивно наслаждение, материалният живот, макар да 
е лишен от действително съществуване, не си отива, досущ като неприятно преживяване 
насън. 

11.22.57 Затова, о Уддхава, не се опитвай да се наслаждаваш с материалните сетива. Виж 
как илюзията, основаваща се на материалната двойственост, пречи на човека да осъзнае 
себе си. 

11.22.58-59 Дори да го пренебрегват, обиждат или подиграват, дори да му завиждат или 
непрестанно да го тормозят с побои, завързване или уволнение, дори невежи хора да го 
цапат като плюят и уринират върху него, онзи, който се стреми към най-висшата цел на 
живота трябва въпреки всички тези трудности да използва интелигентността си и да 
остане на духовно ниво. 

11.22.60 Шри Уддхава каза: О най-красноречиви, моля те, обясни ми как да разбирам 
това. 

11.22.61 О душа на вселената, обуславянето на личността в материалния живот е 
толкова силно, затова дори за мъдрите е много трудно да изтърпяват обидите, които им 
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нанасят невежи хора. Единствено Твоите предани, които са стабилни в любящото си 
служене към Теб и които са постигнали умиротворение, прислонени в лотосовите Ти 
нозе, са способни да понесат подобни оскърбления. 
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11.23.1 Шукадева Госвами каза: Запитан така почтително от най-добрия сред преданите 
си, Шри Уддхава, Бог Мукунда, предводителят на Дашархите, най-напред отбеляза колко 
подобаващи са думите на слугата Му. Сетне Богът, за чийто славни подвизи си заслужава 
да се слуша, започна да му отговаря 

11.23.2 Бог Шри Кришна каза: О ученико на Брихаспати, действително няма свят човек 
на този свят, способен да успокои ума си, след като е бил смутен от обидните слова на 
нецивилизовани люде. 

11.23.3 Острите стрели, пронизващи гръдта и достигащи сърцето, не причиняват такова 
страдание, каквото остриетата на язвителни, обидни думи, впиващи се в сърцето, 
изречени от невъзпитани хора. 

11.23.4 Мой скъпи Уддхава, във връзка с това се разказва една благочестива история, 
която сега ще ти предам. Моля те, слушай с бдително внимание. 

11.23.5 Веднъж един санняси бе оскърбен по всевъзможни начини от порочни хора. Той, 
обаче, с решителност си спомни, че изстрадва плодовете на миналата си карма. Ще ти 
разкажа историята му, както и онова, което изрече. 

11.23.6 В страната Аванти живееше някога един брахмана, който бе много богат и 
живееше в пълен разкош, занимавайки се с търговия. Обаче беше свидлив човек, 
похотлив, алчен и склонен да се гневи. 

11.23.7 В дома му, лишен от религиозност и законно сетивно наслаждение, нито 
членовете на семейството, нито гостите получаваха уважение, дори и на думи. Той не 
допускаше нужното удовлетворение дори на собственото си тяло в подходящото време. 

11.23.8 Понеже беше такъв коравосърдечен скъперник, синовете, роднините, съпругата, 
дъщерите и слугите му започнаха да изпитват враждебност към него. Отблъснати, те 
никога не се отнасяха към него с обич. 

11.23.9 Тогава управляващите божества на петте фамилни жертвоприношения се 
разгневиха на брамина, който, понеже беше стиснат, къташе богатството си като якша, 
когото не чакаше нищо добро нито в този свят, нито в следващия, и който беше напълно 
лишен от религиозност и сетивно наслаждение. 

11.23.10 О великодушни Уддхава, чрез пренебрежението си към тези полубогове той 
изчерпа целия си запас от благочестие и цялото си богатство. Натрупаното с постоянните 
му изтощителни усилия имане бе напълно изгубено. 

11.23.11 Част от богатството на този тъй наречен брахмана бе отнето от роднините му, 
Мой скъпи Уддхава, част – от крадци, част – от прищевките на провидението, част от 
въздействието на времето, част от обикновените хора, а част от властите. 

11.23.12 Накрая, когато имането му бе напълно изгубено, той, който никога не се бе 
занимавал с религиозност или сетивно наслаждение, бе пренебрегнат от членовете на 
семейството си. Така той потъна в непоносима неволя. 

11.23.13 Изгубил цялото си богатство, браминът изпитваше силна болка и скръб. Със 
задавено от сълзи гърло той дълго медитираше върху своето имане. Тогава го обзе 
могъщо чувство на отречение. 
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11.23.14 Браминът каза следното: О, какво страшно нещастие! Аз просто се измъчих 
ненужно, борейки се толкова усилено да спечеля пари, които дори не бяха предназначени 
за религиозност или материално наслаждение. 

11.23.15 Обикновено става така, че богатството на скъперниците не им донася никакво 
щастие. В този свят ги кара да се самоизмъчват, а когато умрат ги праща в ада. 

11.23.16 Каквато и чиста слава да има прославеният, каквито и заслужаващи похвала 
качества да притежава добродетелният, те се унищожават даже от най-малката капка 
алчност, точно както привлекателната физическа красота се съсипва дори от една следа 
бяла проказа. 

11.23.17 В спечелването, придобиването, увеличаването, защитата, изразходването, 
загубата и наслаждаването на богатството всички хора влагат големи усилия, страх, 
тревога и заблуда. 

11.23.18-19 Кражби, насилие, лъжи, двуличие, похот, гняв, объркване, гордост, свади, 
враждебност, безверие, завист и опасностите, които идват от жените, хазарта и 
пиянството са петнадесетте нежелани характеристики, които замърсяват мъжете заради 
алчността към богатство. Въпреки че тези качества са нежелателни, в заблудата си 
хората им приписват стойност. Затова онзи, който се стреми да постигне истинското 
благо в живота, трябва да стои настрана от нежеланото материално богатство. 

11.23.20 Дори братът, съпругата, родителите и приятелите на човека, обвързани с него 
от обичта, начаса биха прекратили любящите си взаимоотношения, превръщайки се във 
врагове заради една единствена монета. 

11.23.21 Даже за съвсем малка сума пари тези роднини и приятели стават 
раздразнителни и гневът им пламва. Постъпвайки като съперници, те набързо изоставят 
всяка сантименталност и добра воля, и са готови да отхвърлят човека в миг, дори стигат 
дотам, че да извършат убийство. 

11.23.22 Онези, които са се сдобили с човешки живот, за какъвто се молят дори 
полубоговете, и в този човешки живот са се оказали брахмани от най-висшата класа, са 
изключителни късметлии. Пренебрегнат ли тази изключителна възможност, те 
несъмнено погубват собствения си истински интерес и срещат най-нещастна гибел. 

11.23.23 Та кой смъртен, постигнал този рядък човешки живот, който е портата към рая 
и освобождението, доброволно би се обвързал към тази обител на безсмислието – 
материалната собственост? 

11.23.24 Онзи, който се скъпи да разпределя богатството си помежду верните 
съмишленици — полубоговете, мъдреците, предците и обикновените човешки същества, 
както и близките роднини, сватове и самия себе си — къта богатството си досущ като 
някой якша и го очаква пропадане. 

11.23.25 Онези, които могат да разграничават, са способни да оползотворяват парите, 
младостта и силата си, за да постигнат съвършенство. Но аз трескаво пропилях всичко 
това в безполезно усилие за повече богатства. Сега, когато вече съм старец, какво бих 
могъл да постигна? 
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11.23.26 Защо трябва интелигентният човек да страда в неспирните си напразни опити 
да се сдобие с богатство? Наистина, целият този свят е съвършено объркан от нечия 
илюзорна енергия. 

11.23.27 За онзи, който се намира в лапите на смъртта, каква полза от богатства или от 
тези, които ги предлагат, каква полза от сетивни наслади или от тези, които ги 
предлагат, или въобще от каквито и да било плодоносни дейности, които просто карат 
човека отново да се ражда в материалния свят? 

11.23.28 Върховният Бог, Господ Хари, който съдържа в себе си всички полубогове, 
трябва да е доволен от мен. Наистина, Той ме доведе до това окаяно положение, 
принуждавайки ме да изпитам непривързаност, а тя е лодката, която ще ме пренесе над 
този океан на материалния живот. 

11.23.29 Ако още ми е останало време да живея, ще изпълнявам аскетизъм, 
принуждавайки тялото си да преживява с насъщните нужди. Без повече да се обърквам, 
аз ще преследвам онова, което представлява истинският ми интерес в живота, и ще 
оставам удовлетворен вътре в себе си. 

11.23.30 Нека управляващите полубогове на тези три свята имат добрината да проявят 
милостта си към Мен. И наистина, Махараджа Кхатванга е успял да постигне духовния 
свят в един миг. 

11.23.31 Бог Шри Кришна продължи: Така, с решителен ум, превъзходният Аванти 
брахмана съумя да развърже възлите на желанието в сърцето си. Сетне прие ролята на 
спокоен и тих странстващ санняси. 

11.23.32 Той скиташе по земята, запазвайки интелигентността, сетивата и жизнения си 
дъх под контрол. За да изпросва милостиня, пътуваше самичък из различни градове и 
села. Не парадираше с издигнатата си духовна позиция, затова оставаше неразпознат от 
останалите 

11.23.33 Добри ми Уддхава, гледайки на него като на стар и мръсен просяк, хулиганите 
го поругаваха с многобройни обиди. 

11.23.34 Някои от тях отмъкваха саннаяския му жезъл, а други канчето за вода, което той 
използваше за просешка паничка. Някои взимаха постелката му от еленова кожа, други 
броеницата му, а други крадяха скъсаните му парцаливи одежди. Размахвайки ги пред 
очите му, те се правеха, че ще му ги върнат, но после отново ги скриваха. 

11.23.35 Когато присядаше на брега на някоя река и се канеше да приеме храната, която 
бе придобил с просия, такива порочни негодници идваха и уринираха върху нея, и се 
осмеляваха да плюят върху главата му. 

11.23.36 Макар да бе дал обет за безмълвие, те се опитваха да го накарат да проговори, а 
не го ли стореше го биеха с пръчки. Други го ругаеха с думите, "Този човек е просто един 
крадец." А други го обвиваха с въжета, крещейки, "Завържете го! Завържете го!" 

11.23.37 Те го коряха и обиждаха, казвайки, "Този човек е само един двуличник и 
измамник. Прави бизнес от религията просто защото е изгубил цялото си богатство и 
семейството му го е изхвърлило." 

11.23.38-39 Някои му се подиграваха с думите, "Вижте този могъщ мъдрец, непоклатим 
като Хималаите! Практикувайки безмълвие, той се стреми към целта си с неотклонна 
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решителност, досущ като някой паток." Други пърдяха върху него, а други понякога 
завързваха този два пъти роден брахмана с вериги, държейки го в плен като домашно 
животно. 

11.23.40 Браминът разбираше, че всичките му страдания — както причинявани от 
другите живи същества, така и от по-висшите природни сили и от собственото му тяло — 
бяха неизбежни и предопределени от провидението. 

11.23.41 Дори и оскърбяван от тези хора от низша класа, браминът неотклонно 
изпълняваше духовните си задължения. Съсредоточавайки решителността си в гуната 
на доброто, той запя следната песен. 

11.23.42 Браминът каза: Тези хора не са причина за моето щастие и нещастие, нито 
полубоговете, тялото ми, планетите, миналите ми дела или времето. Умът е този, който 
причинява щастието и страданието, и продължава да върти въртележката на 
материалния живот. 

11.23.43 Мощният ум привежда в движение функциите на материалните гуни, от които 
се пораждат различни видове материални дейности в качествата на доброто, 
невежеството и страстта. От дейностите на всяка от тези гуни се развива съответната 
жизнена ситуация. 

11.23.44 Макар да присъства наред с борещия се ум в материалното тяло Свръхдушата 
не полага усилия, тъй като е надарена с трансцендентално просветление. Действайки 
като мой приятел, Тя просто наблюдава от трансценденталната си позиция. От друга 
страна аз, мъничката душа, съм прегърнал този ум, който е огледало, отразяващо образа 
на материалния свят. Така съм се захванал да се наслаждавам на желаните обекти и съм 
се оплел в досега си с гуните на природата. 

11.23.45 Благотворителността, предписаните задължения, спазването на по-важните и 
второстепенни регулиращи принципи, слушането на писанията, благочестивите дела и 
пречистващите обети всичките в крайна сметка целят да покорят ума. Наистина, 
съсредоточаването на ума във Върховния е най-висшата йога. 

11.23.46 Ако умът на човека е съвършено установен и умиротворен, тогава, кажете ми, 
каква нужда има той да извършва ритуални пожертвования и други благочестиви 
ритуали? А ако умът му остава неовладян и изгубен в невежество, каква полза от всички 
тези занимания? 

11.23.47 Всички сетива от незапомнени времена са се намирали под властта на ума, а 
самият ум никога не се покорява на никого. Той е по-силен от най-силното и 
богоподобната му сила е страховита. Затова онзи, който съумее да покори ума, става 
господар на всички сетива. 

