
 1

 



 2

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ШРИМАД  БХАГАВАД  ГИТА 
 

СКРИТОТО СЪКРОВИЩЕ НА СЛАДКИЯ 
АБСОЛЮТ 

 
 
 
 

С редакциите на 
 

Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж 
 
 



 3

ОБРЪЩЕНИЕ 
 
 
 
 
 
Медитация върху „Шри Гита” 
О „Бхагавад Гита”, изпята от самия Върховен Бог, ти дари просветление на Арджуна. 
Ти си втъкана в „Махабхарата”, творбата на Вясадева, автора на Пураните. 
Осемнадесетте ти глави са порой от неспирен нектар; те са всемогъщата сила на 
Върховния Бог, избавяща целия страдащ материален свят. О Майко, завинаги те пазя в 
сърцето си! 
 
Почитания към Шрила Вясадева 
О учителю с дивна и страховита интелигентност, Шрила Вясадева, чийто очи напомнят 
продълговатите венчелистчета на разцъфнал лотос, който запали лампата на 
познанието, налята с маслото на „Махабхарата” – поднасям изпълнените си с почит 
поклони пред теб. 
 
Почитания към Бога като колесничар на Арджуна 
Поднасям смирените си поклони пред Върховния Бог Шри Кришна, който изпълнява 
всички желания на преданоотдадените си. С камшик в едната си ръка и с напътстващ 
жест на другата, Той извлича нектара на „Гита”.  
 
Славата на „Гита” 
Упанишадите, които са украшенията на Ведите, са като крава, а доячът на тази крава е 
Бог Шри Кришна, синът на Нанда Махарадж. Арджуна е теленцето, нектарът на „Гита” 
е млякото, а непорочните преданоотдадени са онези, които пият с наслада това мляко. 
 
Почитания към Бог Шри Кришна 
Поднасям смирените си поклони пред лотосовите нозе на Бог Шри Кришна, сина на 
Васудева, победителя на демони като Камса и Чанура, който усилва божествения екстаз 
на майка Деваки – Върховния Бог на всички богове и учителя на цялата вселена. 
 
Бойното поле представено като река 
В реката, единият бряг на която е Бхишма, а другият Дроначария, Джаядратха е водата, 
синовете на Гандхари са сините лотоси, а Шаля е крокодилът; Крипа е течението, а 
Карна вечно изменливият издигащ се и спадащ прилив; Ашватхама, Викарна и 
останалите са страховитите акули, а Дурйодхана е водовъртежът – в тази река на 
битката Шри Кешава е рибарят, а братята Пандави плуват над нея. 
 
„Махабхарата” като лотосов цвят 
Словата на Шри Кришна Двайпаяна Вясадева, сина на Парашара Муни, са като 
лотосово цвете. Значението на „Гита” е разпростиращият се надалеч аромат на това 
цвете, а различните описания са неговите тичинки. Откровенията на хари-катха, 
разказите за Бога, са реката. В този свят чистите преданоотдадени са пчелите, неспирно 
потопени в пиенето на цветния нектар. Дано лотосът на „Махабхарата”, погубващ 
всяко зло в тази епоха на Кали, милостиво излива благодатта си над нас. 
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Поклони пред Върховния Бог 
Поднасям смирените си почитания пред Върховния Бог, чиято слава се възпява в 
ангелски молитви от Бог Брахма, Бог Варуна, Бог Индра, Бог Рудра и Марутите, чиято 
слава се рецитира в химни от познавачите на Сама Веда; за чиято слава пеят всички 
Веди, заедно с шестте си допълнителни раздели и Упанишадите; когото съзерцават в 
сърцата си йогите, потънали в транса на медитацията, и чиято безгранична слава не 
може да бъде позната нито от боговете, нито от демоните. („Шримад Бхагаватам” 
12.13.1) 
 
 
Преди да рецитира или изучава писанията, човек трябва да отдаде смирените си 
почитания на божествената инкарнация Нара-Нараяна Риши от Бадарикашрам, 
Върховния Бог Шри Кришна, богинята на словото Сарасвати и писателя Шрила 
Вясадева. 
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ПРЕДГОВОР 
 
 
 
 „Шримад Бхагавад Гита” е уникална с безбройните си публикации и тиражи. 
Наред с коментарите си от предходни велики светци, както и на съвременни учени, тази 
класическа творба излиза на различни езици както в Индия, така и в други страни. 
Коментарите на велики ваишнавски ачарии като Шримат Рамануджа, Шримат 
Мадхвамуни и Шри Шридхара Свамипада заслужават да бъдат споменати специално, 
докато сред защитниците на схоластичния път, гяна-марга, се отличават коментарите 
на Шримат Шанкарачария и Шри Мадхусудхана Сарасвати. Коментарите на Шриюта 
Бала Гангадхара Тилак и Шри Ауробиндо са в защита на школата карма-йога, пътя на 
действието, и също са познати на съвременните учени. Нещо повече, велики мислители 
както от Изтока, така и от Запада пламенно са възпявали славата на „Шри Гита”, 
вдъхновени от идеалите на нейното учение. Но щастливците с фин теистичен интелект 
ще научат ачинтя-бхедабхеда-сиддханта, или аксиомата за невъобразимата 
едновременност на еднаквост и различие, блестящо проповядвана от автентичните 
последователи на Шри Чайтаня Махапрабху, Гаудия ачариите Шрила Вишванатха 
Чакраварти и Шрила Баладева Видябхушана, верни на изключителната преданост към 
Върховния Бог. Образованите и верни преданоотдадени са вдъхновени също така до 
дълбините на сърцата си от бенгалския коментар на Шрила Бхактивинода Тхакура 
върху „Шри Гита”, приемайки го като хармонизиращата всичко съкровищница на 
божествена любов към Кришна (кришна-према), която е петата и окончателна цел на 
живота, надхвърляща религиозността, икономиката, сетивното удоволствие и 
освобождението. 
 Във встъплението към настоящето издание моят почитаем духовен учител, Шри 
Гурупадападма Ом Вишнупада Прарамаханса Паривраджакачария Шри Шримад 
Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж по прекрасен начин разкрива на 
читателите дълбоките, съкровени, изпълнени с преданост реализации на своето 
тълкувание. За малко от неизброимите съществуващи понастоящем издания на „Шри 
Гита” би могло да се каже че подхранват с вяра чистата преданост, в съответствие със 
съвършените заключения на парампара, автентичната низходяща линия от учители. 
Затова настоящият ни труд е оправдан. Ще считаме себе си за благословени, ако 
задълбочените читатели приемат в сърцата си живата и благотворна същина на този 
искрен опит.  
 
 
 

Шрила Бхакти Сундар Говинда Махарадж 
Шри Чайтаня Сарасват Матх 

Навадвип 
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ВСТЪПЛЕНИЕ 
 
 
 
 ванде шри-гуру-гаурангау, радха-говинда-сундарау 
 са-гунау гияте катха, гита-гудхартха-гауравам 
 
 Покланяйки се в светите нозе на Шри Гуру, Шри Гауранга и Шри Шри Радха-
Говиндасундара, наобиколени от Техните спътници, аз ще възпея дивната слава на 
скритото съкровище на „Шримад Бхагавад Гита”. „Шримад Бхагавад Гита” е добре 
позната на образованите. Затова първоначално трябва да бъдат дадени някои обяснения 
относно подхода на редактора на това издание. Редакторът принадлежи към школата на 
мисълта, спускаща се в ученическа последователност от Шри Чайтаня Махапрабху. 
Следователно трябва да отчетем, че настоящето издание се основава на коментарите 
върху „Шри Гита”, така както са дадени от превъзходните и възвишени Гаудия 
ваишнавски ачарии Шри Вишванатха, Шри Баладева и Шрила Бхактивинода Тхакура. 
По разкритата милост на нашия обожаем духовен учител, Ом Вишнупада Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада, и по загатванията на 
гореспоменатите велики и чисти преданоотдадени, тук е хвърлена нова светлина, 
разкриваща едно по-дълбоко значение на текста. Преданият читател ще оцени тази 
разлика, особено обръщайки внимание на тълкуванието на строфите 10.8-11, които 
според обяснението на Шри Вишванатхапада се четирите основни стиха (чатур-шлоки) 
в книгата. 
 Най-общо „Шри Гита” е известна като превъзходно изучаване на науката на 
религията. Езикът й е прост и сладкодумен; настроението й е сериозно, всеобхватно и 
фундаментално; мисълта й е сбита, отчетлива и безпристрастна; логиката й е смислена 
и естествена. Прологът, епилогът, изложението, преговорът, анализът, синтезът и 
изкуството на представянето на „Шри Гита” са неповторими и увлекателни до краен 
предел. „Шри Гита” е подтик за ленивия, смелост за боязливия, надежда за отчаяния и 
нов живот за умиращия. Тя обединява и подкрепя всички, били те революционери, 
окултисти, оптимисти, отреченици, борци за свобода или цялостни теисти. От атеиста с 
най-грубо виждане до най-възвишения светец, тя говори за същностните концепции на 
всички класи философи с една ясна и могъща логика. Онези които работят заради 
плодовете, учените, практикуващите йога (карми, гяни, йоги) и преданоотдадените на 
Бога ще открият в нея всеобхватно и осветляващо изложение на същината на 
съответните им философии и поради това книгата е високо ценена от всички тях. 
Есенциалните учения на Ведите и Упанишадите на арийците са обяснени пряко, а при 
едно по-внимателно изследване в текста се разкрива и същината на различните не-
арийски доктрини. В тълкуванието на „Шри Гита” откриваме, че пречистването на 
съзнанието посредством мъдростта израства от материално немотивираното 
изпълнение на предписаните задължения, достигайки до себепознанието, до 
абсолютното екзистенциално знание или божествената реализация. В пълната си 
зрялост това чисто, неопетнено възприятие кулминира с ясно съзнание в търсенето на 
изпълнено с любов служене в божествената екстазна равнина. 
 При анализа на самбандха-гяна, или познанието за божествената връзка, „Шри 
Гита” разкрива, че природата на най-изначалната истина е една трансцендентална, все-
съзнателна личност. При анализа на прайоджана, или най-висшата цел, за най-
съвършено постижение се споменава съкровеното вдъхновение на чистата любов, 
устремена към Върховната Абсолютна Реалност. А при анализа на абхидея, или метода 
за постигане на жадуваната цел, първата степен се разкрива в посвещаването на всички 
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дейности на Върховния Бог, последвано от развиване на вътрешно себепознание, което 
се поражда в съответствие с прогресивната реализация на Бога. Най-сетне, изоставяйки 
всички други усилия, човек се отдава единствено на Върховния Бог, Шри Кришна. С 
други думи, приемайки подслон в чистата, искрена и неподправена вяра, той разкрива 
съвършената си божествена идентичност и се заема с божествено любящо служене към 
Бога, което е най-висшата цел на всички предани практики.  
 „Шри Гита” ясно разграничава и очертава характеристиките на не-преданите 
пътища на действието (карма) и знанието (гяна), както и съответните им достижими 
цели - сетивното наслаждение (кама) и освобождението (мокша). Затова 
интелигентният ще забележи, че със словата йо яч чраддхах са ева сах – „за човека се 
съди според вярата му”, „Шри Гита” извежда едно обективно съпоставяне на 
различните пътеки и техните местоназначения, обезоръжавайки и изобличавайки по 
такъв начин онези, които внасят объркване поддържайки измислицата, че всички 
пътища и цели са „едно и също”. В това отношение следните стихове (6.46-47) 
заслужават специално внимание: 
 

тапасвибхйо ‘дхико йоги, гянибхйо ‘пи мато ‘дхиках 
кармибхяс чадхико йоги, тасмад йоги бхаварджуна 

 
йогинам апи сарвеша, мад-гатенантаратмана 
шраддхаван бхаджате йо мам, са ме юктатамо матах 

 
 Тяга или отречението се порицава напълно като се подчертава безплодността му. 
Това изявление посочва заключителния, съкровен дар на „Шри Гита”. Карма-йога, 
посвещаването на дейностите на Върховния Бог без никакъв личен интерес, е за 
предпочитане пред карма-тяга, отричането от дейността; а в крайна сметка пълното 
себеотдаване на Върховния Бог, Шри Кришна, с всяко дело посветено с божествено 
вдъхновение в любящо служене към Него, е окончателното и най-висше учение на 
„Шри Гита”, поради което човек я признава за кралица на всички писания, даряваща 
най-възвишената преданост. В разцъфналия си облик тази преданост е извисената 
божествена любов, обичта към всепривличащата Върховна Личност Шри Кришна, 
Красивата Реалност.  
 Сарва-дхарман паритяджа, мам екам шаранам враджа – величественият, 
трептящ и отекващ ясен зов на „Шри Гита” разнася славата на превъзходната цел на 
живота. Показани са скритите, по-скритите и най-скритите съкровища: от съвместното 
възпяване на святото име на Бога (санкиртан) чак до спонтанната преданост (бхава 
сева) в живот на пълна посветеност на развиването на Кришна съзнание с 
изключителна отдаденост. Това е логичното и единодушно заключение на чистата 
парампара, низходящата духовна последователност от учители, потвърдена от 
автентичните последователи на лотосовите стъпки на Шри Чайтанячандра, истинския 
Върховен Бог, дошъл да избави пропадналите души в Кали Юга, тази желязна епоха на 
кавги и съперничество. 
 Нека това издание бъде приношение пред Бог Шри Кришна. 
 
 

Свами Б.Р.Шридхар 
Шри Чайтаня Сарасват Матх 

Навадвип  
 
 



 8

 
ГЛАВА ПЪРВА 

 
ПРЕГЛЕД НА АРМИИТЕ 

 
Шайня-даршана 

 
 
 
 

 
дхритараштра увача 
дхарма-кшетре куру-кшетре самавета юютсавах 
мамаках пандаваш чаива ким акурвата санджая 

 
1.1.Дхритараштра рече: О Санджая, какво правят синовете ми и синовете на 
Панду, след като се събраха за бой на святото поле Курукшетра? 
_____________________________________________________________________ 

санджая увача 
дриштва ту пандаваникам вюдхам Дурьодханас тада 
ачарям упасангамя раджа вачанам абравит 

 
1.2. Санджая рече: Оглеждайки воините на Пандавите и армиите им, строени в 
боен ред, Цар Дурьодхана се обърна към Дроначария с думите: 
_____________________________________________________________________ 

пашяитам панду-путранам ачаря махатим чамум 
вюдхам друпада-путрена тава шишйена дхимата 

 
1.3. О учителю, моля те, виж огромните армии на Пандавите, строени в бойни 
редици от Дхриштадюмна, твоя интелигентен ученик. 
 

атра шура махешв-аса бхимарджуна-сама юдхи 
ююдхано вираташ ча друпадаш ча маха-ратхах 
дхриштакетуш чекитанах кашираджаш ча виряван 
пуруджит кунтибходжаш ча шаибяш ча нара-пунгавах 
юдхаманюш ча викранта уттамауджаш ча виряван 
саубхадро драупадеяш ча сарва ева маха-ратхах 

 
1.4-6. Сред тези воини са умелите стрелци с лък Бхима и Арджуна, както и 
други, неотстъпващи им по изкусност като Сатяки, Цар Вирата, великият боец 
Друпада, Дхриштакету, Чекитана, могъщият герой Кашираджа, Пуруджит, 
Кунтибходжа, благородният Цар Шайбя, доблестният Юдхаманю, храбрият 
Уттамауджа, Абхиманю и синовете на Драупади, които всички несъмнено са 
велики воини. 

 
асмакам ту вишишта йе тан нибодха двиджоттама 
наяка мама саиняся самджнартхам тан бравими те 

 
1.7.  О най-добри сред два пъти родените, моля те, знай кои са великите герои и 
водачи и на нашите армии. Ще ги изброя, за да ги имаш предвид. 



 9

 
бхаван бхишмаш ча карнаш ча крипаш ча самитим-джаях 
ашваттхама викарнаш ча саумадаттис татхаива ча 
анйе ча бахавах шура мад-артхе тякта-дживитах 
нана-шастра-прахаранах сарве юддха-вишарадах 

 
1.8-9. Освен теб, безценни, който винаги побеждаваш в битка, освен Бхишма, 
Карна, Крипачария, Ашватхама, Викарна, Саумадатти (Бхуришрава) и 
Джаядратха има още много други герои, умели в изкуството на боя; всички те 
са въоръжени с различни оръжия и са решени да дадат живота си за мен. 
 

апаряптам тад асмакам балам бхишмабхиракшитам 
паряптам тв идам етешам балам бхимабхиракшитам 

 
1.10. Нашата армия, водена от Бхишма, е недостатъчна, докато армията на 
Пандавите, водена от Бхима е добре подготвена. 
 

аянешу ча сарвешу ятха-бхагам авастхитах 
бхишмам евабхиракшанту бхавантах сарва ева хи 

 
1.11. Затова, оставайки в съответните дивизии в стратегическите точки на 
строя, нека всички си съдействаме в защита на Дядо Бхишма. 
 

тася санджанаян харшам куру-вриддхах питамахах 
симха-надам винадйоччаих шанкхам дадхмау пратапаван 

 
1.12. Тогава, с войнствен вик подобен на лъвски рев, Бхишма, могъщият 
прадядо на Кауравите, силно наду своята раковина, за да вдъхне кураж на 
Дурьодхана. 
 

татах шанкхаш ча бхеряш ча панаванака-гомукхах 
сахасаивабхяханянта са шабдас тумуло 'бхават 

 
1.13. Изведнъж заедно зазвучаха раковини, барабани, литаври, рогове и 
всякакви инструменти, вдигайки неописуем шум. 
 

татах шветаир хаяир юкте махати сяндане стхитау 
мадхавах пандаваш чаива дивяу шанкхау прададхматух 

 
1.14. От отсрещната страна Бог Шри Кришна и Арджуна, във величествена 
колесница, запрегната с бели коне, затръбиха със своите божествени раковини. 
 

панчаджаням хришикешо девадаттам дхананджаях 
паундрам дадхмау маха-шанкхам бхима-карма врикодарах 

 
1.15. Хришикеша наду раковината си Панчаджаня; Дхананджая наду своята 
Девадатта; а Бхимасена, извършителят на страшни дела, наду мощния си рог 
Паундра. 
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анантавиджаям раджа кунти-путро юдхиштхирах 
накулах сахадеваш ча сугхоша-манипушпакау 

 
1.16. Цар Юдхиштхира, синът на Кунти, наду Анантавиджая; а Накула и 
Сахадева затръбиха със своите Сугхоша и Манипушпака. 
 

кашяш ча парамешв-асах шикханди ча маха-ратхах 
дхриштадюмно вираташ ча сатякиш чапараджитах 
друпадо драупадеяш ча сарвашах притхиви-пате 
саубхадраш ча маха-бахух шанкхан дадхмух притхак притхак 
 

1.17-18. О господарю на земята, умелият стрелец с лък Кашираджа, великият 
боец Шикханди, Дхриштадюмна, Цар Вирата, непобедимият Сатяки, Цар 
Друпада, синовете на Драупади и могъщият син на Субхадра, Абхиманю, 
всички протръбиха със своите раковини. 
 