11.23.48 Неспособни да овладеят неукротимия враг, ума, чиито подтици са нетърпими и 
който измъчва сърцето, много хора напълно се объркват и влизат в ненужни свади с 
околните. Така заключават, че останалите хора са или техни приятели, или врагове, или 
пък са безразлични към тях. 

11.23.49 Хората, които се отъждествяват с това тяло, което е просто продукт на 
материалния ум, са заслепени от своето невежество, мислейки в контекста на "аз" и "мое." 
Заради илюзията им че "това съм аз, но онова е някой друг," те се скитат в безкраен мрак. 
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11.23.50 Ако казвате, че тези хора са причина за моето щастие и нещастие, къде е 
мястото на душата в едно подобно разбиране? Това щастие и нещастие касаят не душата, 
а взаимодействията между материалните тела. Ако някой си прехапе езика със 
собствените си зъби, на кого трябва да се гневи в болката си? 

11.23.51 Ако казвате, че полубоговете, управляващи телесните сетива, причиняват 
страдание, все пак, как би могло такова страдание да засяга духовната душа? Да действаш 
и да си обект на въздействие – това са просто взаимодействията между изменчивите 
сетива и техните управляващи божества. Когато един крайник на тялото удря друг, на 
кого трябва да се ядосва личността в тялото? 

11.23.52 Ако душата сама бе причина за щастието и нещастието, тогава не бихме могли 
да виним другите, понеже щастието и нещастието просто биха били в природата на 
душата. Според тази теория в действителност не съществува нищо, освен душата, а ако 
възприемаме нещо различно от душата, то това е илюзия. Тогава, щом щастието и 
нещастието всъщност не съществуват според тази концепция, защо да се гневим на себе 
си или на останалите? 

11.23.53 Ако пък разгледаме хипотезата, че планетите са непосредствената причина за 
страданието и щастието, тогава къде е и тук връзката с вечната душа? В крайна сметка, 
въздействията на планетите касаят единствено неща, които са се родили. Още повече, че 
вещите астролози обясняват как планетите само си причиняват страдание една на друга. 
Тогава, след като живото същество е различно от тези планети, както и от материалното 
тяло, пак питам, срещу кого да излее гнева си? 

11.23.54 Ако допуснем, че плодоносната работа е причина за щастието и нещастието, пак 
не боравим с душата. Идеята за материалното действие възниква когато е налице 
духовен извършител, който е съзнателен, и материално тяло, което преживява 
трансформациите на щастието и страданието като последица от подобни действия. Тъй 
като тялото е лишено от живот, то не може да е действителният възприемащ щастието и 
страданието, нито пък душата, която в крайна сметка е напълно духовна и е различна от 
материалното тяло. Щом кармата няма окончателна основа нито в тялото, нито в душата, 
на кого да се разгневи човек? 

11.23.55 Ако приемем времето за причина на щастието и страданието, този опит също не 
е приложим към духовната душа, понеже времето е проявление на духовната енергия на 
Бога, а живите същества също са експанзии на Неговата духовна енергия, проявяваща се 
посредством времето. Без съмнение огънят не изгаря собствените си пламъци или искри, 
нито студът наранява собствените си снежинки и градушка. В действителност духовната 
душа е трансцендентална и се намира отвъд преживяването на материално щастие и 
нещастие. На кого, тогава, да се гневим? 

11.23.56 Фалшивото его придава форма на илюзорното материално съществуване и така 
преживява материално щастие и страдание. Духовната душа, обаче, е трансцендентална 
спрямо материалната природа; тя всъщност никога не може да бъде повлияна от 
материално щастие или страдание никъде, при никакви обстоятелства, заради никой 
човек. Онзи, който разбира това, няма от какво да се бои в материалното творение. 

11.23.57 Ще прекося непреодолимия океан на незнанието, решително насочен в служене 
на лотосовите нозе на Кришна. Това е потвърдено от предходните ачарии, установени в 
неотклонна преданост към Бога, Параматма, Върховния Господ. 
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11.23.58 Бог Кришна каза: Така, добивайки непривързаност към загубата на богатството 
си, този мъдрец се отърси от скръбта си. Той напусна дома си, приемайки санняс, и 
заскита по земята. Дори когато го оскърбяваха глупци и негодници, той не се отклони от 
дълга си и изпя тази песен. 

11.23.59 Никаква друга сила освен объркването в собствения й ум не кара душата да 
преживява щастие или страдание. Начинът, по който тя възприема приятели, неутрални 
хора и врагове, както и целия материален свят, който си изгражда около това 
възприятие, просто са породени от невежество. 

11.23.60 Мой скъпи Уддхава, насочвайки неотклонно интелигентността си в Мен, така 
напълно ще овладееш ума. Това е есенцията на науката йога. 

11.23.61 Всеки, който слуша или рецитира пред другите тази санняска песен, 
представяща научното знание за Абсолюта, и който медитира върху нея с пълно 
внимание, никога повече няма да попада в плена на двойственото материално щастие и 
нещастие. 
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11.24.1 Бог Шри Кришна каза: Сега ще ти опиша науката на Санкхя, която беше 
съвършено установена от древните авторитети. Проумявайки тази наука човек може 
веднага да се откаже от илюзията на материалната двойственост. 

11.24.2 Първоначално, по време на Крита-юга, когато всички хора бяха експерти в 
духовното разграничаване, както и преди това, по време на периода на унищожение, 
съществуваше само виждащият, неразличим от виждания обект. 

11.24.3 Тази единствена Абсолютна Истина, оставайки свободна от материална 
двойственост и недостъпна за обикновената реч и ум, се раздели на две категории - 
материалната природа и живите същества, които се опитват да се наслаждават на 
проявленията на тази природа. 

11.24.4 От тези две категории на проявление, едната е материалната природа, която 
обхваща както фините причини, така и проявените продукти на материята. Другата е 
съзнателното живо същество, определено като наслаждаващ се. 

11.24.5 Когато материалната природа бе развълнувана от Моят поглед, трите гуни - 
добро, страст и невежество - се проявиха, за да изпълнят несбъднатите желания на 
обусловените души. 

11.24.6 От тези гуни се пови първичната сутра, заедно с махат-таттва. С 
преобразуването на махат-таттва бе породено фалшивото его, причината за заблудата 
на живите същества. 

11.24.7 Фалшивото его, което е причина за физическите усещания, сетива и ум, обхваща 
духа и материята и се проявява в три разновидности: в гуните на доброто, страстта и 
невежеството. 

11.24.8 От фалшивото его в гуната на невежеството идват фините физически 
възприятия, от които бяха генерирани грубите елементи. От фалшивото его в гуната на 
страстта идват сетивата, а от фалшивото его в гуната на доброто възникнаха 
единадесетте полубогове. 

11.24.9 Подтиквани от Мен, всички тези елементи се обединиха, за да функционират по 
реда си и заедно породиха вселенското яйце, където Аз съвършено пребивавам. 

11.24.10 Аз сам се появих в това яйце, което се носеше върху причинните води, а от пъпа 
Ми се издигна вселенският лотос, родното място на самородения Брахма. 

11.24.11 Бог Брахма, душата на вселената, надарен с гуната на страстта, извърши 
големи отречения по Моята милост и по този начин създаде трите планетарни 
разделения, наречени Бхур, Бхувар и Свар, заедно с техните управляващи божества. 

11.24.12 Раят бе създаден като резиденция на полубоговете, Бхуварлока като място за 
призрачни духове, а системата на земята като място за хората и други смъртни същества. 
Онези мистици, които се стремят към освобождение, се издигат отвъд тези три 
подразделения. 

11.24.13 Бог Брахма създаде подземния регион за демоните и змиитете наги. По този 
начин бяха установени местоназначенията в трите свята в съответствие с последиците 
на различните видове дейности, изпълнявани в рамките на трите гуни на природата. 
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11.24.14 Чрез мистична йога, големи отречения и живот в ордена на отречението се 
достигат чистите дестинации като Махарлока, Джанолока, Тапалока и Сатялока се. Но 
чрез йогата на предаността човек достига трансценденталната Mи обител. 

11.24.15 Всички последици от плодоносната работа са наредени в този свят от Мен, 
върховният създател, действащ като силата на времето. По този начин човек понякога се 
издига към повърхността на тази могъща река от гуните на природата, а понякога 
отново се потапя. 

11.24.16 Каквито и видими характеристики да съществуват в този свят - малко или 
голямо, тънко или дебело - със сигурност съдържат както материалната природа, така и 
наслаждаващия се, духовната душа. 

11.24.17 Златото и пръстта първоначално съществуват като съставки. От златото човек 
може да се направят хубави златни накити като гривни и обеци, а от пръстта може да се 
направят хубави глинени делви и паници. Оригиналните съставки злато и пръст са 
съществували преди продуктите, направени от тях, а когато продуктите в крайна сметка 
бъдат унищожени, оригиналните съставки, златото и пръстта, ще останат. Следователно, 
щом съставките са налице в началото и в края, те трябва да присъстват и в междинния 
етап, приемайки формата на определен продукт, на който ние приписваме за удобство 
определено име, като гривна, обици, делва или паница. Оттук можем да разберем, че тъй 
като причината за съставката съществува преди създаването на дадения продукт, както 
и след унищожаването му, то същата причина за съставките трябва да присъства по 
време на проявената фаза, поддържайки продукта като основа на неговата реалност. 

11.24.18 Един материален обект, сам по себе си състоящ се от една основна съставка, 
създава друг материален обект чрез трансформация. Така един създаден обектът става 
причина и основа за друг създаден обект. Така че определен обект може да се нарече 
истински заради това, че притежава основните характеристики на друг обект, който 
определя неговия произход и крайно състояние. 

11.24.19 Материалната вселена може да се счита за реална, тъй като има природата на 
първоначалната си съставка и крайното й състояние. Бог Маха-Вишну е вместилището на 
природата, която се проявява по силата на времето. Така че природата, Всемогъщият 
Вишну и времето не са различни от Мен, Върховната Абсолютна Истина. 

11.24.20 Докато Върховният Бог продължава да гледа природата, материалният свят 
продължава да съществува, постоянно проявяващ се чрез пресъздаване и размножаване 
на огромния и разнообразен поток на вселенското битие. 

11.24.21 Аз съм основата на вселенската форма, която показва безкрайно многообразие 
чрез многократно създаване, поддържане и унищожаване на планетните системи. 
Оригинално съдържаща в себе си всички планети в непроявено състояние, Моята 
вселенска форма проявява различни видове съществуване, подреждайки 
координираната комбинация от петте елемента. 

11.24.22-27 По време на унищожение, смъртното тяло на живото същество се обединява 
с храната. Храната се слива със зърното,а зърното се влива обратно в земята. Земята се 
слива с финото си усещане, аромата. Аромата се слива с водата, а водата се слива със 
своето качество, вкуса. Този вкус се слива с огъня, който се слива с формата. Формата се 
слива с докосването, а докосването се слива с ефира. Ефирът най-накрая се слива с 
усещането за звук. Сетивата се сливат със собствения си източник, полубогове, а те, о 
благородни Уддхава, се сливат с контролиращия ум, която се слива с фалшивото его в 
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гуната на доброто. Звукът става едно с фалшивото его в гуната на невежеството, а 
всемогъщото фалшиво его, първият от всички физически елементи, се слива с общата 
природа. Общата материална природа, основното хранилище на трите основни гуни, се 
разтваря в гуните. Тези гуни на природата след това се сливат с непроявената форма на 
природата, а непроявената форма се влива във времето. Времето се слива с Върховния 
Господ, присъстващ в облика на всезнаещия Маха-пуруша, който изначално активира 
всички живи същества. Този извор на целият живот се влива в Мен, неродената Върховна 
Душа, и оставам единствено Аз, установен вътре в себе си. От Мен се проявяват цялото 
творение и унищожение. 

11.24.28 Точно както изгряващото слънце премахва тъмнината на небето, по същия 
начин и това научно познание за космическото унищожение премахва цялата илюзорна 
двойнственост от съзнанието на сериозния ученик. Дори и илюзията някак да влезе 
сърцето му, тя не може да остане там. 

11.24.29 Така Аз, съвършеният наблюдател на всичко материално и духовно, изговорих 
това знание за Санкхя, което разрушава илюзията на съмнението чрез научен анализ за 
сътворението и унищожението. 
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11.25.1 Върховният Бог каза: О най-добър сред хората, моля те, слушай, ще ти опиша как 
живото същество придобива определена природа в общуването си с различните 
материални гуни. 