са гхошо дхартараштранам хридаяни вядараят 
набхаш ча притхивим чаива тумуло 'бхянунадаян 

 
1.19. Гръмовният звук от тези рогове прокънтя по земята и небето, и прониза 
сърцата на синовете на Дхритараштра. 
 

атха вявастхитан дриштва дхартараштран капи-дхваджах 
правритте шастра-сампате дханур удямя пандавах 
хришикешам тада вакям идам аха махи-пате 

 
1.20. О Царю, тогава Дхананджая (Арджуна), изправен върху колесница,  
украсена с флаг с облика на Хануман, се приготви да се впусне в боя. 
Виждайки Дурьодхана и неговата войска готови за битка, той вдигна лъка си и 
се обърна към Шри Кришна със следните думи. 
 

арджуна увача 
сенайор убхайор мадхйе ратхам стхапая ме 'чюта 
явад етан нирикше 'хам йоддху-каман авастхитан 
каир мая саха йоддхавям асмин рана-самудяме 
йотсяманан авекше 'хам я ете 'тра самагатах 
дхартараштрася дурбуддхер юддхе прия-чикиршавах 
 

1.21-23. Арджуна рече: О Кришна, моля Те, изведи колесницата ми между двете 
армии, за да мога да разгледам воините, с които трябва да се сражавам на това 
поле, дошли да се бият, за да угодят на злия Дурьодхана. 
 

санджая увача 
евам укто хришикешо гудакешена бхарата 
сенайор убхайор мадхйе стхапайитва ратхоттамам 
бхишма-дрона-прамукхатах сарвешам ча махи-кшитам 
увача партха пашяитан самаветан курун ити 
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1.24-25. Санджая рече: О потомъко на Бхарата, след като зоркият Арджуна 
промълви това, Шри Кришна (господарят на всички сетива), изкара голямата 
колесница между двете армии срещу Бхишма, Дрона и всички царе. След това 
Богът каза: О Партха, виж Кауравите, сбрани за бой.  
 

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

 
1.26. Там, всред двете армии, Арджуна видя възрастните си родственици, 
дядовците, учителите, чичовците, братята, синовете, внуците, тъстовете, 
приятелите и доброжелателите си. 
 

тан самикшя са каунтеях сарван бандхун авастхитан 
крипая параявишто вишиданн идам абравит 

 
1.27. Като видя целия си род на бойното поле, синът на Кунти, Арджуна, 
промълви следните думи, поразен от мъка и надмогнат от дълбоко 
състрадание. 
 

арджуна увача 
дриштвемам сва-джанам кришна юютсум самупастхитам 
сиданти мама гатранимукхам ча паришушяти 

 
1.28. Арджуна рече: О Кришна! Виждайки собствените си роднини изправени 
пред мен, нетърпеливи да се сражават, ръцете и нозете ми отслабват, а устата 
ми пресъхва. 
 

вепатхуш ча шарире ме рома-харшаш ча джаяте 
гандивам срамсате хастат твак чаива паридахяте 

 
1.29. Цялото ми тяло трепери и настръхва. Лъкът Гандива се изплъзва от 
дланта ми, кожата ми пламти. 
 

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

 
1.30. О Кешава! Не мога да се сдържам повече. Умът ми е смутен и навсякъде 
виждам само враждебни знамения, вещаещи зло. 
 

на ча шрейо 'нупашями хатва сва-джанам ахаве 
на канкше виджаям кришна на ча раджям сукхани ча 

 
1.31. Не виждам нищо добро в избиването на собствените ми роднини в тази 
битка. О Кришна, не искам нито победа, нито царство, нито щастие. 
 



 12

ким но раджйена говинда ким бхогаир дживитена ва 
йешам артхе канкшитам но раджям бхогах сукхани ча 
та име 'вастхита юддхе пранамс тяктва дханани ча 
ачарях питарах путрас татхаива ча питамахах 
матулах швашурах паутрах шялах самбандхинас татха 
этан на хантум иччхами гхнато 'пи мадхусудана 

 
1.32-34. О Говинда, каква полза ще има от нашето царство? За какво ще са ни 
щастието и насладата, ако онези, заради които жадуваме за всичко това – 
учителите, старейшините, синовете, дядовците, чичовците, тъстовете, внуците, 
братовчедите и останалите родственици днес са се събрали да се бият, готови 
да пожертват живота и притежанията си? Затова, о Мадхусудхана, дори и да 
искат да ми отнемат живота, аз не желая да ги убивам. 
 

апи траилокя-раджяся хетох ким ну махи-крите 
нихатя дхартараштран нах ка притих сядж джанардана 

 
1.35. О Джанардана, даже да спечелим власт над трите свята, да не говорим за 
господство над земята, какво щастие ще добием от изтребването на Дурьодхана 
и войската му? 
 

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

 
1.36. Ще си навлечем единствено грях ако убием учителите и закрилниците си, 
макар те да ни нападат. Не можем да вземем живота на своите роднини, 
синовете на Дхритараштра. О Мадхава, как можем да сме щастливи, 
избивайки собствения си род? 
 

ядй апй эте на пашянти лобхопахата-четасах 
кула-кшая-критам дошам митра-дрохе ча патакам 
катхам на джнеям асмабхих папад асман нивартитум 
кула-кшая-критам дошам прапашядбхир джанардана 

 
1.37-38. Макар тези люде, със сърца поразени от алчност, да не виждат 
страшния грях в това да се бият с приятелите и да избиват членовете на 
семейството си, защо, о Джанардана, да не се отвърнем от подобно ужасно дело 
ние, които напълно съзнаваме страшните последици?  
 

кула-кшайе пранашянти кула-дхармах санатанах 
дхарме наште кулам критснам адхармо 'бхибхаватй ута 

 
1.39. С упадъка на династията, религиозните фамилни традиции западат. 
Когато по такъв начин се прекратят религиозните практики, потомците на 
династията падат под властта на нерелигиозността. 
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адхармабхибхават кришна прадушянти кула-стриях 
стришу душтасу варшнея джаяте варна-санкарах 

 
1.40. О Кришна, потомъко на династията Вришни, когато фамилията бъде 
надмогната от нерелигиозност, жените от семейството се развращават, а от 
прелюбодеянието се ражда нежелано и недостойно поколение.  
 

санкаро наракаяива кула-гхнанам кулася ча 
патанти питаро хй ешам лупта-пиндодака-криях 

 
1.41. Нежеланото поколение натиква както рода, така и неговите унищожители 
в адски условия. Същата съдба сполита предците на фамилията, тъй като 
обичайните жертвоприношения на храна и вода за тях се прекратяват. 
 

дошаир этаих кула-гхнанам варна-санкара-каракаих 
утсадянте джати-дхармах кула-дхармаш ча шашватах 

 
1.42. Ужасните дела на подобни унищожители  на династията водят до 
израждане на потомството. Чрез подобни дела древните семейни традиции и 
благородното високо потекло се погубват напълно. 
 

утсанна-кула-дхарманам манушянам джанардана 
нараке ниятам васо бхаватитй анушушрума 

 
1.43. О Джанардана, чувал съм, че люде, чиито семейни, социални и 
религиозни традиции са подринати, завинаги обитават ада. 

ахо бата махат папам картум вявасита ваям 
яд раджя-сукха-лобхена хантум сва-джанам удятах 
 

1.44. Уви! Що за ужасен грях сме решени да сторим! Подтиквани от алчност по 
незначителното кралско щастие, ние сме готови да избием собствения си род! 
 

яди мам апратикарам ашастрам шастра-панаях 
дхартараштра ране ханюс тан ме кшематарам бхавет 

 
1.45. Ако невъоръжен и несъпротивляващ се трябва да бъда убит на този фронт 
от синовете на Дхритараштра, това би било много по-благотворно за мен. 
 

санджая увача 
евам уктварджунах санкхйе ратхопастха упавишат 
висриджя са-шарам чапам шока-самвигна-манасах 

 
1.46. Санджая рече: След като изрече тези думи насред бойното поле, Арджуна 
захвърли настрана лъка и стрелите си, и приседна в колесницата с ридаещо 
сърце. 
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Край на първа глава 
 

ПРЕГЛЕД НА АРМИИТЕ 
 

От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 
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ГЛАВА ВТОРА 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДУШАТА 
 

Санкхя-йога 
 

 
 
 
 

санджая увача 
там татха крипаявиштам ашру-пурнакулекшанам 
вишидантам идам вакям увача мадхусуданах 

 
2.1. Санджая рече: Върховният Бог, Мадхусудхана, промълви тогава на 
надмогнатия от скръб Арджуна, който се бе преизпълнил с милост и чийто 
тъжни очи преливаха от сълзи. 

 
шри-бхагаван увача 
кутас тва кашмалам идам вишаме самупастхитам 
анаря-джуштам асваргям акирти-карам арджуна 

 
2.2.  Богът рече: О Арджуна, що за заблуда те завладя в този критичен момент? 
Тя не подобава на благороден мъж като теб. Тя ще ти попречи да достигнеш 
небесата, ще погуби доброто ти име и слава. 
 

 
клаибям ма сма гамах партха наитат твайй упападяте 
кшудрам хридая-даурбалям тяктвоттиштха парантапа 

 
2.3. О сине на Кунти, стига с това малодушие, то не ти подхожда. Захвърли тази 
жалка сърдечна слабост, доблестни, и се изправи готов да се сражаваш! 
 

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

 
2.4. Арджуна рече: О Мадхусудхана, убиецо на врагове, как бих могъл да 
атакувам със стрели дядо си Бхишма или своя учител Дрона, които са 
достойни за почитта ми? 
 

гурун ахатва хи маханубхаван 
шрейо бхоктум бхаикшям апиха локе 
хатвартха-камамс ту гурун ихаива 
бхунджия бхоган рудхира-прадигдхан 

 
2.5. По-добре в този свят да живея от просия, отколкото да отнема живота на 
тези благородни старейшини и учители. Инак ако ги убием, ще се 
наслаждаваме на богатството и собствеността им, оцапани в тяхната кръв. 
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на чаитад видмах катаран но гарийо 
яд ва джайема яди ва но джайеюх 
ян эва хатва на джидживишамас 
те 'вастхитах прамукхе дхартараштрах 
 

2.6. Не мога да разбера кое би било по-добро за нас – победата или поражението 
– защото синовете на Дхритаращра, които ако убием няма да има защо да 
живеем, стоят сега изправени пред нас на това бойно поле. 
 

карпаня-дошопахата-свабхавах 
приччхами твам дхарма-саммудха-четах 
яч чхреях сян нишчитам брухи тан ме  
шишяс те 'хам шадхи мам твам прапаннам 

 
2.7. Объркан съм. Кой е истинският ми дълг? Надмогнат от опасения за 
съдбата на нашата династия, аз Те умолявам да ми кажеш ясно какъв начин на 
действие би бил най-благотворен за мен? Аз съм Твой отдаден ученик. Моля 
Те, милостиво ме напътствай. 
 

на хи прапашями мамапанудяд 
яч чхокам уччхошанам индриянам 
авапя бхумав асапатнам риддхам 
раджям суранам апи чадхипатям 

 
2.8. Дори и да спечелим несравнимото обширно земно царство, дори да 
завладеем царството небесно, аз не виждам какво би облекчило тази мъка, 
която ме води до несвяст. 
 

санджая увача 
евам уктва хришикешам гудакешах парантапах 
на йотся ити говиндам уктва тушним бабхува ха 

 
2.9. Санджая рече: Това продума тревожният Арджуна, победителят на 
враговете си, на Кришна, господаря на сетивата на всички същества. Като 
заяви „Говинда, аз няма да се сражавам”, той потъна в мълчание. 
 

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

 
2.10. Тогава, о Бхарата, усмихнат, Шри Хришикеша се обърна към убития от 
мъка Арджуна със следните слова, насред бойното поле: 
 

шри-бхагаван увача 
ашочян анвашочас твам праджна-вадамш ча бхашасе 
гатасун агатасумш ча нанушочанти пандитах 
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2.11. Богът рече: О Арджуна, ти скърбиш за онова, за което не бива да се 
скърби, и въпреки това говориш думи на мъдрост. Но мъдрите не тъгуват нито 
за живите, нито за мъртвите. 
 

на тв евахам джату насам на твам неме джанадхипах 
на чаива на бхавишямах сарве ваям атах парам 

 
2.12. Не е имало време, в което Аз, ти или тези царе да не сме съществували. 
Както ни има сега, така ни е имало и преди, ще продължи да ни има и в 
бъдеще. 
 

дехино 'смин ятха дехе каумарам яуванам джара 
татха дехантара-праптир дхирас татра на мухяти 

 
2.13. Както въплътеното живо същество постепенно преминава в това тяло от 
детство през младост към старост, така душата се сдобива с ново тяло при 
смъртта. Ученият човек не се обърква от подобна промяна. 
 

матра-спаршас ту каунтея  шитошна-сукха-духкха-дах 
агамапайино ‘нитяс  тамс титикшасва бхарата 

 
2.14. О сине на Кунти, единствено свързаността на сетивата с техните обекти 
донася усещанията за студ, горещина, наслада или болка. Но тези ефекти са 
временни, те идват и си отиват. Затова, о Бхарата, трябва да ги изтърпяваш. 
 

ям хи на вятхаянтй ете пурушам пурушаршабха 
сама-духкха-сукхам дхирам со 'мритатвая калпате 

 
2.15. О най-благородни сред людете, човекът с твърда интелигентност, 
равнодушен към удоволствие и болка, необезпокояван от сетивните 
възприятия, наистина е достоен за освобождение. 
 

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

 
2.16. Променливите неща, каквото е тялото, не съществуват вечно; за вечната 
душа не съществува промяна или унищожение. По такъв начин зрящите 
истината са разграничили и анализирали както вечната реалност, така и 
временната илюзия.  
 

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

 
2.17. Знай, че душата, проникваща цялото тяло, е нетленна. Неизменна, вечна 
и неунищожима е тя. 
 

антаванта име деха нитясйоктах шариринах 
анашино 'прамеяся тасмад юдхясва бхарата 
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2.18. Единствено тези физически тела на вечната, неунищожима и неизмерима 
душа подлежат на погибел. Затова сражавай се, о Бхарата, и не изоставяй 
присъщите си религиозни принципи. 
 

я енам ветти хантарам яш чаинам маняте хатам 
убхау тау на виджанито наям ханти на ханяте 

 
2.19. Онези които считат, че живото същество е убиец и които считат, че то 
може да бъде убито са невежи по отношение на истинската природа на душата 
– душата нито убива, нито може да бъде убита. 
 

на джаяте мрияте ва кадачин 
наям бхутва бхавита ва на бхуях 
аджо нитях шашвато 'ям пурано 
на ханяте ханямане шарире 

 
2.20. Душата никога не се ражда и никога не умира, нито непрестанно започва 
да съществува и претърпява унищожение, тъй като тя е неродена и вечна. Тя е 
неизчерпаема и вечно млада, макар и древна. Въпреки че тялото е подчинено 
на раждане и смърт, душата никога не погива. 
 

ведавинашинам нитям я енам аджам авяям 
катхам са пурушах партха кам гхатаяти ханти кам 

 
2.21. О Партха, как може човек, който знае, че душата е постоянна, 
неунищожима, неродена и нетленна, да убие някого, или така да стори, че да 
бъде убит? 
 

васамси джирнани ятха вихая 
навани грихнати наро 'парани 
татха шарирани вихая джирнанй 
аняни самяти навани дехи 

 
2.22. Както човек облича нова дреха, захвърляйки старата и съдраната, така 
душата неспирно приема ново тяло, като изоставя старото и ненужното. 
 

наинам чхинданти шастрани наинам дахати паваках 
на чаинам кледаянтй апо на шошаяти марутах 
 

2.23. Оръжие не може да прониже душата, огън не може да я изгори. Водата не 
може да я намокри, въздухът не може да я изсуши. 
 

аччхедйо 'ям адахйо 'ям акледйо 'шошя эва ча 
нитях сарва-гатах стханур ачало 'ям санатанах 
авякто 'ям ачинтйо 'ям авикарйо 'ям учяте 
тасмад эвам видитваинам нанушочитум архаси 

 
2.24-25. Душата е неделима, не може да бъде изгорена, намокрена или 
изсушена. Тя е вечна, постоянна, неизменна, завинаги съществуваща. Нищо не 
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може да я възпре. Тази душа е неуловима, невъобразима и недосегаема от 
шестте превратности (раждане, съществуване, растеж, зрялост, упадък и 
унищожение). Затова, след като знаеш каква е душата, не бива повече да 
скърбиш. 
 

атха чаинам нитя-джатам нитям ва манясе мритам 
татхапи твам маха-бахо наинам шочитум архаси 
джатася хи дхруво мритюр дхрувам джанма мритася ча 
тасмад апарихарйе 'ртхе на твам шочитум архаси 

 
2.26-27. О най-добър сред воините, дори и да мислиш за душата като за 
постоянно подвластна на раждане и смърт, пак нямаш причина за скръб. За 
родения смъртта е неминуема, а мъртвият трябва да се прероди отново, за да 
понесе последствията от миналите си дела. Затова не бива да ридаеш за 
неизбежното. 
 

авяктадини бхутани вякта-мадхяни бхарата 
авякта-нидхананй ева татра ка паридевана 

 
2.28. О Бхарата, след като всички живи същества са непроявени преди 
раждането, проявяват се помежду раждането и смъртта, а после отново влизат 
в непроявеното след смъртта, защо да скърбим за тях? (Това заключение не се 
потвърждава от светите авторитети; но дори и да го приемем заради самия 
спор, твой дълг е все пак да се сражаваш, за да утвърдиш присъщите си 
религиозни принципи. 
 

ашчаря-ват пашяти кашчид енам 
ашчаря-вад вадати татхаива чанях 
ашчаря-вач чаинам анях шриноти 
шрутвапй енам веда на чаива кашчит 

 
2.29. Някои виждат душата като удивителна, някои я описват като удивителна, 
някои слушат за нея като за удивителна, докато други, дори след като са чули 
за нея, изобщо не могат да я разберат. 
 

дехи нитям авадхйо 'ям дехе сарвася бхарата 
тасмат сарвани бхутани на твам шочитум архаси 

 
2.30. О Бхарата, душата обитаваща телата на всички живи същества, е вечна и 
не може да бъде погубена. Затова не бива да скърбиш за никого.  
 