11.25.2-5 Власт над ума и сетивата, търпение, точна преценка, придържане към 
предписаните задължения, истинност, милосърдие, внимателно изучаване на миналото и 
бъдещето, удовлетворение при всякакви обстоятелства, щедрост, отреченост от 
сетивните наслади, вяра в духовния учител, смущение при неподобаващо държание, 
благотворителност, простота, смирение и доволство вътре в себе си са качествата в 
гуната на добротата. Материално желание, голямо усилие, дързост, неудовлетворение 
дори и при печалба, фалшива гордост, молитви за материален напредък, считане на себе 
си за по-различен и по-добър от останалите, чувствено наслаждение, импулсивна 
готовност за влизане в битки, удоволствие от слушането на похвали за себе си, склонност 
към осмиване на другите, изтъкване на собствените достойнства и оправдаване на 
действията чрез собствената си сила са качества в гуната на страстта. Непосилен гняв, 
свидливост, говорене без позоваване на авторитета на писанията, силна ненавист, живот 
като паразит, лицемерие, хронична умора, кавги, скръб, заблуда, нещастност, депресия, 
прекалено много спане, лъжливи очаквания, страх и мързел са основните качества в 
гуната на невежеството. Сега, моля те, чуй за комбинацията между тези три гуни. 

11.25.6 Мой скъпи Уддхава, комбинацията от всичките три гуни присъства в начина на 
мислене за "аз" и "мое." Обичайните взаимоотношения в този свят, които се извършват с 
посредничеството на ума, обектите на възприятие, сетивата и праничните потоци във 
физическото тяло, също се основават на комбинацията от гуните. 

11.25.7 Когато някой се отдава на религиозност, икономическо развитие и сетивно 
наслаждение, вярата, богатството и чувственото удоволствие, които добива чрез тези 
усилия, показва взаимодействието между трите гуни на природата. 

11.25.8 Когато човек жадува за сетивно наслаждение, бидейки привързан към семейния 
живот, вследствие на което се установява в религиозните и професионални задължения, 
се проявява комбинацията на природните гуни. 

11.25.9 Онзи, който притежава качества като самообладание, е ясно, че основно е в 
гуната на доброто. По подобен начин страстният човек се познава по похотта, а невежият 
по характеристики като гнева. 

11.25.10 Всеки човек, бил той мъж или жена, който Ме почита с любяща преданост, 
посвещавайки Ми своите предписани задължения без материална привързаност, се 
намира в доброто. 

11.25.11 Когато някой Ме почита чрез предписаните си задължения, надявайки се да 
извлече материални облаги, трябва да е ясно, че природата му се намира в страстта, а 
онзи, който ме почита с желание да извършва насилие срещу останалите, е в невежество. 

11.25.12 Трите гуни на материалната природа – добро, страст и невежество — влияят на 
живото същество, но не и на Мен. Проявявайки се в ума му, те го подтикват да се 
привързва към материалните тела и другите сътворени обекти. Ето как живото същество 
е обвързано. 

11.25.13 Когато гуната на доброто, която е сияйна, чиста и благотворна, надделява над 
страстта и невежеството, човекът е надарен с щастие, добродетел, знание и други добри 
качества. 
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11.25.14 Когато гуната а страстта, която води до привързване, сепаратизъм и 
действеност, победи невежеството и доброто, човек започва да се труди здраво, за да 
спечели престиж и богатство. Така в гуната на страстта той живее в тревога и напрегната 
борба. 

11.25.15 Когато гуната на невежеството завладее страстта и добротата, тя покрива 
съзнанието, правейки човека глупав и безчувствен. Потъвайки в скръб и илюзия, той спи 
прекомерно, увлича се в лъжовни надежди и извършва насилие спрямо останалите. 

11.25.16 Когато съзнанието се проясни и сетивата се отдръпнат от материята, човек 
изпитва безстрашие в материалното тяло и непривързаност към материалния ум. В 
такава ситуация преобладава гуната на доброто, в която човек има възможността да Ме 
осъзнае. 

11.25.17 Можеш да разпознаеш гуната на невежеството по нейните признаци — 
изкривяване на интелигентността заради прекомерна дейност, неспособност на 
възприемащите сетива да се освободят от заплитането в светски обекти, недобро 
здравословно състояние на работещите физически органи и лабилна обърканост на ума. 

11.25.18 Когато по-висшата осъзнатост на човека запада, а накрая изчезва и така човек 
става неспособен да съсредоточи вниманието си, умът му е съсипан и изпада в 
невежество и депресия. Трябва да разбереш, че в подобно положение доминира гуната на 
невежеството. 

11.25.19 С увеличаване на гуната на доброто, силата на полубоговете също се увеличава. 
Нараства ли страстта, демоничните също добиват сили. А с възхода на невежеството, о 
Уддхава, се въздига и могъществото на най-злите. 

11.25.20 Нека е ясно, че будната бдителност се поражда от доброто, сънят със сънища – 
от страстта, а дълбокия сън без сънища – от невежеството. Четвъртото състояние на 
съзнанието прониква тези три и е трансцендентално. 

11.25.21 Учените люде, посветили се на ведическата култура, се въздигат чрез гуната на 
доброто към все по-висши и по-висши състояния. Гуната на невежеството, от своя 
страна, кара човека стремглава да пропада към все по-низши и по-низши раждания. А 
чрез гуната на невежеството той продължава да се преражда в човешки тела. 

11.25.22 Тези, които напускат този свят в гуната на доброто, отиват на райските 
планети; които умират в гуната на страстта, остават в света на човешките същества, а 
умиращите в гуната на невежеството са принудени да идат в ада. Ала онези, които са 
свободни от въздействията на всички гуни на природата, идват при Мен. 

11.25.23 Действие, извършено като приношение към Мен, без стремеж към плода му, се 
счита, че е в гуната на доброто. Действие, извършено с желание за наслаждение на 
резултатите му, е в гуната на страстта. А действие, подбудено от насилие и завист, е в 
гуната на невежество. 

11.25.24 Абсолютното знание е в гуната на доброто; знанието, основаващо се на 
двойственност, е в гуната на страстта; а глупавото, материалистично знание е в гуната 
на невежеството. Знанието, основаващо се на Мен, обаче, е трансцендентално. 
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11.25.25 Живеенето в гората е в гуната на доброто, живеенето в града е в гуната на 
страстта, живеенето в игрален дом е в гуната на невежеството, а живеенето там, където 
живея Аз, е трансдендентално. 

11.25.26 Действащият, който е свободен от привързаност, е в гуната на доброто; 
Действащият заслепен от лично желание, е в гуната на страстта, а действащият, който 
напълно е забравил как да различава правилно от неправилно, е в гуната на 
невежеството. Ала онзи, който действа, приел подслон у Мен, е трансцендентален спрямо 
гуните на природата. 

11.25.27 Вярата, насочена към духовен живот, е в гуната на доброто; вярата, кореняща 
се в плодоносните дела, е в гуната на страстта; вярата, основаваща се на нерелигиозни 
дейности, е в гуната на невежеството; ала вярата в Моето предано служене е чисто 
трансцендентална. 

11.25.28 Храна, която е полезна, чиста и се добива без трудност, е в гуната на доброто; 
храна, доставяща непосредствено удоволствие на сетивата, е в гуната на страстта; а 
храна, която е нечиста и причинява страдания, е в гуната на невежеството. 

11.25.29 Щастието, извлечено от аза, е в гуната на доброто; щастието, основаващо се на 
сетивно наслаждение, е в гуната на страстта; а щастието базиращо се на заблуда и 
деградация, е в гуната на невежеството. Ала онова щастие, което се открива в Мен, е 
трансцендентално. 

11.25.30 Затова материалната субстанция, мястото, резултата от дейността, времето, 
знанието, действието, извършителят на действието, вярата, състоянието на съзнание, 
формите на живот и местоназначението след смъртта до едно се основават върху трите 
гуни на материалната природа. 

11.25.31 О най-добър сред човешките същества, всички състояния на материално 
съществуване са свързани с взаимоотношенията на наслаждаващата се душа и 
материалната природа. Независимо дали са видени, чути, или просто помислени в ума, те 
без изключение са съставени от гуните на природата. 

11.25.32 О благородни Уддхава, всички тези различни фази на обусловения живот 
възникват от дейността, породена от гуните на материалната природа. Живото 
същество, което е надмогнало тези гуни, проявени от ума, може да се посвети на Мен чрез 
процеса на преданото служене и така да постигне чиста любов към Мен. 

11.25.33 Затова, след като са постигнали тази човешка форма на живот, позволяваща на 
човека да развие пълно знание, тези, които са интелигентни, трябва да се избавят от 
всяко замърсяване от природните гуни и да се заемат само с любящо служене към Мен. 

11.25.34 Мъдрият светец, свободен от всякакво светско общуване и невъзмутим, трябва 
да покори сетивата си и да Ме обожава. Нека той надмогне гуните на страстта и 
невежеството, занимавайки се единствено с неща в гуната на доброто. 

11.25.35 Сетне, неотклонно насочен в преданото служене, мъдрецът трябва да победи и 
материалната гуна на доброто посредством безразличие към гуните. Така, постигнала 
покой вътре в ума, духовната душа, избавена от гуните на природата, изоставя самата 
причина за своята обусловеност и постига Мен. 
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11.25.36 Избавено от фината обусловеност на ума и от материалните гуни, породени от 
материалното съзнание, живото същество намира пълно удовлетворение в това да 
преживява Моя трансцендентален облик. То вече не търси наслади във външната 
енергия, нито медитира върху подобни наслади вътре в себе си, нито си спомня за тях. 
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11.26.1 Върховният Бог каза: „Като постигне тази човешка форма на живот, която му 
дава възможността да Ме осъзнае, и се отдаде на предано служене на Мен, човек може да 
постигне Мен – изворът на всички удоволствия и Върховната Душа на всичко 
съществуващо, намираща се в сърцето на всяко живо създание. 

11.26.2 Човек, който се е установил в трансцеденталното знание, се освобождава от 
обусловения живот като изоставя измамното отъждествяване с продуктите на 
материалните гуни на природата. Като вижда, че тези продукти са просто илюзия, той 
избягва оплитането в материалните гуни на природата, макар и постоянно да се намира 
сред тях. Тъй като качествата на природата и техните продукти просто не са истински, 
той не ги приема. 

11.26.3 Човек никога не бива да общува с материалисти, отдадени на задоволяване на 
нагона и на стомасите си. Ако ги следва, той ще пропадне в най-дълбокия мрак, точно 
като слепец, който следва друг слепец. 

11.26.4 Следната песен бе изпята от известния император Пурурава. Когато бе лишен от 
жена си, Урваши, той първо се обърка, но като овладя мъката си, започна да изпитва 
непривързаност. 

11.26.5 Когато тя го напусна, той тичаше след нея като луд, макар да бе гол, и викаше 
отчаяно, „О, моя съпруго, о, ужасна жено! Моля те, спри!“ 

11.26.6 Въпреки че в продължение на много години Пурурава се наслаждаваше на 
любовни ласки вечерно време, той пак не бе удовлетворен от подобно незначително 
удоволствие. Съзнанието му бе така силно завладяно от Урваши, че той не забелязваше 
как идваха и отминаваха нощите. 

11.26.7 Цар Аила каза: „Уви! Вижте само колко е огромна моята заблуда! Тази богиня ме 
прегръщаше с ръце през шията. Сърцето ми беше така завладяно от похотта, че не си 
давах сметка как отминава животът ми. 

11.26.8 Тази жена така ме примами, че не забелязвах дори изгрева и залеза на слънцето. 
Уви! Толкова много години пропилявах дните си напразно! 

11.26.9 Уви! Макар и да се предполага да съм могъщ император, перлата в короната на 
всички царе на тази земя, вижте само как моето объркване ме превърна в играчка в 
ръцете на жените! 

11.26.10 Макар да бях могъщ господар и да притежавах големи богатства, тази жена ме 
изостави, сякаш не струвам повече от стрък трева. И въпреки това аз я последвах, гол и 
без свян, и виках след нея като побъркан. 

11.26.11 Къде са тъй наречените ми огромно влияние, сила и независимост? Досущ като 
магаре, ритнато в лицето от магарицата си, аз тичах след тази жена, която вече ме бе 
изоставила.  

11.26.12 Каква е ползата от солидното образование или от спазването на отречения, 
каква е ползата от изучаването на религиозните писания, на живота в усамотение и 
мълчание, ако в крайна сметка една жена може да ти завърти главата? 

11.26.13 Проклет да съм! Такъв съм глупак, че дори не разбирах кое е добро за мен, 
макар и надменно да смятах, че съм много интелигентен. Въпреки че бях постигнал 
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извисената позиция на господар, аз се оставих да ме покорят жените, сякаш съм някой 
бик или магаре. 

11.26.14 Дори след като ми се даваше така нареченият нектар от устните на Урваши в 
продължение на много години, похотливите ми желания се надигаха отново и отново в 
сърцето ми и никога не се утоляваха, като огън, който никога не може да бъде загасен от 
жертвеното масло, изливано в пламъците. 

11.26.15 Кой освен Върховният Бог, който се намира отвъд материалното възприятие и 
е Господар на себеудовлетворените мъдреци, би могъл да спаси ума ми, завзет от една 
проститутка? 

11.26.16 Оставих се главата ми да се размъти и не успях да овладея сетивата си, затова 
огромното объркване в ума ми не се разсея, въпреки че Урваши сама ми даде мъдър съвет 
с много точни думи. 