сва-дхармам апи чавекшя на викампитум архаси 
дхармяд дхи юддхач чхрейо 'нят кшатрияся на видяте 

 
2.31. Още повече, като вземеш предвид своята свадхарма, нямаш причина да се 
двоумиш, тъй като няма дело по-благотворно за един кшатрия от битка за 
религиозната справедливост. 
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Коментар: Свадхарма, или естественият дълг на живото същество, бива два вида в 
съответствие с условията на неговата обусловеност или освободеност. В 
освободеното състояние, свадхарма е лишена от излишните отсенки или импулси, 
които се откриват в свадхармата на материалните окови. Всъщност, чистата 
свадхарма, шуддха-свадхарма е вглъбеността на освободената душа чрез всяко свое 
усилие да донася божествена наслада на Върховния Бог. От друга страна, душата в 
материални окови приема различни раждания всред 8 400 000 форми на живот 
според плодовете на миналите си действия, докато по силата на благочестивите си 
добродетелни дела не постигне човешко раждане; тогава, според специфичната си 
природа и склонност, тя се сдобива с позиция в дайва-варнашрама, степенуваната 
обществено-религиозна система с център Бога, което е благоприятен способ за 
постигане на чистата свадхарма в освободено състояние. Затова практикуването на 
този благоприятен способ също най-общо е познато като свадхарма. С други думи, 
както покритият с дим огън все пак се нарича огън независимо, че е скрит, по същия 
начин, макар истинската свадхарма на душата да изглежда леко покрита, тя въпреки 
това се счита за свадхарма от гледна точка на варнашрама-дхарма, обществено-
религиозната система с център Бога. 
 

ядриччхая чопапаннам сварга-дварам апавритам 
сукхинах кшатриях партха лабханте юддхам идришам 

 
2.32. О Партха, такава битка е като разтворените двери на рая; тя се случва 
единствено на най-щастливите воини. 
 

атха чет твам имам дхармям санграмам на каришяси 
татах сва-дхармам киртим ча хитва папам авапсяси 

 
2.33. Всъщност, ако откажеш да се заемеш с тази справедлива война, ти ще 
изгубиш религиозните си принципи, славата ще те напусне и ще паднеш в плен 
на греха. 
 

акиртим чапи бхутани катхайишянти те 'вяям 
самбхавитася чакиртир маранад атиричяте 

 
2.34. Людете ще те заклеймят с позор завинаги, а за прославения позорът е по-
страшен от смърт. 
 

бхаяд ранад упаратам мамсянте твам маха-ратхах 
йешам ча твам баху-мато бхутва ясяси лагхавам 

 
2.35. Великите воини, които те почитаха така високо, ще ти се надсмиват, 
считайки, че си се уплашил от боя. 
 

авачя-вадамш ча бахун вадишянти тавахитах 
ниндантас тава самартхям тато духкхатарам ну ким 

 
2.36. Враговете ти ще презрат способностите ти с обидни думи, а какво би 
могло да бъде по-болезнено от това? 
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хато ва прапсяси сваргам джитва ва бхокшясе махим 
тасмад уттиштха каунтея юддхая крита-нишчаях 
 

2.37. О Каунтея, ако бъдеш убит, ще достигнеш небесата, победиш ли, ще се 
наслаждаваш на земята. Затова, уверен в успеха си, изправи се, готов да се 
сражаваш! 
 

сукха-духкхе саме критва лабхалабхау джаяджаяу 
тато юддхая юджясва наивам папам авапсяси 

 
2.38. Знаейки, че насладата и болката, печалбата и загубата, победата и 
поражението са едно и също – сражавай се! Няма да сториш грях. 
 

еша те 'бхихита санкхйе буддхир йоге тв имам шрину 
буддхя юкто яя партха карма-бандхам прахасяси 

 
2.39. Обясних ти мъдростта в разбирането за реалността. Сега чуй разбирането 
за преданото служене, или бхакти-йога. О Пратха, посредством буддхи-йога, 
влагайки интелигентността си в предаността, ще успееш напълно да разсечеш 
оковите на дейността. 
 
Коментар: „Тук ще се разкрие колко необикновен път е буддхи-йога. Когато е 
ограничена от идеала на дейността, тя е позната като карма-йога; когато се разгърне 
отвъд карма чак до предела на знанието, тя е позната като гяна-йога или санкхя-
йога; а когато надхвърли границите както на карма, така и на гяна, тя се докосва до 
бхакти, или предаността, и тогава е позната като бхакти-йога, или напълно чиста и 
цялостна буддхи-йога.” Шрила Бхактивинода Тхакура. 
 

нехабхикрама-нашо 'сти пратявайо на видяте 
св-алпам апй ася дхармася траяте махато бхаят 

 
2.40. Даже най-малката крачка в това предано служене няма да иде напразно, 
нито може да те сполети загуба. Дори най-незначителната практика в 
преданото служене избавя човек от всепоглъщащия страх на повтарящите се 
раждане и смърт в този свят. 
 
Коментар: Обичайно „маха-бхая” се приема за всепоглъщащия страх от раждането 
и смъртта в този материален свят на експлоатацията. Но „маха-бхая” се отнася също 
и до саюджа-мукти, освобождението при вливането в имперсоналното 
недиференцирано съзнание на Брахмалока, Вираджа, с други думи - самадхи. 
Отречението води до саюджа-мукти, прекратяване на раждането и смъртта, но не и 
до живот в позитивната равнина. То завинаги погребва човека в Брахмалока. 
Демонът на мукти напълно ще го погълне, и затова е още по-опасен от този 
обикновен земен живот на действия и реакции. Мукти означава стачка в 
органичната система, затова трябва да бъде избягвано. Както да се злоупотребява с 
труда в една фабрика, така и да се обяви стачка чрез спиране на работата, и двете са 
неправилни. Бхукти, експлоатацията и мукти, отречението са два зловещи 
призрака. Затова „маха-бхая” е страшното опасение да не паднем жертва както на 
призрака на експлоатацията, водещ до повтарящите се раждане и смърт, така и на 
призрака на самоубийството чрез потъване в имперсоналния карцер на Брахмалока; 
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страх както от бхога-бхуми, равнината на експлоатацията, така и от тяга-бхуми, 
равнината на отречението. В „Бхакти Расамрита Синдху” се казва: 
 

бхукти-мукти сприха яват, пишачи хриди вартате 
тавад бхакти-сукхасятра, катхам абхюдайо бхавет 

 
„ Докато двата призрака на експлоатацията и отречението владеят сърцето, екстазът 
на предаността към Кришна никога няма да се пробуди у него.” (Б.Р.С. 1.2.22) 
 

ануабхилашита шуням гяна-кармадй анавритам 
анукулйена кришнанушиланам бхактир уттама 

 
„Най-висшата преданост е такава, която радва изключително Върховния Бог, 
Кришна, и е лишена от всяко желание, чуждо на служенето към Него. Тя не е 
покрита от делата на ежедневните, обичайни задължения (карма), нито от знанието, 
търсещо имперсоналния недиференциран аспект на Абсолюта (гяна), нито от 
стремежа в медитация да се постигне единение с Бога (йога).” (Б.Р.С. 1.1.9) 
Само Върховният Бог е абхая, отвъд страха. Затова, единствено участието в 
служенето към Него може да избави човек от призраците на експлоатацията и 
отречението, бхукти и мукти. Ако отстраним бхукти и мукти ще остане 
единствено позитивната бхакти, предаността. Следователно без бхакти всичко е 
маха-бхая, страшна опасност. 
 

вявасаятмика буддхир екеха куру-нандана 
баху-шакха хй ананташ ча буддхайо 'вявасайинам 

 
2.41. О потомъко на династията Куру, интелигентността, вложена в 
изключителната преданост към Мен, е еднонасочена и твърдо-установена в 
Мен, понеже Аз съм едничката й цел. Но интелигентността на онези, които 
избягват изключителната преданост към Мен, се разклонява в неизброими 
желания, поради насочеността си към безбройните сетивни обекти. 
 

ям имам пушпитам вачам правадантй авипашчитах 
веда-вада-ратах партха наняд астити вадинах 
каматманах сварга-пара джанма-карма-пхала-прадам 
крия-вишеша-бахулам бхогаишваря-гатим прати 
бхогаишваря-прасактанам таяпахрита-четасам 
вявасаятмика буддхих самадхау на видхияте 
 

2.42-44. О Партха, сладострастните и невежи люде, не знаещи, че целта на 
Ведите е опознаването на Абсолютната Истина, са непрестанно заети с 
интерпретации на страничните им незначителни аспекти. Те казват: „Не си 
заслужава да се знае нищо отвъд това.” Желаейки да се наслаждават на 
плодовете на делата си, търсейки да постигнат небесата, тези глупци са 
привлечени от привидно омайните (но всъщност отровни) слова на частта 
карма-канда от Ведите, където са описани множество процеси на 
жертвоприношения и ритуали, даряващи богатство, сетивни наслади, знатно 
раждане и плодовете на делата. Заблудени от тези цветисти думи и запленени 
от земните удоволствия и разкош, интелигентността на такива неспособни да 
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разграничават люде не постига непоколебимата решителност на 
изключителната и непрестанна отдаденост към Върховния Бог. 
 

траи-гуня-вишая веда нистраи-гунйо бхаварджуна 
нирдвандво нитя-саттва-стхо нирйога-кшема атмаван 

 
2.45. О Арджуна, определяйки отклоняващите се от предаността пътища на 
действието и знанието, Ведите говорят за трите гуни на природата. Глупците, 
чиято интелигентност е покрита от експлоатация и отречение, се захващат с 
развиване на дейност и знания. Така те остават в невежество по отношение на 
главната цел, посочена във Ведите, а именно надхвърлянето на трите гуни на 
природата. Но Арджуна, освободи се от двойнствеността, живей в общуване с 
вечните Ми придружители, и изостави всяко преследване на печалба и 
запазване. Така, чрез буддхи-йога, посвещавайки интелигентността си на Мен, 
достигни онази равнина, която е свободна от материални качества и остани в 
трансценденталността, каквато е целта на Ведите. С други думи, като се 
отдръпнеш от развиването на дейност и знание, заеми се изцяло с пътя на 
предаността, както заръчват Ведите. 
 