11.26.17 Как мога да я виня за бедите си, когато самият аз нехая за истинската си 
духовна природа? Не мога да се владея и затова съм като човек, който погрешно взема 
безобидното въже за змия. 

11.26.18 Бездруго какво е това нечисто тяло, толкова отвратително и вонящо? Бях 
привлечен от аромата и красотата на женското тяло, но какво представляват тези така 
наречени привлекателни черти? Те са просто измамна обвивка, създадена от илюзията. 

11.26.19-20 Човек никога не може да реши чия собственост всъщност е тялото. На 
родителите ли принадлежи, които са го родили, на съпругата ли, която го приласкава, 
или на работодателя, който го кара да прави това и онова? А може би принадлежи на 
погребалния огън или на кучетата и чакалите, които накрая вероятно ще го изядат? Или 
принадлежи на душата, която живее в него и споделя неговите радости и скърби, или пък 
на близките приятели, които го окуражават и му помагат? Макар човек никога да не е 
изцяло наясно кой е собственикът на тялото, той изключително много се привързва към 
него. Материалното тяло е нечиста материална форма, вървяща към тление, и въпреки 
това когато мъжът погледне женското лице, си мисли, „Каква красива жена! Какъв 
очарователен нос има, а да не говорим за прекрасната й усмивка!“ 

11.26.21 Каква е разликата между обикновените червеи и хората, които се опитват да се 
радват на това материално тяло, съставено от кожа, плът, кръв, мускули, сланини, костен 
мозък, кости, изпражнения, урина и гной? 

11.26.22 Но дори и този, който теоретично разбира истинската природа на тялото, не 
бива никога да общува с жени, нито пък с мъже, привлечени от жени. Все пак контактът 
на сетивата с обектите им неизбежно възбужда ума. 

11.26.23 Тъй като умът не се занимава с това, което нито може да се види, нито да се чуе, 
съзнанието на човек, който ограничи материалните си сетива, автоматично прекратява 
материалните си дейности и се успокоява. 

11.26.24 Следователно човек никога не бива да оставя сетивата си свободно да общуват 
с жени или пък с мъже, привлечени от жени. Дори и онези, които са много учени, не могат 
да се доверят на шестте неприятеля на ума, а какво да говорим тогава за глупаците като 
мен.“  



Глава 26: Аила Гита 11.26.25 .. 11.26.35  

145 

 

11.26.25 Върховният Бог каза: „Като изпя тази своя песен, Махараджа Пурурава, 
изтъкнат сред полубоговете и хората, се отказа от позицията, която беше постигнал на 
планетата на Урваши. Заблудата му се разсея от трансцеденталното знание, той разбра, 
че Аз съм Върховната Свръхдуша в сърцето му, и така накрая постигна мир. 

11.26.26 Следователно един интелигентен човек трябва да се откаже от лошите си 
връзки и вместо това да общува със свети отдадени, чиито думи разсичат прекалената 
привързаност на ума. 

11.26.27 Моите отдадени съсредоточават умовете си върху Мен и не зависят от нищо 
материално. Те винаги са омиротворени, гледат на другите еднакво, не са обсебващи и не 
страдат от фалшиво его, двойнственост и алчност. 

11.26.28 О, благочестиви Уддхава, в общуването с такива свети отдадени винаги се 
говори за Мен, а онези, които участват в пеенето и слушането на възхвалите за Мен, със 
сигурност се пречистват от всички грехове.  

11.26.29 Който слуша, пее и приеме в сърцето си темите за Мен с уважение, става верен 
Мой отдаден и така постига предано служене към Мен. 

11.26.30 Какво друго му остава да прави на един съвършен отдаден след като постигне 
предано служене към Мен, Абсолютната Върховна Истина, чиито качества са неизброими 
и който съм олицетворението на всички екстатични преживявания? 

11.26.31 Както студът, страхът и мракът се стопяват за онзи, който се приближи към 
жертвения огън, така и унинието, боязънта и невежеството изчезват за онзи, който се 
посвети на служене на отдадените на Бога. 

11.26.32 Отдадените на Бога, спокойно потопени в абсолютното знание, са най-добрият 
подслон за онези, които непрекъснато се издигат и падат в страховития океан на 
материалния живот. Такива отдадени са като здрава лодка, която идва да спаси 
удавниците. 

11.26.33 Както храната е живот за всички създания, така и Аз съм върховният подслон за 
изпадналите в беда, и както религията е богатството на онези, които си заминават от 
този свят, така и Моите отдадени са единственото спасение за хората, които се страхуват 
да не нагазят в мизерията на живота. 

11.26.34 Моите отдадени даряват божествено зрение, докато слънцето позволява само 
външно зрение, и то само когато се е надигнало в небето. Моите отдадени са истинските 
обекти за обожание и истинското семейство на човека, те са собственият му аз и в крайна 
сметка не се различават от Мен. 

11.26.35 Като така изгуби желанието си да бъде на една планета с Урваши, Махараджа 
Пурурава започна да броди по земята, освободен от материални отношения и напълно 
себеудовлетворен.“ 
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11.27.1 Шри Уддхава каза: „Скъпи Боже, о, господарю на отдадените, моля Те, обясни ми 
предписания метод за обожанието Ти във формата на мурти. Кои отдадени могат да Tе 
обожават по този начин, на какво се основава той и какъв е конкретният метод за 
обожание? 

11.27.2 Всички велики мъдреци заявяват отново и отново, че подобно обожание носи 
най-големите блага за човека. Това е мнението на Нарада Муни, на великия Вясадева и на 
моя духовен учител, Брихаспати. 

11.27.3-4 О, най-великодушни Господи, наставленията относно процеса на обожание на 
мурти първо произлиза от лотосовите Ти устни. После те са изречени от великия Бог 
Брахма пред синовете му, начело с Бхригу, и от Бог Шива пред жена му Парвати. Този 
процес е приет и е подходящ за всички професионални и духовни разделения на 
обществото. Затова смятам обожанието Ти във формата Ти на мурти за най-
благоприятно сред всички духовни практики, дори за жените и шудрите. 

11.27.5 О, лотосооки, о, Върховни Боже на всички богове във вселената, моля Те, обясни 
на отдадения Си слуга този начин за освобождение от оковите на дейността.“ 

11.27.6 Върховният Бог каза: „Скъпи Уддхава, нямат край безбройните предписания на 
Ведите по отношение на обожанието на мурти, затова ще ти обясня тази тема накратко, 
стъпка по стъпка. 

11.27.7 Човек трябва внимателно да Ме обожава, като избере един от трите метода, чрез  
които приемам жертвоприношения: ведически, тантрически или смесен. 

11.27.8 Сега, моля те, изслушай внимателно обясненията Ми за това как човек, който е 
получил второ раждане посредством съответните ведически предписания, трябва да Ме 
обожава с отдаденост. 

11.27.9 Два пъти роденият трябва да обожава Мен, неговия обожаем Бог, без лицемерие, 
като предлага с любов и посветеност подходящи предмети на Моето мурти или на Моя 
форма, която се намира на земята, в огъня, слънцето, водата или в сърцето на 
обожаващия.  

11.27.10 Човек първо трябва да пречисти тялото си, като си измие зъбите и се изкъпе. 
След това трябва да се пречисти повторно, като намаже тялото си с пръст и пее както 
ведически, така и тантрически мантри. 

11.27.11 Като фокусира ума си върху Мен, той трябва да Ме обожава чрез различните 
предписани му задължения, като това да пее Гаятри мантрата в трите етапа от деня. 
Подобни действия са определени от Ведите и пречистват обожаващия от реакциите на 
плодоносните дейности. 

11.27.12 Казва се, че муртито на Бога се проявява в осем разновидности – от камък, 
дърво, метал, глина, боя, пясък, от ума или от скъпоценни камъни. 

11.27.13 Муртито на Бога, който е подслон на всички живи същества, може да бъде два 
вида: временно или постоянно. Обаче постоянното мурти, след като веднъж е повикано, 
не може да бъде отпратено, скъпи Уддхава.  

11.27.14 Муртито, което е временно, е възможно да се извика и да се отпрати, но тези 
два ритуала трябва винаги да се правят, когато муртито е нарисувано на земята. 
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Къпането трябва да се прави с вода, освен ако муртито не е направено от глина, боя или 
дърво. В тези случаи се предписва щателно почистване без вода. 

11.27.15 Човек трябва да Ме обожава във формата Ми на мурти като предлага най-
хубавите предмети. Но отдаден, който напълно се е освободил от материалните си 
желания, може да Ме обожава с каквото намери, и дори може да Ме обожава в сърцето си 
с предлагане на предмети наум.  

11.27.16-17 Когато се обожава мурти в храма, скъпи Уддхава, къпането и украсяването 
са най-доброто, което може да Му се предложи. За мурти, което е нарисувано на свещена 
земя, най-скъп е процесът таттва-виняса. Жертването на сусам, накиснат в гхи, е 
предпочитан дар за жертвения огън, а обожанието с офупастхана и аргхя се предпочита 
за слънцето. Човек трябва да Ме обожава във формата на вода като ми предлага самата 
вода. Всъщност каквото и да Ми се предложи с вяра от Мой отдаден – дори и да е само 
малко вода – то Ми е най-скъпо.  

11.27.18 Дори и най-богатите дарове не Ме удовлетворяват ако са предложени от 
неотдадени. Но се радвам на всяко незначително предлагане от Мои любящи отдадени и 
със сигурност съм най-доволен, когато Ми се предлагат с любов благоуханни масла, 
благовония, цветя и вкусни храни. 

11.27.19 След като се пречисти и събере всички предмети, обожаващият трябва да си 
направи място за сядане със стръкове трева куша, чиито върхове сочат на изток или 
север, или пък, ако муртито е закрепено на едно място, той трябва да седне с лице към 
него. 

11.27.20 Отдаденият трябва да освети различните части на тялото си като ги докосва и 
пее мантри. Трябва да направи същото и за и след това да го почисти с ръце от стари 
цветя и остатъци от предишни приношения. Трябва правилно да подготви свещената 
кана и съда с вода за пръскане.  

11.27.21 Тогава с водата от съда прокшания трябва да напръска мястото, където ще се 
обожава муртито, даровете, които ще се предложат, и тялото си. След това трябва да 
украси три съда с вода с различни благотворни неща.  

11.27.22 После обожаващият трябва да пречисти тези три съда. Трябва да освети съда с 
вода за миене на краката на Бога, като пее хридаяя намах, съда с вода за аргхя, като пее 
ширасе сваха, а съда с вода за миене на устата на Бога, като пее шикхаяи вашат. Също 
трябва да се изпее и Гаятри мантрата за всичките три съда. 

11.27.23 Обожаващият трябва да медитира върху Моята фина форма, намираща се в 
собственото му тяло - което вече е пречистено с въздух и огън - като източника на всички 
живи същества. Тази форма на Бога усещат себеосъзнатите мъдреци в края на 
вибрацията на свещената сричка „ом“. 

11.27.24 Отдаденият възприема Свръхдушата, чието присъствие изпълва тялото му, във 
формата, която съответства на неговото осъзнаване. Така отдаденият обожава Бога до 
предела на възможностите си и напълно се потапя в мисли за Него. Като докосва 
различните крайници на муртито и пее съответните мантри, той трябва да покани 
Свръхдушата да се слее с муртито и след това да Ме обожава.  

11.27.25-26 Обожаващият трябва първо да си представи Моя трон, украсен с 
олицетворените божества на религията, знанието, отречението и богатството, и с Моите 
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девет духовни енергии. Трябва да помисли за мястото, на което седи Бог, което е като 
лотосов цвят с осем листенца, сияещ с шафрановите влакънца във венчето му. После, като 
следва предписанията на Ведите и на тантрите, той трябва да Ми предложи вода за 
миене на краката, вода за миене на устата, аргхя и други предмети за обожание. Чрез този 
процес той постига както материално наслаждение, така и освобождение. 

11.27.27 Човек трябва последователно да обожава диска Сударшана на Бога, Неговата 
раковина Панчаджаня, боздугана Му, сабята, лъка, стрелите и ралото, оръжието Му 
мушала, скъпоценния Му камък Каустубха, цветния Му гирлянд и снопчето косми на 
гърдите Му, наречено Шриватса.  

11.27.28 Човек трябва да обожава приятелите на Бога Нанда и Сунанда, Гаруда, Прачанда 
и Чанда, Махабала и Бала, и Кумуда и Кумудекшана. 

11.27.29 Като предлага неща като прокшана, човек трябва да обожава Дурга, Винаяка, 
Вяса, Вишваксена, духовния учител и различните полубогове. Всички тези личности 
трябва да бъдат на определените им места с лице към муртито на Бога. 

11.27.30-31 Обожаващият трябва да къпе муртито всеки ден, толкова богато, колкото 
му позволяват възможностите, като използва вода, ароматизирана със сандалово дърво, 
корен от ушира, камфор, куркума и агуру. Трябва да пее различни ведически химни като 
анувака, познат като Сварна-гхарма, Махапуруша-видя, Пуруша-сукта и различни песни 
от Сама Веда като Раджана и Рохиня. 

11.27.32 После Моят отдаден трябва с любов да Ме нагизди с дрехи, брамински шнур, 
различни украшения, тилак и гирлянди, и да намаже тялото Ми с благовонни масла, 
всичко това според предписанията.  

11.27.33 Обожаващият трябва искрено да Ми поднесе вода за миене на нозете и устата, 
благоуханни масла, цветя и цели зърна, заедно с благовония, лампи и други дарове. 

11.27.34 В рамките на възможностите си отдаденият трябва да Ми предлага захарни 
бонбони, сладък ориз, гхи, шашкули (сладкиш от оризово брашно), апупа (различни 
сладки кексове), модака (топки от оризово брашно пълни със сладък кокос и захар, 
приготвени на пара), самява (сладкиши от пшеничено брашно с гхи и мляко, покрити със 
захар и подправки), кисело мляко, зеленчукови супи и други вкусни храни. 

11.27.35 При специални случаи, а ако е възможно всеки ден, муртито трябва да бъде 
масажирано с масла, да Му се показва огледало, да Му се предлагат евкалиптови пръчици 
за почистване на зъбите, да се къпе в пет вида нектар, да Му се предлагат всякакви 
богати храни и да бъде забавлявано с пеене и танци.  

11.27.36 На арена, построена според наставленията на писанията, отдаденият трябва да 
прави огнени жертвоприношения, като използва свещен колан, жертвена яма и олтарен 
насип. Когато пали жертвения огън, отдаденият трябва да го подклажда с дърва, които е 
струпал собственоръчно.  

11.27.37 След като разстеле трева куша на земята и я поръси с вода, човек трябва да 
направи ритуала анвадхана според предписаните правила. После трябва да подреди 
нещата за предлагане в жертва и да ги освети с вода от съда за пръскане. След това 
обожаващият трябва да медитира върху Мен в огъня. 
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11.27.38-41 Интелигентният отдаден трябва да медитира върху формата на Бога, чийто 
цвят е като разтопено злато, в чиито четири ръце сияят раковина, диск, боздуган и 
лотосов цвят, и който е винаги омиротворен и облечен в дрехи с цвят на власинките в 
лотосовия цвят. Шлемът Му, гривните, коланът и изящните украшения по ръцете светят 
ярко. Символът Шриватса е на гърдите Му заедно с блестящия скъпоценен камък 
Каустубха и гирлянд от горски цветя. После отдаденият трябва да обожава този Бог, като 
взима парченца дърво, накиснати в жертвено масло, и ги хвърля в огъня. Трябва да 
изпълни ритуала агхара, като хвърля в огъня различни жертвени предмети, натопени в 
гхи. След това трябва да предложи на шестнадесет полубога, като се започне с Ямарадж, 
жертвоприношението, наречено свишти-крит, и да произнася основните мантри за 
всяко божество и химна Пуруша-сукта, който има шестнадесет стиха. Като излива 
жертвено масло след всеки стих на Пуруша-сукта, той трябва да каже конкретната 
мантра, която назовава всяко божество.  

11.27.42 Като свърши с обожанието на Бога в жертвения огън, отдаденият трябва да 
предложи почитанията си на личните приятели на Бога, като се поклони, а сетне им 
поднесе дарове. След това трябва тихо да изпее мула-мантрата на муртито на Бога, 
като помни Абсолютната Истина в облика на Върховната Личност, Нараяна. 

11.27.43 После отново трябва да предложи на муртито вода за миене на устата и да даде 
остатъците от храната на Бога на Вишваксена. След това трябва да поднесе на муртито 
благоуханен парфюм за устата и приготвени бетелови ядки.  

11.27.44 Като пее заедно с другите, като мантрува на висок глас и танцува, разиграва 
Моите трансцедентални забавления, слуша и разказва истории за Мен, отдаденият 
трябва за известно време да се потопи в такива веселия.  

11.27.45 Отдаденият трябва да почете Бога с всякакви химни и молитви, както от 
Пураните, така и от други древни писания, а също и от обикновените традиции. Като се 
моли „О, Боже, моля Те, бъди милостив към мен!“, той трябва да се простре на земята в 
цял ръст, за да отдаде почитанията си.  

11.27.46 Като сложи глава в нозете на муртито, той трябва да застане със събрани 
длани пред Бога и да се моли „О, Боже, моля Те, пази ме, предавам се на Теб. Много се боя 
от този океан от материално съществуване, така както съм застанал в устата на смъртта.“ 

11.27.47 Като се моли по този начин, отдаденият трябва с уважение да сложи на главата 
си остатъците, които Аз му предложа. А ако конкретното мурти трябва да бъде 
отпратено в края на обожанието, тогава това трябва да се направи като отдаденият още 
веднъж постави светлината от присъствието на муртито в светлината на лотоса в 
сърцето си. 

11.27.48 Когато човек развие вяра в Мен – в Моето мурти или в други автентични Мои 
проявления – той трябва да Ме обожава в тази форма. Аз със сигурност съществувам във 
всички създания, а също и отделно в Своята изначална форма, тъй като Аз съм 
Върховната Душа на всичко. 

11.27.49 Като ме обожава с помощта на различните методи, предписани от Ведите и 
трантрите, човек може да получи от Мен желаното съвършенство както в този живот, 
така и в следващия. 

11.27.50 Отдаденият трябва да установи присъствието на Моето мурти, като издигне 
солиден храм наред с красиви градини. Тези градини трябва да бъдат заделени, за да 
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дават цветя за ежедневните церемонии, особено за процесиите на муртито и за честване 
на празници. 

11.27.51 Онзи, който предлага на муртито дарения от земя, пазари, градове и села, така 
че ежедневното обожание и специалните фестивали на муртито да продължават 
непрекъснато, ще постигне богатство, равно на Моето. 

11.27.52 Като издига мурти на Бога, човек става цар на цялата земя, като построи храм 
за Бога, става управник на трите свята, като обожава и служи на муртито, отива на 
планетата на Бог Брахма, а като прави всичките тези три неща, постига трансцедентална 
форма като Моята.  

11.27.53 Но онзи, който просто се заеме с предано служене без да мисли за плодовете от 
дейностите си, постига Мен. Така който Ме обожава в съответствие с процеса, описан от 
Мен, в крайна сметка ще постигне чисто предано служене към Мен. 

11.27.54 Всеки, който открадне собственост на полубоговете или брамините, 
независимо дали първоначално им е била дадена от него самия или от някой друг, трябва 
да живее като червей в изпражнения в продължение на сто милиона години. 

11.27.55 Не само крадецът, но и всеки, който му помогне, подтикне или просто одобрява 
престъплението му, също ще трябва да сподели резултата в следващия си живот. В 
зависимост от степента си на участие, всеки такъв човек ще трябва да понесе 
съответните последствия. 
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11.28.1 Върховният Бог каза: Човек не бива нито да възхвалява, нито да критикува 
обусловената природа и дейности на другите. По-скоро трябва да гледа на този свят 
просто като на комбинация от материалната природа и наслаждаващите се души, всички 
основаващи се на едната Абсолютна Истина. 

11.28.2 Който хвали или критикува качествата и поведението на останалите бързо ще се 
отклони от собствения си висш интерес, заплитайки се в илюзорни двойнствености. 

11.28.3 Точно както въплътената духовна душа губи външното си съзнание когато 
сетивата й са надмогнати от илюзията на съня или от подобното на смърт състояние на 
дълбок сън, така и онзи, който преживява материалните двойнствености, трябва да 
срещне илюзия и смърт. 

11.28.4 Онова, което може да се изрази с материални думи или над което може да се 
медитира с материалния ум, не е окончателната истина. Какво, тогава, всъщност е добро 
или зло в този нереален свят на двойнствености, и как биха могли да се измерят 
параметрите на такова добро и зло? 

11.28.5 Макар сенките, ехото и миражите да са само илюзорни отражения на истинските 
неща, подобни отражения наистина изглеждат значими или смислени възприятия. По 
същия начин, макар отъждествяването на обусловената душа с материалното тяло, ум и 
его да са илюзорни, това отъждествяване поражда в нея страх чак до самата й смърт. 

11.28.6-7 Единствена Свръхдушата е всевишният господар и творец на този свят, затова 
и единствено Той е сътвореният. По същия начин Душата на цялото битие сам поддържа 
и е поддържан, оттегля и бива оттеглян. Никое друго същество не може да бъде посочено 
като отделно от Него, Върховната Душа, който при все това е отделен от всичко и всички. 
Проявлението на тройнствената материална природа, която се долавя вътре в Него, няма 
истинна основа. Напротив, трябва да разбереш, че тази материална природа, съставена от 
трите гуни, е просто продукт на Неговата илюзорна енергия. 

11.28.8 Онзи, който правилно разбере процеса на твърдото установяване в теоретичното 
и реализирано познание, описано тук от Мен, не се занимава с материални критики или 
похвали. Досущ като слънцето, той се скита на воля из този свят. 

11.28.9 Чрез пряко възприемане, логични умозаключения, потвърждения от писанията и 
лична реализация човек трябва да разбере, че този свят има начало и край, и 
следователно не е окончателната реалност. Затова нека живее в него без привързаност. 

11.28.10 Шри Уддхава каза: Мой скъпи Господи, не е възможно това материално битие да 
е преживяване нито на душата, която е наблюдателят, нито на тялото, което е 
наблюдаваният обект. От една страна, духовната душа сама по себе си е надарена със 
съвършено знание, а от друга страна материалното тяло не е съзнателно живо същество. 
Кого тогава касае това преживяване на материалното съществуване? 

11.28.11 Духовната душа е неизчерпаема, трансцендентална, чиста, сияйна и никога не е 
покривана от нещо материално. Тя е досущ като огън. А неживото материално тяло е 
безчувствено и безсъзнателно като цепеница. Тогава кой в действителност преживява 
опитността на материалния живот в този свят? 

11.28.12 Върховният Бог каза: Докато оглупялата материална душа остава привързана 
към материалното тяло, сетива и жизнена сила, материалното й съществуване 
продължава да вирее, макар в крайна сметка да е безсмислено. 
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11.28.13 В действителност живото същество е трансцендентално спрямо материалното 
съществуване. Ала заради склонността му да властва над материалната природа, 
материалното му състояние на съществуване не се прекратява, и, досущ както насън, го 
сполитат какви ли не неудобства. 

11.28.14 Макар докато сънува човек да изживява разни нежелателни неща, когато се 
пробуди той вече не е объркван от сънуваните преживелици. 

11.28.15 Скръбта, въодушевлението, страхът, гневът, алчността, объркването и 
копнежът, също както раждането и смъртта, са преживявания на фалшивото его, не на 
чистата душа. 

11.28.16 Живото същество, което погрешно се отъждествява със своето тяло, сетива, 
жизнен дъх и ум, задържайки се в тези покривала, приема формата на собствените си 
материално обусловени качества и дела. То се обозначава по различни начини по 
отношение на тоталната материална енергия, затова, под строгия контрол на върховното 
време, е принудено да тича насам-натам из материалното битие. 

11.28.17 Макар фалшивото его да няма никаква истинна основа, то се долавя под много 
форми — като функциите на ума, речта, жизнения дъх и телесните характеристики. Но с 
меча на трансценденталното познание, изострен от почитта към истински духовен 
учител, хладнокръвният мъдрец ще отсече това фалшиво отъждествяване и ще живее в 
този свят свободен от всякаква материална привързаност. 

11.28.18 Истинското духовно знание се основава на разграничаването на духа от 
материята. То се развива с доказателства от писанията, аскетичност, пряко възприятие, 
слушане на историческите разкази от Пураните и логични заключения. Абсолютната 
Истина, която единствена е съществувала преди сътворението на вселената и която 
единствена ще остане след унищожението й, също е и факторът време, и крайната 
причина. Дори в междинното състояние от съществуването на това битие, единствена 
Абсолютната Истина е действителната реалност. 

11.28.19 Самото злато съществува преди да бъде преработено в златни изделия, самото 
злато остава, след като те бъдат унищожени, и самото злато е същностната реалност, 
дори докато бива използвано под различни форми. По същия начин, единствен Аз 
съществувам преди сътворението на тази вселена, след унищожението й и по време на 
поддържането й. 

11.28.20 Материалният ум се проявява в три фази на съзнание — будно състояние, 
спящо състояние и състояние на дълбок сън — които са резултат от трите гуни на 
природата. Освен това умът се проявява в три различни роли — възприемащият, 
възприеманото и регулаторът на възприятието. Така умът се проявява по разнообразни 
начини в тези тристранни обозначения. Ала четвъртият фактор, съществуващ отделно от 
всичко това, единствен представлява Абсолютната Истина. 