яван артха удапане сарватах самплутодаке 
таван сарвешу ведешу брахманася виджанатах 

 
2.46. Всички цели, за които служат множеството малки кладенци, могат 
едновременно да се осъществят от голямото езеро. По същия начин, 
резултатите от обожанието на различните полубогове посредством съответните 
ведически молитви, могат начаса да бъдат надминати от изключителната 
преданост към Мен. Такава преданост е единствената препоръка на Ведите. 
Себеосъзнатият човек, който познава същината на Ведите, постига всичко 
необходимо чрез изключително обожание на Върховния Бог в преданост. 
 

карманй евадхикарас те ма пхалешу кадачана 
ма карма-пхала-хетур бхур ма те санго 'ств акармани 
 

2.47. Сега ще ти опиша нишкама карма-йога, пътя на безкористното действие. 
Имаш право да изпълняваш присъщите си предписани задължения, но нямаш 
право на плода им. Не бива да действаш нито с желание да се насладиш на 
плода от делата си, нито пък бива да си склонен към пренебрегване на 
задълженията си в резултат на това, че няма да имаш плода. 
 

йога-стхах куру кармани сангам тяктва дхананджая 
сиддхй-асиддхйох само бхутва саматвам йога учяте 

 
2.48. О Дхананджая, след като си изоставил желанието за плодовете на 
дейността, тръгни по пътя на предаността (бхакти-йога). Отнасяйки се еднакво 
към сполука или провал, изпълнявай задълженията, предписани в 
съответствие с твоята природа. Да си безразличен към успех или загуба по 
отношение на плода на своите действия – това със сигурност се нарича йога. 
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дурена хй аварам карма  буддхи-йогад дхананджая 
буддхау шаранам анвиччха крипанах пхала-хетавах 

 
2.49. О Дхананджая, работата за плодовете е изключително низша в сравнение 
с буддхи-йога, равновесието в безкористното дело. Онези, които жадуват за 
плодовете на дейностите си, са скъперници; те осиромашават, оглупели от 
собствените си желания. Затова прислони се в интелигентността, чиято цел е 
безкористното дело. 
 

буддхи-юкто джахатиха убхе сукрита-душкрите 
тасмад йогая юджясва йогах кармасу каушалам 

 
2.50. Човек, който не е мотивиран от желанието да се наслаждава на плодовете 
на своите дейности, се освобождава както от добрите, така и от лошите дела 
още в този живот. Затова заеми се с пътя на несебичното действие, понеже 
такава буддхи-йога, равновесие в безкористното дело, със сигурност е 
изкуството на действието.  
 

карма-джам буддхи-юкта хи пхалам тяктва манишинах 
джанма-бандха-винирмуктах падам гаччхантй анамаям 
 

2.51. Мъдрите люде с устойчива интелигентност се освобождават от оковите на 
раждането, отричайки се от плода на дейността си. Така те постигат 
състоянието на божествено умиротворение, достижимо единствено за 
преданите. 
 

яда те моха-калилам буддхир вятитаришяти 
тада гантаси нирведам шротавяся шрутася ча 

 
2.52. Когато интелигентността ти изплува напълно от гъстата гора на 
илюзията, ще станеш безразличен към всичко, което си чул или ти предстои да 
чуеш. 
 

шрути-випратипанна те яда стхасяти нишчала 
самадхав ачала буддхис тада йогам авапсяси 

 
2.53. Ти ще постигнеш съвършената йога на чистата преданост когато 
интелигентността ти, непритеснявана от привидните противоречия във 
Ведите, се подслони в Бога. 
 

арджуна увача 
стхита-праджнася ка бхаша самадхи-стхася кешава 
стхита-дхих ким прабхашета ким асита враджета ким 

 
2.54. Арджуна рече: О Кешава, какви са качествата на онзи, който е с 
целенасочена мъдрост, всецяло потопен в съзнание за Върховния (самадхи)? 
Как говори човек с такъв спокоен ум, как действа той в този свят? 
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шри-бхагаван увача 
праджахати яда каман сарван партха мано-гатан 
атманй эватмана туштах стхита-праджнас тадочяте 

 
2.55. Богът рече: О Партха, онзи който отхвърля всички желания, връхлитащи 
ума, и остава вътрешно себеудовлетворен, е познат като човек с твърдо 
установена мъдрост. 
 

духкхешв анудвигна-манах сукхешу вигата-сприхах 
вита-рага-бхая-кродхах стхита-дхир мунир учяте 

 
2.56. Който е непритесняван от печал, чийто копнеж по удоволствията си е 
отишъл и който е свободен от привързаност, страх и гняв, е познат като 
безмълвен светец със стабилен ум. 
 

ях сарватранабхиснехас тат тат прапя шубхашубхам 
набхинандати на двешти тася праджна пратиштхита 

 
2.57. Такъв, който не е привързан към каквото и да било в този свят, който 
нито се радва, нито се противи на благодатното или неблагодатното – неговата 
мъдрост е здраво установена. 
 

яда самхарате чаям курмо 'нганива сарвашах 
индрияниндрияртхебхяс тася праджна пратиштхита 

 
2.58. На когото сетивата са овладени и напълно оттеглени от своите обекти, 
както членовете на костенурката се прибират в черупката й – такъв човек е 
със здраво установена мъдрост. 
 

вишая винивартанте нирахарася дехинах 
раса-варджам расо 'пй ася парам дриштва нивартате 

 
2.59. Въплътеното същество може да се отрече от сетивните обекти, но вкусът 
към тях остава. Обаче дори и вкусът изчезва за човека на мъдростта, когато 
съзре Върховния. 
 

ятато хй апи каунтея пурушася випашчитах 
индрияни праматхини харанти прасабхам манах 

 
2.60. И въпреки това, о сине на Кунти, вихрите на сетивата могат насила да 
отмъкнат ума дори на мъдреца, устремен към освобождение. 
 

тани сарвани самямя юкта асита мат-парах 
ваше хи ясйендрияни тася праджна пратиштхита 

 
2.61. Отдаденият на Мен бхакти-йоги поставя сетивата под правилен контрол. 
Здраво установена е мъдростта на онзи, чиито сетива са овладени. 
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дхяято вишаян пумсах сангас тешупаджаяте 
сангат санджаяте камах камат кродхо 'бхиджаяте 
 

2.62. Но този, чийто мисли потъват в обектите на сетивата, се привързва към 
тях. От привързаността се поражда желание, а от желанието възниква гняв. 
 

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

 
2.63. Гневът води до заблуда, а силата на заблудата причинява забрава; 
забравата съсипва интелигентността, а загубиш ли интелигентността си, 
изгубил си всичко. 
 

рага-двеша-вимуктаис ту вишаян индрияиш чаран 
атма-вашяир видхеятма прасадам адхигаччхати 

 
2.64. Но хармоничният човек който е способен да овладее ума си посредством 
волята и който – свободен от привличане и отблъскване – посреща земните си 
нужди  с контролирани сетива, постига умиротворение. 
 

прасаде сарва-духкханам ханир асйопаджаяте 
прасанна-четасо хй ашу буддхих паряватиштхате 

 
2.65. Когато човек се сдобие с умиротворено сърце, всичките му скърби 
изтляват. Мъдростта на спокойния човек бързо става устойчива. 
 

насти буддхир аюктася на чаюктася бхавана 
на чабхаваятах шантир ашантася кутах сукхам 

 
2.66. Лишеният от себеконтрол човек няма нито мъдрост, нито медитация. Без 
медитация няма мир, а без мир каква надежда има за щастие? 
 

индриянам хи чаратам ян мано 'нувидхияте 
тад ася харати праджнам ваюр навам ивамбхаси 

 
2.67. Както лодката в океана изгубва посоката си всред насрещния вятър, по 
същия начин мъдростта на онзи, комуто липсва себевладеене, бива отнесена 
дори от едно от скитащите сетива, което умът би последвал. 
 

тасмад яся маха-бахо нигрихитани сарвашах 
индрияниндрияртхебхяс тася праджна пратиштхита 

 
2.68. Затова, о покорителю на врагове, онзи, чийто сетива са напълно 
отдръпнати от своите обекти, е човек с твърдо установена мъдрост. 
 

я ниша сарва-бхутанам тасям джагарти самями 
ясям джаграти бхутани са ниша пашято мунех 
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2.69. Това, което е ден за себевладеещия се светец, е нощ за всички същества; а 
което е ден за всички същества, е нощ за проницателния светец. 
 
(Живите същества, потънали в светски живот, са заспали за духовната радост на 
осъзнатата душа, оставаща безразлична към тяхното преследване на наслади за 
сетивата, далеч от духовната радост.) 
 

апуряманам ачала-пратиштхам 
самудрам апах правишанти ядват 
тадват кама ям правишанти сарве 
са шантим апноти на кама-ками 

 
2.70. Както океанът остава пълен и неизменен, макар в него да се вливат много 
реки, човекът с твърдо-установена мъдрост постига мир въпреки всички 
желания, които го връхлитат. Но онзи, който подхранва желанията, не може да 
намери покой. 
 

вихая каман ях сарван пумамш чарати нихсприхах 
нирмамо нираханкарах са шантим адхигаччхати 

 
2.71. Единствено човекът, който живее живота си, изоставяйки всички 
желания, копнежи, егоизъм и чувство за собственост, може да познае 
истинския покой. 
 

еша брахми стхитих партха наинам прапя вимухяти 
стхитвасям анта-кале 'пи брахма-нирванам риччхати 

 
2.72. О Партха, такова е осъзнаването за Абсолюта. Когато го постигне, човек 
се освобождава от заблудата на светското съществуване. Дори в момента на 
смъртта едно мигновено докосване до това състояние го отвежда в 
божествената обител. 
 

Край на  втора глава 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДУШАТА 
 

От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 
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ГЛАВА ТРЕТА 
 

ПЪТЯТ НА ДЕЙСТВИЕТО 
 

Карма-йога 
 
 

 
 

 
 арджуна увача 
джяяси чет карманас те мата буддхир джанардана 
тат ким кармани гхоре мам нийоджаяси кешава 

 
3.1. Арджуна рече: О Джанардана, о Кешава, ако считаш тази непоколебима и 
решителна духовна интелигентност (вявашаятмика буддхи) за по-добра от 
действието в добродетел и страст, защо тогава ме въвличаш в тази ужасна война? 
 

вямишренева вакйена буддхим мохаясива ме 
тад экам вада нишчитя  йена шрейо 'хам апнуям 
 

3.2. Интелигентността ми е объркана от думите Ти. Те сякаш са двусмислени; 
понякога поддържат действието, понякога подкрепят знанието. Затова, моля Те, 
кажи ми, кой от тези два пътя е по-благотворен за мен? 
 

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

 
3.3. Богът рече: Вече ти опитах двата вида вяра, която се среща в този свят. 
Изясних, че учените люде, долавящи съзнателния свят, както и онези, които са 
активни основно в земната равнина, се заемат с началната практика в пътя на 
предаността (садхана бхакти-йога), следвайки съответно пътеките на знанието и 
на безкористното действие, поднесено на Бога. Всъщност стълбата, водеща към 
земите на посветеността, е една; единствено вярата е два вида, в съответствие със 
степента, постигната от стремящите се. 
 

на карманам анарамбхан наишкармям пурушо 'шнуте 
на ча саннясанад ева сиддхим самадхигаччхати 

 
3.4. Без да изпълнява наложените в писанията задължения, човек не може да 
постигне знание, водещо до освобождение от действията и последиците им. Как би 
могъл онзи, който е с нечисто сърце, да постигне съвършенство, изоставяйки 
предписания си дълг? 
 

на хи кашчит кшанам апи джату тиштхатй акарма-крит 
каряте хй авашах карма сарвах пракрити-джаир гунаих 
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3.5. Никой не може да остане бездеен дори за миг. Безпомощен, всеки е принуден 
да действа, подтикван от гуните на материалната природа. Затова е неправилно 
човекът с нечисто съзнание да отхвърля пречистващите задължения, предписани 
в писанията. 
 

кармендрияни самямя я асте манаса смаран 
индрияртхан вимудхатма митхячарах са учяте 

 
3.6. Онзи, който външно възпира ръцете, нозете и останалите си сетива да 
действат, но чийто ум не напуска сетивните обекти, е глупец. Знай, че такъв човек 
е лицемер. 
 

яс тв индрияни манаса ниямярабхате 'рджуна 
кармендрияих карма-йогам асактах са вишишяте 

 
3.7. О Арджуна, жененият човек, който е контролирал сетивата си чрез ума и 
който е започнал да изпълнява карма-йога без привързаност посредством 
действащите си сетива, е далеч по-възвишен от подобен лицемер. 
 

ниятам куру карма твам  карма джяйо хй акарманах 
шарира-ятрапи ча те на прасиддхйед акарманах 

 
3.8. Извършвай къпането, обожанието и останалите си ежедневни задължения. 
Тъй като дори тялото не може да се поддържа без действие, за неквалифицирания 
е по-добре да изпълнява задълженията си, вместо да се откаже от тях. 
Изоставяйки плодоносните дейности и извършвайки редовно ежедневните си 
задължения, сърцето ти постепенно ще се пречисти. Тогава, преминавайки 
оттатък сферата на отречението, ще постигнеш чиста преданост, отвъд земната 
равнина. 
 

яджнартхат кармано 'нятра локо 'ям карма-бандханах 
тад-артхам карма каунтея мукта-сангах самачара 

 
3.9. Безкористното служение, извършено като дар за Върховния Бог, се нарича ягя, 
жертва. О Арджуна, всяко дело, извършено с каквато и да било друга цел, е 
причина за обвързване в този свят на повтарящи се раждане и смърт. Затова, като 
оставаш непривързан към плодовете на дейността, изпълнявай всичките си 
задължения в такъв дух на жертва. Подобно дело е средството за встъпване в пътя 
на предаността, и със събуждане на истинското възприятие за Бога, то ще ти 
помогне да достигнеш чистата, непримесена преданост, свободна от всякакви 
материални характеристики (ниргуна-бхакти). 
 

саха-яджнах праджах сриштва  пуровача праджапатих 
анена прасавишядхвам   еша во 'ств ишта-кама-дхук 
 

3.10. В началото на сътворението Брахма създаде съществата заедно с 
жертвоприношенията към Върховния Бог Вишну. И ги научи така: „Приемайки 
подслон в религиозния принцип на жертвата, развивайте се и процъфтявайте. 
Нека тази жертва удовлетвори всичките ви желания.” 
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деван бхаваятанена   те дева бхаваянту вах 
параспарам бхаваянтах шреях парам авапсятха 

 
3.11. „Като умилостивите полубоговете посредством  жертвата, удовлетворени те 
може би ще ви дарят жадуваната от вас сполука. По такъв начин, чрез взаимна 
добра воля, ще се сдобиете с велика благодат.” 
 

иштан бхоган хи во дева дасянте яджна-бхавитах 
таир даттан апрадаяибхйо йо бхункте стена ева сах 

 
3.12. Полубоговете, които са интегрални части от Моето външно проявление, със 
сигурност подсигуряват всичките ви нужди, удовлетворени от извършената 
жертва. По милостта на полубоговете, които всичките са под Мое покровителство, 
има в изобилие дъжд, слънчева светлина и всичко необходимо за плодородна 
жътва. Онзи, който себично се наслаждава на тези дарове, без да ги поднася на 
полубоговете (най-общо чрез петте велики жертвоприношения), си навлича 
греховете на крадец. 
 

яджна-шишташинах санто мучянте сарва-килбишаих 
бхунджате те тв агхам папа йе пачантй атма-каранат 

 
3.13. Добродетелните души се освобождават от всички грехове, породени от петте 
вида насилие към живите същества, приемайки остатъците от храна от петте 
велики жертвоприношения, поднесени на вселенските полубогове. Но подлеците, 
които приготвят храна единствено за собствено наслаждение, не ядат друго освен 
грях. 
 

аннад бхаванти бхутани  парджаняд анна-самбхавах 
яджнат бхаванти парджанйо  яджнах карма-самудбхавах 

 
3.14. Живите същества живеят от храната, а храната израства от дъжда. 
Дъждовете са последица от извършените жертвоприношения, а 
жертвоприношенията произтичат от дейността. 
 

карма брахмодбхавам виддхи  брахмакшара-самудбхавам 
 тасмат сарва-гатам брахма  нитям яджне пратиштхитам 
 
3.15. Дейността се поражда от Ведите, а Ведите произлизат от Акшара, 
Непогрешимия. Затова всепроникващият, непогрешим Бог вечно присъства в 
актовете на жертва, посветена на Него.  
 

евам правартитам чакрам  нанувартаятиха ях 
агхаюр индриярамо  могхам партха са дживати 
 

3.16. О Арджуна, човек намиращ се било на стъпалото на дейността, било на 
стъпалото на знанието, който не следва тази причинна циклична система, 
установена директно от Върховния Бог, със сигурност води греховен живот. Такъв 
невъздържан сладострастник живее напусто. 
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__________________________________________________________________________- 
 

яс тв атма-ратир ева сяд  атма-трпташ ча манавах 
атманй ева ча сантуштас  тася карям на видяте  

 
3.17. Но не остава неизпълнен дълг за онзи, който се радва вътре в себе си и е 
вътрешно напълно удовлетворен. Той действа просто, за да поддържа нуждите на 
тялото си.  
 

наива тася кртенартхо  накртенеха кашчана 
на чася сарва-бхутешу кашчид артха-вяпашраях 

 
3.18. В този свят себереализиралият се човек, който се наслаждава вътре в душата 
си, нито натрупва благочестие чрез извършване на действия, нито си навлича 
грях като се въздържа от изпълнение на задълженията си. Всред всички живи 
същества, от най-висшите форми на живот на планетата на Бог Брахма чак до 
света на неподвижните организми, той никога не зависи от никого за каквато и да 
било лична нужда. 
 

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

 
3.19. Затова, изоставяйки всяка привързаност към плодовете на действията, 
винаги изпълнявай предписаните си дела като дълг. Чрез продължителното 
извършване на действия без привързаност, живото същество постига 
освобождение. А истинското освобождение е състоянието на изключителна 
преданост, постижимо в пълната зрялост на безкористното действие. 
 

карманаива хи самсиддхим  астхита джанакадаях 
лока-санграхам евапи сампашян картум архаси 

 
3.20. Цар Джанака и други учени люде постигнаха съвършенство в предаността 
посредством изпълнение на предписаните си задължения. Затова е правилно да 
изпълняваш дълга си като пример за масите. 
 

яд яд ачарати шрештхас тад тад еветаро джанах 
са ят праманам куруте локас тад анувартате 
 

3.21. Общата маса подражава на делата на великия човек. Хората следват онова, 
което великият човек приема за правилно. 
 