11.28.21 Онова, което не е съществувало в миналото и няма да съществува в бъдещето, 
не притежава собствено съществуване и в периода на траенето си, а е просто едно 
повърхностно обозначение. По Мое мнение всичко, което е създадено или разкрито чрез 
нещо друго, в крайна сметка е единствено това друго нещо. 

11.28.22 Макар по тази причина да не съществува в действителност, това проявление на 
трансформациите, сътворени от гуната на страстта, изглежда реално защото 
самопроявяващата се, самоозаряваща се Абсолютна Истина се разкрива под формата на 
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материалното многообразие на сетивата, сетивните обекти, ума и елементите на 
физическата природа. 

11.28.23 Така, ясно разбирайки чрез разграничаваща логика уникалната позиция на 
Абсолютната Истина, човек трябва вещо да изобличи погрешното си отъждествяване с 
материята и да разсече на парчета всички съмнения относно идентичността на аза. 
Намирайки удовлетворение в естествения екстаз на душата, той трябва да се въздържи 
от всички похотливи занимания на материалните сетива. 

11.28.24 Материалното тяло, направено от пръст, не е истинският аз; нито пък сетивата, 
техните управляващи полубогове или жизненият дъх; нито външният въздух, вода или 
огън, нито умът. Всички те са просто материя. По същия начин нито интелигентността, 
нито материалното съзнание, нито егото, нито елементите ефир или земя, нито обектите 
на сетивното възприятие, нито дори предисторическото състояние на материално 
равновесие могат да бъдат считани за истинската идентичност на душата. 

11.28.25 За онзи, който правилно е разбрал Моята лична идентичност като Върховен 
Господ, каква заслуга има в това, че сетивата му, които са просто продукт на 
материалните гуни, са съвършено съсредоточени в медитация? От друга страна, каква 
вина си навлича ако се случи сетивата му да се възбудят? И наистина, какво значение има 
за слънцето, че облаците идват и си отиват? 

11.28.26 Небето може да показва различните характеристики на въздуха, огъня, водата и 
земята, които преминават през него, както и качества като топлина и студ, които безспир 
идват и си отиват заедно със сезоните. При все това, самото небе никога не се смесва с 
никое от тези качества. По същия начин и Абсолютната Истина никога не се въвлича в 
замърсяванията на доброто, страстта и невежеството, причиняващи материалните 
трансформации на фалшивото его. 

11.28.27 Въпреки всичко, докато чрез неотклонно практикуване на предано служене към 
Мен човек не отстрани напълно от ума си цялата нечистотия на материалната отрова, 
той трябва много внимателно да общува с материалните гуни, които са създадени от 
Моята илюзорна енергия. 

11.28.28 Точно както недобре излекуваната болест се възвръща, причинявайки 
повтарящи се страдания на пациента, умът, който не е напълно пречистен от 
изкривените си наклонности, ще остане привързан към материалните неща и постоянно 
ще изтезава несъвършения йоги. 

11.28.29 Понякога развитието на несъвършения трансценденталист е възпряно от 
привързаност към членове на семейството, ученици или други, които са изпратени от 
завистливите полубогове именно с такава цел. Но по силата на натрупания напредък, 
подобни несъвършени трансценденталисти ще подновят своето практикуване на йога в 
следващия си живот. Те никога вече няма да попаднат в капана на плодоносната дейност. 

11.28.30 Обикновеното живо същество извършва материална работа и се променя от 
последиците на тази работа. Така то е тласкано от желанията си да продължава да работи 
за плодовете до самата си смърт. Обаче мъдрият човек, който е вкусил собственото си 
съкровено блаженство, изоставя всички материални желания и не се занимава с 
плодоносни дейности. 

11.28.31 Мъдрецът, чието съзнание е съсредоточено в аза, не забелязва дори 
собствените си телесни дейности. Докато стои, седи, върви, лежи, уринира, храни се или 
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извършва други телесни функции, той разбира, че тялото действа според собствената си 
природа. 

11.28.32 Макар себеосъзнатата душа понякога да вижда нечист обект или дейност, тя не 
го приема за реален. Логично разбирайки, че нечистите сетивни обекти се основават на 
илюзорната материална двойственост, интелигентният човек разбира, че те са 
противоположни на реалността и различни от нея, по същия начин както пробудилият се 
човек гледа на избледняващия си сън. 

11.28.33 Материалното невежество, което се разгръща в множество вариации от 
дейностите на гуните на природата, погрешно се приема от обусловената душа за 
идентично с аза. Ала чрез развиването на духовно знание, скъпи ми Уддхава, същото това 
невежество изтлява в мига на просветлението. Вечният аз, от друга страна, никога не е 
нито придобит, нито изоставен. 

11.28.34 Когато слънцето изгрее, то унищожава тъмнината, покриваща очите на хората, 
ала не сътворява обектите, които те виждат пред себе си и които всъщност са 
съществували през цялото време. По същия начин мощното и действително осъзнаване 
на Мен ще унищожи мрака, покриващ истинското съзнание на човека. 

11.28.35 Върховният Бог е самоозаряващ се, нероден и неизмерим. Той е чисто 
трансцендентално съзнание и долавя всичко. Единствен, без втори като Него, Той може 
да бъде осъзнат само след като обикновените думи секнат. От него се пораждат силата на 
словото и на жизнения дъх. 

11.28.36 Каквато и привидна двойнственост да се долавя в аза, тя е просто объркване на 
ума. Наистина, подобна предполагаема двойнственост няма основа, върху която да стъпи, 
встрани от собствената душа. 

11.28.37 Двойствеността на петте материални елемента се възприема единствено в 
контекста на имена и форми. Онези, които твърдят, че тази двойнственост е реална, са 
псевдоучени, които суетно излагат фантазьорски теории, лишени от действителна 
основа. 

11.28.38 Физическото тяло на устремения йоги, който все още не е зрял в своята 
практика, може понякога да бъде надмогнато от различни смущения. Затова е 
препоръчан следният процес. 

11.28.39 На някои от тези смущения може да се противодейства с йогийска медитация 
или със седящи пози, практикувани едновременно с концентрация върху 
контролираното дишане, а на други може да се противостои чрез специални аскези, 
мантри или лечебни билки. 

11.28.40 Неблагоприятните притеснения могат постепенно да бъдат отстранени чрез 
непрестанно помнене на Мен, чрез съвместно слушане и възпяване на Моето свято име, 
или следвайки стъпките на великите учители в йога. 

11.28.41 Посредством различни методи някои йоги избавят тялото от болести и старост, 
запазвайки го вечно младо. Така те се занимават с йога с цел да постигнат материални 
мистични съвършенства. 

11.28.42 Подобно мистично телесно съвършенство не се цени много високо от онези, 
които са вещи в трансценденталното познание. Всъщност, те смятат усилията за 
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постигане на такова съвършенство за безполезни, тъй като душата е вечна като дърво, 
ала тялото подлежи на гниене, досущ като плодовете на дървото. 

11.28.43 Въпреки че състоянието на физическото тяло може да бъде подобрено чрез 
различни процеси на йога, интелигентният човек, който е посветил живота си на Мен, не 
влага вярата си в перспективата да усъвършенства физическото си тяло чрез йога, и 
въобще изоставя подобни процедури. 

11.28.44 Йоги, който е приел подслон в Мен, остава свободен от копнежи, тъй като 
чувства щастието на душата отвътре. Затова, изпълнявайки процеса на йога, той никога 
не е победен от препятствия. 
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11.29.1 Шри Уддхава каза: Скъпи мой Бог Ачюта, страхувам се, че методът на йога, 
описан от Теб, е много труден за този, който не може да контролира ума си. Затова моля 
да ми обясниш с прости думи как някой може по-лесно да го изпълни. 

11.29.2 O лотосооки Боже, обикновено тези йоги, които се опитват да балансират ума си, 
изпитват неудовлетвореност поради неспособността си да усъвършенстват състоянието 
на транс. Така те се изтощават в опита си да доведат ума под контрол. 

11.29.3 Затова, O лотосооки Боже на вселената, подобните на лебеди люде щастливо се 
приютяват в Твоите лотосови нозе, източник на целият трансцендентален екстаз. Но 
тези, които се гордеят с постиженията си в йога и карма не успяват да приемат подслон 
при Теб и са победени от илюзорната Ти енергия. 

11.29.4 Скъпи мой непогрешими Господи, не е никак учудващо, че Ти се отнасяш като с 
близки към Своите слуги, които са приели подслон единствено и само при Теб. В крайна 
сметка, по време на появяването Ти като Бог Рамачандра, дори когато великите 
полубогове като Брахма се съревноваваха да поставят сияйните върхове на шлемовете си 
върху възглавницата, където почиваха Твоите лотосови нозе, Ти показа специална 
привързаност към маймуни като Хануман, защото те са прели подслон единствено при 
Теб. 

11.29.5 Тогава кой може да се осмели да отхвърли Теб, самата Душа, най-скъпия обект на 
обожание и Върховния Бог на всички - Теб, който даряваш всички възможни 
съвършенства на преданите, които са се приютили при Теб? Кой може да е толкова 
неблагодарен, знаейки предимствата, които Ти можеш да дариш? Кой ще Те отхвърли и 
ще приеме нещо друго в името на материални забавления, които просто водят до 
забравата за Теб? И каква загуба има за нас, които сме заети със служене в прахта от 
лотосовите Ти нозе? 

11.29.6 О Мой Господи! Трансценденталните поети и онези, които са вещи в духовната 
наука, не биха могли напълно да изразят своите чувства на благодарност към Теб, дори 
да бяха надарени с живот дълъг като този на Брахма, защото Ти се проявяваш в две 
форми - външно като ачария и вътрешно като Свръхдушата – за да освободиш 
въплътените живи същества, напътствайки ги как да дойдат при Теб. 

11.29.7 Шукадева Госвами каза: Така запитан от най-любящия Уддхава, Бог Кришна, 
върховният господар на всички господари, за когото цялата вселена e като играчка и 
който приема три форми като Брахма, Вишну и Шива, започна да отговаря, показвайки с 
обич привлекателната си за всички усмивка. 

11.29.8 Върховният Бог каза: Да, Аз ще ти опиша принципите на предаността към Мен, 
следвайки които смъртният човек може да победи непобедимата смърт. 

11.29.9 Винаги помнейки Мен, човек трябва да изпълнява всичките си задължения за 
Мен, без да става прибързан. С ум и интелигентност предложени на Мен, той трябва да 
съсредоточи съзнанието си в привличане към преданото служене на Мен. 

11.29.10 Човек трябва да се приюти пo светите места, където Моите свети отдадени 
пребивават, и трябва да се ръководи от примерните дейности на Моите отдадени, които 
се появяват сред полубогове, демони и хора. 
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11.29.11 Самостоятелно или в група, с песни, танци и други прояви на величествен 
разкош, човек трябва да празнува онези празници, тържества и фестивали, 
предназначени специално за обожанието Ми. 

11.29.12 С чисто сърце, човек трябва да вижда, че Аз, Върховната Душа, намираща се във  
всички същества, а също и в самия него, съм неопетнен от нищо материално ала 
същевременно присъствам навсякъде, както външно, така и вътрешно, досущ като 
вездесъщото небе. 

11.29.13-14 O съвършени Уддхава, човек който вижда по този начин всички живи 
същества с идеята, че Аз присъствам във всяко от тях, и, приел подслон в това божествено 
знание, поднася уважение всекиму, действително се счита за мъдър. Такъв човек гледа 
еднакво на брахмана и низвергнатия, на крадеца и милосърдния проповедник на 
браминската култура, на слънцето и малките огнени искри, на благородния и на 
жестокия. 

11.29.15 За онзи, който постоянно медитира върху присъствието Ми във всички 
същества, лошите наклонности към съперничество, завист и оскърбително отношение, 
заедно с фалшивото его, много бързо са унищожени. 

11.29.16 Пренебрегвайки присмеха на другите, човек трябва да се откаже от телесната 
концепция и придружаващия я срам. Той трябва да поднася почитания на всички - дори 
на кучета, низвергнати, крави и магарета - падайки на земята като пръчка. 

11.29.17 Докато не развие напълно способността да Ме вижда във всички живи 
същества, човек трябва да продължава да Ме обожава чрез този процес с дейностите на 
речта, ума и тялото си. 

11.29.18 С такова трансцендентално знание за всепроникващата Божествена Личност, 
човек е в състояние да види Абсолютната Истина навсякъде. Освободен по този начин от 
всички съмнения, той се отказва плодоносните дейности. 

11.29.19 Несъмнено Аз смятам този процес - използването на ума, думите и функциите 
на организма за осъзнаването Ми във всички живи същества - за възможно най-добрия 
начин на духовно просветление. 

11.29.20 Скъпи ми Уддхава, понеже Аз лично съм го установил, този процес на преданото 
служене към Мен е трансцендентален и свободен от всякаква материална мотивация. Без 
съмнение, преданият никога не страда дори и от най-малката загуба от приемането на 
този процес. 

11.29.21 О Уддхава, най-велик сред светците, в опасна ситуация обикновен човек плаче, 
страхува се и скърби, въпреки че такива безполезни емоции не променят положението. 
Но дейности, които Ми се предлагат без лична мотивация, дори да са външно безполезни, 
добавят към същинския процес на религията. 

11.29.22 Този процес е върховната интелигентност на интелигентния и гениалността на 
най-умния, тъй като следвайки го човек може още в този живот да се възползва от 
временното и нереалното, за да постигне Мен, вечната реалност. 

11.29.23 Така Аз ти представих - както накратко така и подробно - пълно изследване на 
науката за Абсолютната Истина. Дори за полубоговете тази наука е много трудна за 
разбиране. 
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11.29.24 Отново ти повторих това знание с ясна логика. Всеки, който правилно го 
разбере, ще се избави от всички съмнения и ще постигне освобождение. 

11.29.25 Всеки, който съсредоточи вниманието си върху тези ясни отговори на твоите 
въпроси, ще достигне до вечната, поверителна цел на Ведите - Върховната Абсолютна 
Истина. 

11.29.26 Човек, който щедро разпространява това познание сред Моите отдадени, е 
раздавач на Абсолютната Истина, и на него Аз давам самия себе си. 

11.29.27 Този, който на висок глас рецитира това върховно познание, най-сияйното и 
пречистващото, се пречиства от ден на ден, защото Ме разкрива на другите с лампата на 
трансцендентално познание. 

11.29.28 Всеки, който редовно слуша това знание с вяра и внимание, през цялото време 
зает в чисто предано служене към Мен, никога няма да се обвърже от реакциите на 
материалните дела. 

11.29.29 Скъпи Ми приятелю Уддхава, доби ли вече пълно разбиране за това 
трансцендентално знание? Объркването и скръбта, възникнали в ума ти, разсеяха ли се? 

11.29.30 Ти не трябва да споделяш тези напътствия с никой, който е лицемерен, 
атеистични или нечестен, или с някой, който няма да слуша с вяра, който не е отдаден, 
или който просто не е смирен. 

11.29.31 Това знание трябва да бъде предадено на човек, който е свободен от тези лоши 
качества, който е посветен на добруването на брамините, и който е благосклонен, свят и 
чист. А ако обикновените работници и жените имат преданост към Върховния Бог, те 
също трябва да бъдат приемани за квалифицирани слушатели. 

11.29.32 Когато един любознателен човек разбере това познание, той няма какво повече 
да научава. В края на краищата този, който е пил от най-вкусния нектар, не може да 
остане жаден. 

11.29.33 Чрез аналитични знания, ритуални дейности, мистична йога, светски дела и 
политическа власт хората се стремят да напредват в религиозността, икономическото 
развитие, удовлетворението на сетивата и освобождението. Но понеже си Ми предан, 
каквото хората постигат по тези разнообразни начини, ти много лесно ще намериш в 
Мен. 

11.29.34 Човек, който се е отказал от всички кармични дейности и предлага себе си 
изцяло Мен, пламенно жадувайки да Ми служи, постига освобождение от раждането и 
смъртта и се издига до положението да споделя Моите собствени съвършенства. 

11.29.35 Шукадева Госвами каза: След като чу тези думи, изречени от Бог Кришна, и след 
като му бе показан целия път на йога, Уддхава допря длани, за да поднесе своите 
почитания. Но гърлото му се задави от любов и очите му се препълниха със сълзи, така че 
той не можеше да се каже нищо. 

11.29.36 Уравновесявайки ума си, които се бе преизпълнил с любов, Уддхава почувства 
изключителна благодарност към Бог Кришна, най-великия герой на династията Яду. 
Скъпи ми царю Парикшит, Уддхава се преклони да докосне лотосовите нозе на Бога с 
главата си и след това заговори с допрени длани. 
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11.29.37 Шри Уддхава каза: O неродени, предвечни Господи, макар че бях попаднал в 
голямата тъма на илюзията, невежеството ми вече се разсея от милостта на Твоята 
компания. И наистина, как може студ, мрак и страх да държат във властта си човек, който 
е достигнал до яркото слънце? 

11.29.38 В замяна на незначителното ми отдаване, Ти милостиво дари на мен, Твоя 
слуга, факела на трансцендентално знание. Та кой Твой отдаден, способен на каквато и да 
било благодарност, може някога да изостави лотосовите Ти нозе и да се приюти при друг 
господар? 

11.29.39 Здраво обвързващото ме въже на моята привързаност към семействата на 
Дашархите, Вришните, Андхаките и Сатватите – въже, което самият Ти първоначално 
хвърли върху мен чрез Своята илюзорна енергия за да разгърнеш творението си - сега бе 
отрязано от оръжието на трансцеденталното познание за аза. 

11.29.40 Почитания на Теб, о най-велик сред йогите. Моля Те, научи Мен, които се 
предавам на Теб, как мога да имам непоклатима привързаност към лотосовите Ти нозе. 

11.29.41-44 Върховният Бог каза: Скъпи Ми Уддхава, приеми заръката Ми и отиди в Моя 
ашрам, наричан Бадарика. Пречисти се като докосваш и се къпеш в свещените води там, 
извиращи от Моите лотосови нозе. Отърви се от всички греховни реакции при гледката 
на свещената река Алакананда. Облечи се в дървесно лико и се храни с онова, което е 
естествено достъпно в гората. По този начин ти трябва да останеш удовлетворен и 
свободен от желания, търпелив към всички двойнствености, добродушен, сдържан, 
спокоен и надарен с трансцендентално знание и реализация. Със съсредоточено 
внимание медитирай постоянно върху тези напътствия, които ти предадох, усвоявайки 
същността им. Установи думите и мислите си върху Мен и винаги се стреми да 
увеличаваш реализацията си за Моите трансцеденталните качества. По този начин ще 
пресечеш отвъд трите гуни на природата и накрая ще се върнеш при Мен. 

11.29.45 Шукадева Госвами каза: Така посъветван от Бог Кришна, чиято интелигентност 
унищожава всички страдания на материалния живот, Шри Уддхава обиколи Господа и 
след това се поклони, поставяйки главата си в нозете Му. Въпреки че Уддхава бе свободен 
от влиянието на всички материални двойнственост, сърцето му се късаше и на тръгване 
той обля лотосовите нозе на Бога със сълзите си. 

11.29.46 Изпитвайки страх от раздялата с Него, към когото чувстваше неразрушима 
обич, Уддхава беше объркан и не можеше да изостави компанията на Господа. Но накрая, 
чувствайки голяма болка, той се преклони пред Бога отново и отново, постави чехлите на 
своя господар върху главата си и тръгна. 

11.29.47 След това, приел Господ дълбоко в сърцето си, великият предан Уддхава отиде 
Бадарикашрама. Заемайки се е аскетизъм, той постига личната обител на Бога, която му 
бе описана от единствения приятел на вселената, самия Бог Кришна. 

11.29.48 Така Бог Кришна, чиито лотосови нозе са обект на служене за всички големи 
майстори по йога, изговори пред Своя предан тези нектарни знания, които включват 
целия океан от духовно блаженство. Всеки в тази вселена, който се докосва до този 
разказ с голяма вяра, със сигурност ще постигне освобождение. 

11.29.49 Изказвам почитанията си на Върховната Личност, изначалния и най-великия 
сред всички същества, Бог Шри Кришна. Той е авторът на Ведите и просто за да унищожи 
страха на отдадените си от материалното съществуване, както пчела е събрал тази 
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нектарната есенция от цялото познание и себереализация. Той е отредил на Своите 
многобройни отдадени този нектар от океана на блаженството и по Негова милост те 
пият от него. 
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11.30.1 Цар Парикшит каза: „След като великият отдаден Уддхава замина за гората, 
какво направи Върховният Бог, защитникът на всички живи същества, в град Дварака? 

11.30.2 Когато собствената Му династия бе унищожена от проклятието на брамините, 
как можа най-добрият Яду, най-свидната гледка за всеки очи, да напусне тялото Си? 

11.30.3 Веднъж съзрели трансценденталния Му облик, жените не можеха да отместят 
очи, а веднъж влязла в ушите на мъдреците и завзела сърцата им, трансцеденталната Му 
форма никога не ги напускаше. А какво да говорим за славата Му – думите на великите 
поети, които описват красотата на образа на Бога, привличат с трансценденталното 
блаженство, което ги изпълва. И като видяха този образ на колесницата на Арджуна, 
всички воини на бойното поле на Курукшетра постигнаха освобождение и получиха 
духовно тяло, подобно на Божието.“ 

11.30.4 Шукадева Госвами каза: „Като забеляза много обезпокоителни знаци в небето, на 
замята и в космоса, Бог Кришна се обърна към Ядавите, събрани в залата за съвещания 
Судхарма, със следните думи. 

11.30.5 Върховният Бог каза: „О, предводители на династията Яду, моля ви, обърнете 
внимание на тези ужасни поличби, които се появиха в Дварака като знамената на 
смъртта. Не бива да оставаме тук нито минута повече. 

11.30.6 Жените, децата и старите хора трябва да напуснат този град и да отидат в 
Шанкходхара. Ние ще отидем в Прабхаса-кшетра, където река Сарасвати тече на запад. 

11.30.7 Там ще се изкъпем, за да се пречистим, ще постим и ще се потопим в медитация. 
После трябва да почетем полубоговете, като изкъпем техните мурти, като ги намажем с 
паста от сандалово дърво и им предложим различни дарове. 

11.30.8 След като изпълним изкупителните ритуали с помощта на блажените брамини, 
ще почетем тези брамини, като им предложим крави, земя, злато, дрехи, слонове, коне, 
колесници и места за живеене.  

11.30.9 Това е правилният начин да предотвратим надвисналата беда и със сигурност ще 
бъде най-благоприятното действие. Подобно обожание на полубоговете, брамините и 
кравите може да доведе до най-издигнато прераждане за всички живи същества.“ 

11.30.10 Като чуха тези думи от Бог Кришна, врага на Мадху, старейшините на 
династията Яду се съгласиха и казаха: „Така да бъде.“ След като прекосиха океана с лодки, 
те продължиха към Прабхаса на колесници. 

11.30.11 Там с огромна посветеност Явадите изпълниха религиозните церемонии според 
наставленията на Върховния Господ, техния личен Бог. Изпълниха и различни други 
благоприятни ритуали. 

11.30.12 Тогава, със съзнание, замъглено от съдбата, те се разпуснаха и започнаха да 
пият маирея, която може напълно да опияни ума. 

11.30.13 Героите на династията Яду се опиха от прекомерните количества маирея и 
станаха арогантни. Така объркани от личната енергия на Бог Кришна, между тях избухна 
жестока свада. 

11.30.14 Побеснели, те грабнаха лъковете и стрелите си, сабите, бхалите, боздуганите, 
пиките и копията, и се нахвърлиха един срещу друг на брега на океана. 
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11.30.15 Възкачени на слонове и колесници с развети знамена, а също и на магарета, 
камили, бикове, биволи, мулета и дори на човеци, озверелите воини се спуснаха един 
срещу друг и яростно се нападнаха със стрели, както слоновете в гората се нападат с 
бивни. 

11.30.16 Взаимната им вражда се изля; Прадюмна се сражаваше жестоко срещу Самба, 
Акрура срещу Кунтибходжа, Анируддха срещу Сатяки, Субхадра срещу Санграмаджит, 
Сумитра срещу Суратха, а двамата Гада един срещу друг. 

11.30.17 Другите също – Нишатха, Улмука, Сахасраджит, Шатаджит и Бхану – се 
изправиха един срещу друг и се избиха, заслепени от опиянението и напълно объркани 
от самия Бог Мукунда. 

11.30.18 Съвсем изоставили естественото си приятелство, членовете на различните 
кланове на Яду – Дашарха, Вришни и Андхака, Бходжа, Сатвата, Мадху и Арбуда, Матхура, 
Шурасена, Висарджана, Курура и Кунти – всички се посякоха един друг. 

11.30.19 В умопомрачението си синовете се биеха срещу бащите си, братята срещу 
братята си, племенниците срещу чичовците, а внуците срещу дядовците. Приятелите 
нападаха приятелите си, а доброжелателите – доброжелателите си. Така близки приятели 
и роднини се избиха до крак. 

11.30.20 Когато всичките им лъкове се счупиха, а стрелите и копията свършиха, те 
грабнаха стъбла тръстика с голи ръце. 

11.30.21 В момента, в който сграбчиха тръстиките, те се превърнаха в железни пръти, 
яки като гръмотевици. С тези оръжия воините започнаха да се нападат отново и отново, а 
когато Бог Кришна се опита да ги спре, те се нахвърлиха и върху Него. 

11.30.22 В заслепението си, о, царю, те взеха и Баларама за неприятел. С оръжия в ръка, 
се втурнаха към Него, за да Го убият. 

11.30.23 О, сине на Куру, тогава Кришна и Баларама много се ядосаха. Грабнаха тръстики 
и се впуснаха в битката, като започнаха да убиват с тези оръжия. 

11.30.24 Необузданият гняв на воините, които бяха обладани от проклятието на 
брамините и умът им бе размътен от илюзорната енергия на Бог Кришна, сега ги поведе 
към собственото им унищожение, точно както огънят, избухнал в бамбука, изгаря цялата 
гора. 

11.30.25 Когато всички членове на собствената Му династия бяха унищожени, Бог 
Кришна Си помисли, че най-после земята се бе освободила от своето бреме. 

11.30.26 Тогава Бог Баларама седна на брега на океана и Се потопи в медитация върху 
Върховната Божествена Личност. Като се сля със себе си, Той напусна този тленен свят. 

11.30.27 Виждайки напускането на Бог Рама, Бог Кришна, синът на Деваки, седна 
наблизо на земята под едно дърво пиппала и остана така в мълчание. 

11.30.28-32 Богът прояви Своята сияйна четириръка форма, чиято светлина, като огън 
без дим, разсея мрака във всички посоки. Цветът Му беше като на тъмносин облак, 
сиянието Му бе с цвят на разтопено злато, а на всеблагата Му снага личеше знакът 
Шриватса. Красива усмивка огряваше лотосовото Му лице, тъмносини кичури се спускаха 
от главата Му, Лотосовите Му очи бяха много привлекателни, а обиците Му с форма на 
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акули проблясваха. Носеше копринени дрехи, извезан колан, свещен шнур, гривни и 
украшения по ръцете, както и шлем, скъпоценния камък Каустубха, огърлици, гривни на 
глезените и кралски емблеми. Тялото Му бе обвито от цветни гирлянди и от 
олицетворените Му лични оръжия. Докато седеше, бе положил левия си крак, с лотосово 
червено стъпало, на дясното си бедро. 

11.30.33 В този момент един ловец на име Джара, който беше наближил, взе стъпалото 
на Бога за глава на елен. Като си помисли, че е открил плячката си, Джара прободе 
стъпалото със стрелата си, която бе стъкмил от парчето желязо, останало от боздугана на 
Самба. 

11.30.34 Тогава, виждайки четириръката личност, ловецът се ужаси от обидата, която бе 
нанесъл, и се просна на земята с глава в нозете на врага на демоните. 

11.30.35 Джара каза: „О, Боже Мадхусудана, аз съм най-грешният сред хората. Извърших 
това деяние от невежество. О, най-чисти Боже, о, Утамахшлока, моля Те, прости на бедния 
грешник. 

11.30.36 О, Боже Вишну, учените казват, че всеки човек, който постоянно Те помни, ще се 
освободи от мрака на невежеството. О, господарю, аз Ти сторих зло! 

11.30.37 Затова, о, Господарю на Ваикунтха, моля Те, убий грешния ловец на животни 
незабавно, за да не може повече да причинява такива злини на свети личности. 

11.30.38 Нито Брахма, нито синовете Му, начело с Рудра, нито някой от великите 
мъдреци, които владеят йогийските мантри, могат да проумеят действието на 
мистичната Ти сила. Понеже илюзорната Ти енергия замъглява зрението им, те не знаят 
как работи мистичната Ти сила. Тогава какво бих могъл да кажа аз, един нискороден?“ 

11.30.39 Върховният Бог каза: „Скъпи Джара, не се бой. Моля те, изправи се. Това, което 
се случи, всъщност беше Моето собствено желание. С позволението Ми сега отиди в 
обителта на благочестивите, духовния свят. 

11.30.40 С тези наставления на Върховния Бог Кришна, който приема 
трансценденталното си тяло по собствена воля, ловецът обиколи Бога три пъти и Му се 
поклони. После отлетя в звездолет, който се бе появил, за да го отнесе в духовния свят.  

11.30.41 В същото време Дарука търсеше своя господар, Кришна. Като приближи 
мястото, където седеше Бог, той долови аромата на цветята туласи, носен от вятъра, и 
тръгна в тази посока. 

11.30.42 Като зърна Бог Кришна, седнал под едно баняново дърво, заобиколен от 
сияйните си оръжия, Дарука не можа да сдържи обичта, която се надигна в сърцето му. 
Очите му се насълзиха, той скочи от колесницата си и падна в нозете на Бога. 

11.30.43 Дарука каза: „Както в безлунната нощ хората се сливат с тъмата и не могат да 
намерят пътя си, така и аз, скъпи Боже, изгубил от поглед лотосовите Ти нозе, не виждам 
и се лутам слепешката из мрака. Не знам накъде вървя, нито мога да намеря покой.“ 

11.30.44 [Шукадева Госвами продължи:] О, най-първи сред царете, още докато говореше, 
колесничарят видя пред очите си как колесницата на Бога се издигна в небето заедно с 
конете и знамето, което носеше знака на Гаруда. 
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11.30.45 Всички божествени оръжия на Вишну се издигнаха и последваха колесницата. 
Тогава Богът, Джанардана, проговори на колесничаря Си, който беше изумен при вида на 
всичко това. 

11.30.46 О, колесничарю, отиди в Дварака и кажи на семейството ни как любимите им 
хора са се унищожили един друг. Кажи им също за изчезването на Бог Санкаршана и за 
настоящото Ми състояние. 

11.30.47 Ти и роднините ти не бива да оставате в Дварака, столицата на Ядавите, защото 
щом изоставя този град, той ще бъде погълнат от океана. 

11.30.48 Трябва да вземеш всичките си близки и, заедно с родителите Ми и под 
закрилата на Арджуна да отидеш в Индрапрастха. 

11.30.49 Ти, Дарука, трябва непоколебимо да Ми се отдадеш, да не губиш духовното си 
съзнание и да не се привързваш към материални съображения. Като разбереш, че тези 
забавления са проявление на илюзорната Ми енергия, трябва винаги да останеш в 
покой.“ 

11.30.50 След тази заповед, Дарука обиколи Бога и Му се поклони отново и отново. 
Сложи лотосовото стъпало на Бог Кришна на главата си и после със свито сърце тръгна 
обратно към града. 
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11.31.1 Шукадева Госвами каза: Тогава Бог Брахма пристигна в Прабхаса заедно с Бог 
Шива и съпругата му, мъдреците, праджапатите и всички полубогове, начело с Индра. 

11.31.2-3 Предците, сиддхите, гандхарвите, видядхарите и великите змии също дойдоха, 
наред с чараните, якшите, ракшасите, киннарите, апсарите и роднините на Гаруда, 
желаейки да бъдат свидетели на напускането на Върховния Бог. Докато пристигаха, 
всичките тези личности по разнообразни начини възпяваха и възхваляваха раждането и 
дейностите на Бог Шаури [Кришна]. 

11.31.4 О царю, изпълвайки небесата с многобройните си звездолети, те сипеха дъжд от 
цветя с голяма преданост. 

11.31.5 Виждайки пред себе си Брахма, праотецът на вселената, наред с останалите 
полубогове, до един Негови лични и могъщи експанзии, Всемогъщият Бог затвори Своите 
лотосови очи, съсредоточавайки ума си вътре в себе си, Върховната Божествена Личност. 

11.31.6 Без да прилага мистичната медитация агнейи, за да изгори Своето 
трансцендентално тяло, което е всепривличащото вместилище на всички светове и 
обектът на всички съзерцания и медитации, Бог Кришна встъпи в собствената си обител. 

11.31.7 Веднага щом Бог Кришна напусна земята, Истината, Религията, Верността, 
Славата и Красотата незабавно Го последваха. Във висините отекнаха барабани, от 
небесата заваляха цветя. 

11.31.8 Повечето от полубоговете и другите висши същества начело с Брахма не можаха 
да видят как Бог Кришна влиза в обителта си, тъй като действията Му са потайни. Някои, 
обаче, Го зърнаха и бяха изключително смаяни. 

11.31.9 Точно както обикновените хора не могат да проследят пътя на светкавица, 
напускаща облаците, така и полубоговете не можаха да проследят движението на Бог 
Кришна когато се завърна в обителта си. 

11.31.10 Неколцина полубогове, обаче — особено Бог Брахма и Бог Шива — успяха да 
видят как действа мистичната сила на Бога и останаха поразени. Всички полубогове 
възславиха мистичната Му сила, а сетне се завърнаха по собствените си планети. 

11.31.11 Мой скъпи царю, трябва да разбереш, че появяването и напускането на 
Върховния Бог, наподобяващи тези на въплътените обусловени души, в действителност 
са представление, изиграно от Неговата илюзорна енергия, досущ като актьорска игра. 
След като сътвори тази вселена, Той влиза в нея, играе си вътре известно време, и накрая 
я прибира. Тогава Богът продължава да пребивава в Своята трансцендентална слава, 
прекратявайки функциите на космическото проявление. 

11.31.12 Бог Кришна върна сина на Своя гуру обратно от планетата на бога на смъртта в 
предишното тяло на момчето и като най-великият закрилник спаси и теб, когато бе 
обгорен от брахмастрата на Ашватхама. Той победи в бой даже Бог Шива, който погубва 
дори пратениците на смъртта, и изпрати ловеца Джара право на Ваикунтха в човешкото 
му тяло. Нима подобна личност би била неспособна да защити сама себе си? 

11.31.13 Макар Бог Кришна, притежавайки безгранични могъщества, да е единствената 
причина за сътворението, поддържането и унищожението на неизброимите живи 
същества, Той просто не искаше вече да задържа тялото си в света. Така Той разкри 
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посоката пред онези, които са установени в аза, и показа, че този тленен свят няма 
истинска стойност. 

11.31.14 Всеки, който редовно става рано сутринта и внимателно възпява с преданост 
славата на напускането на Бог Шри Кришна и завръщането Му в собствената Му обител, 
със сигурност ще постигне същата духовна дестинация. 

11.31.15 Веднага щом Дарука стигна Дварака, той се хвърли в нозете на Васудева и 
Уграсена, и ги окъпа в сълзите си, скърбейки от загубата на Бог Кришна. 

11.31.16-17 Дарука разказа за пълното унищожение на Вришните и чувайки това, о 
Парикшит, хората бяха дълбоко смутени вътре в сърцата си и се вцепениха от мъка. 
Чувствайки непосилната болка от раздялата с Кришна, те се удряха в собствените си лица 
докато бързаха към мястото, където близките им лежаха мъртви. 

11.31.18 Когато Деваки, Рохини и Васудева на успяха да намерят синовете си Кришна и 
Рама, те изгубиха съзнание от мъка. 

11.31.19 Измъчвани от раздялата с Бога, родителите Му издъхнаха на място. Тогава, мой 
скъпи Парикшит, съпругите на Ядавите се качиха на погребалните клади, прегръщайки 
мъртвите си съпрузи. 

11.31.20 Съпругите на Бог Баларама също влязоха в пламъците, прегръщайки снагата 
Му, а жените на Васудева се хвърлиха в неговата клада и го прегърнаха. Снахите на Бог 
Хари влязоха в кладите на мъжете си, начело с Прадюмна. А Рукмини и останалите 
съпруги на Бог Кришна, чиито сърца бяха напълно потънали в Него, влязоха в Неговата 
клада. 

11.31.21 Арджуна чувстваше непосилна мъка от раздялата с Бог Кришна, най-свидния си 
приятел. Но се утеши, спомняйки си трансценденталните думи, които Богът му беше 
изпял. 

11.31.22 Тогава Арджуна се погрижи за подобаващото изпълнение на погребалните 
ритуали за онези мъртъвци, на които не бяха останали живи мъжки членове на 
семейството. Той изпълни нужните церемонии за всеки от Ядавите, един по един. 

11.31.23 Още щом Дварака бе напусната от Върховния Бог, океанът я потопи от всички 
страни, о царю, пощадявайки само палата Му. 

11.31.24 Бог Мадхусудана, Върховният Господ, живее вечно в Дварака. Тя е най-
благоприятното от всички благоприятни места, и просто като си спомня за нея човек се 
избавя от всички замърсявания. 

11.31.25 Арджуна отведе оцелелите от династията Яду — жените, децата и старците — в 
Индрапрасха, където издигна Ваджра за владетел на Ядавите. 

11.31.26 Научавайки от Арджуна за гибелта на техния приятел, мой скъпи царю, твоите 
дядовци оставиха теб за закрилник на династията и се оттеглиха, подготвяйки 
напускането си на този свят. 

11.31.27 Онзи, който с вяра възпява славата на тези различни забавления и инкарнации 
на Вишну, Бога на боговете, ще получи избавление от всичките си грехове. 
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11.31.28 Всеблаготворните подвизи и всепривличащите инкарнации на Бог Шри 
Кришна, Върховната Божествена Личност, а също и забавленията, които Той извърши 
като дете, са описани в този "Шримад Бхагаватам" и в други писания. Всеки, който ясно 
рецитира тези описания на Неговите забавления, ще постигне трансцендентално, 
изпълнено с любов служене към Бог Кришна, който е целта на всички съвършени 
мъдреци. 
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