на ме партхасти картавям  тришу локешу кинчана 
нанаваптам аваптавям  варта ева ча кармани 

 
3.22. О Арджуна, Аз, Върховният Бог, нямам каквото и да било задължение в 
трите свята, понеже няма нищо непостигнато и нищо, което трябва да бъде 
постигнато за Мен; въпреки това Аз лично действам. 
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яди хй на вартеям джату карманй атандритах 
 мама вартманувартанте манушях партха сарвашах 
 
3.23. О Арджуна, ако Аз някога изоставя дейността, тогава всички люде, 
следвайки стъпките Ми, ще пренебрегнат дълга си. 
 

утсидеюр име лока    на курям карма чед ахам 
санкарася ча карти сям    упаханям имах праджах 

 
3.24. Ако Аз не изпълнявам дълга си, тогава следвайки Моя пример всички 
обитатели на тези светове ще се отрекат от задълженията си и ще последва 
разруха. Така Аз ще стана причина за обществен смут всред неблагочестивото 
население и ще бъда отговорен за поквареното потомство. 
 

сактах кармани авидвамсо    ятха курванти бхарата 
куряд видвамс татхасакташ    чикиршур лока-санграхам 

 
3.25. О Арджуна, както невежите и привързани люде работят, мъдрите трябва 
също да работят, но без привързаност, за да запазят свадхарма, или религиозните 
принципи, ръководещи онези, които следват пътя на дейността. Разликата между 
тези две класи хора не е в дейността, а в съответното им отношение на 
привързаност или безразличие. 
 

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

 
3.26. Учените защитници на пътя на знанието не бива да объркват невежите, 
привързани люде, като ги отклоняват със съвета: „Изоставете дейността и 
развивайте знание.” По-скоро като контролират собствените си умове, 
образованите следва да изпълняват всички различни задължения без да жадуват 
за резултата и по такъв начин да ангажират простолюдието в дела. 
 

пракртрех крияманани    гунаих кармани сарвашах 
 аханкара-вимудхатма    картахам ити маняте 
 
3.27. Всички разнообразни дейности във всички случаи се извършват от гуните на 
материалната природа. Но заблуденият човек, идентифициращ се с тялото си и с 
неговите членове, си мисли: „Самият аз правя това.” 
________________________________________________________________________- 
 

таттва-вит ту маха-бахо    гуна-карма-вибхагайох 
 гуна унешу вартанта    ити матва на саджджате 
 
3.28. Обаче онзи, о силноръки Арджуна, който напълно познава класификациите 
на материалните качества на добродетелта, страстта и невежеството, както и 
съответните им функции, свързани с полубоговете, със сетивата и със сетивните 
обекти, не счита в заблуда и егоизъм себе си за извършител на действието, тъй 
като добре знае, че сетивата (ухото, кожата, окото, езикът и носът), спадащи към 
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контролиращите ги божества, просто се свързват със съответните си жадувани 
обекти (звук, досег, облик, вкус и аромат). 
 

пракртер гуна-саммудхах    саджджанте гуна-кармасу 
 тан акртсна-видо мандан    кртсна-вин на вичалайет 
 
3.29. Човекът под влияние на качествата на материалната природа е като обсебен 
от дух. Напълно обладан, той е привикнал към сетивното наслаждение на 
различните чувствени обекти. Съвършено мъдрият не бива да притеснява такива 
невежи, тъпоумни и неквалифицирани люде като им разкрива философските 
истини. По-скоро бива да ги напътства към извършването на действия, лишени от 
желание за сетивно удоволствие, защото те свеждат до минимум очарованието на 
гуните на природата. 
 

майи сарвани кармани    саннясядхятма-четаса 
 нирашир нирмамо бхутва    юдхясва вигата-джварах 
 
3.30. Отдавай всичките си дела на Мен със следното разбиране: „Всичките ми 
действия са под властта на Бога, който живее в мен.” С такова съзнание, 
освободен от всякакво чувство за притежание и тъга, приготви се да се сражаваш 
(тъй като такава е твоята свадхарма, присъщо задължение). 
 

йе ме матам идам нитям    анутиштханти манавах 
шраддхаванто ‘насуянто    мучянте те ‘пи кармабхих 

 
3.31. Изпълненият с вяра човек, който е лишен от завист и неспирно практикува 
този йогийски път на безкористното действие посочен от Мен, постига 
освобождение от оковите на дейността, макар да продължава да действа. 
 
            йе тв етад абхясуянто    нанутиштханти ме матам 

сарва-джнана-вимудхамс тан    виддхи наштан ачетасах 
 
3.32. Обаче онези, които от завист не следват тези Мои учения, са лишени напълно 
от здрав разум. Знай, че такива люде са абсолютно невежи и обречени на погибел.  
 

садршам чештате свасях    пракртер джнанаван апи 
пракртим янти бхутани    ниграхах ким каришяти 

 
3.33. Дори ученият човек е склонен да действа според природата си, т.е. според 
присъщите си лоши наклонности. Затова резултатът от усилието на живото 
същество да действа по такъв начин е да бъде поробено от подобни наклонности. 
След това то не може да бъде дисциплинирано посредством страх от наказание 
нито от писанията, нито от закона. 
 

индриясйендриясяртхе    рага-двешау вявастхитау 
тайор на вашам агаччхет    тау хй ася парипантхинау 

 
3.34. Макар сетивата да са неизбежно привличани или отблъсквани от различните 
си обекти, недей да се покоряваш на подобни прищевки, тъй като те са най-
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големият враг на устремения към себеосъзнаване. (Тук не става дума за 
привързаността и непривързаността в преданост.) 
 

шреян сва-дхармо вигунах    пара-дхармат св-ануштхитат 
сва-дхарме нидханам шреях    пара-дхармо бхаявахах 

 
3.35. По-добре е човек да изпълнява собствения си дълг, макар и не съвсем 
съвършено, отколкото безпогрешно да изпълнява дълга на някой друг. Знай, че 
дори смъртта е благоприятна при изпълнение на задълженията, съответстващи на 
присъщата ти позиция, предопределена от обществено-религиозната система, 
защото да се върви по чужд път е опасно. 
 
Коментар: Чистата преданост към Адхокшаджа, Бога, който се намира отвъд обсега на 
сетивата, е вечната, прекрасна и естествена функция на душата. Затова, дори и подобна 
функция външно да изглежда отблъскваща, винаги е по-висше да се следва тя, 
отколкото онова, което е добро според преценките на светския морал, намиращ се 
винаги под предразсъдъците на гуните на добродетелта, страстта и невежеството. В 
общуване с истински светец, прогресивната практика на отглеждане на такава чиста 
преданост дарява най-висшето благо, дори и да води до смърт. Тъй като основаващата 
се на невежество интуиция да се изпълняват непредсказуемите, изопачени „добри” 
практики остава в двитиябхинивеша, или вглъбеността в кой да е обект различен от 
Върховния Бог, подобни практики са бхаявах, водещи просто до страх. 
 
бхаям двитиябхинивешатах сяд- 
ишад апатешя випаряйо ‘смритих 
тан маяято будха абхаджет там 
бхактяйкайешам гуру-девататма 
(„Шримад Бхагаватам” 11.2.37) 
 
„Тъй като онези, които нямат наклонност към предано служене на Върховния Бог, са 
забравили собствената си съкровена идентичност (като слуги на Бога) поради делата си 
в мая, заблуждаващата енергия на Бога, те си остават във фалшивото его, считайки 
тялото за аза. Когато вниманието е погълнато от светски обекти, изключващи 
Върховния Бог Шри Кришна, човек изпитва страх за тялото, семейството, приятелите, 
притежанията си и т.н. 
Затова надареният с фина интелигентност би обожавал Бога с изключителна преданост, 
като знае, че истинският гуру не се различава от Бога като Негов най-любим слуга.” 
 

арджуна увача 
атха кена праюкто ‘ям    папам чарати пурушах 
аниччханн апи варшнсея    балад ива нийоджитах 

 
3.36. Арджуна запита: О потомъко на Вришни, кое кара живото същество да 
извършва грехове, дори против собствената си воля? 
 

шри-бхагаван увача 
кама еша кродха еша    раджо-гуна-самудбхавах 
махашано маха-папма    виддхи енам иха ваиринам 
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3.37. Богът отвърна: Това определено е похотта, породена от гуната на страстта, 
подтикваща човека към грях. Похотта е основата на желанието за сетивно 
наслаждение, а в различните ситуации тази похот се превръща в гняв. Похотта е 
вечно неутолима и изключително злонамерена. Знай, че единствена тя е най-
страшния враг на живото същество в този свят. 
 

дхуменаврияте вахнир    ятхадаршо малена ча 
ятхолбенаврто гарбхас    татха тенедам авртам 

 
3.38. Тъй както огънят е тънко обвит с дим, тъй както огледалото е плътно 
покрито с прах, тъй както зародишът е напълно обгърнат от утробата, по същия 
начин похотта обгръща съзнанието на живото същество в три степени на 
интензивност, съответстващи на трите качества на материалната природа 
добродетел, страст и невежество. 
 

авртам джнанам етена    джнанино нитя-ваирина 
кама-рупена каунтея    душпуренаналена ча 
 

3.39. О Арджуна, тази похот с вроденото си неведение е постоянният враг на 
човека на знанието. Като вечно ненаситен огън (в който се излива пречистено 
масло), тя покрива здравия му разум и способността му да отсъжда. 
 

индрияни мано буддхир    асядхиштханам учяте 
етаир вимохаятй еша    джнанам авртя дехинам 
 

3.40. Казва се, че сетивата, умът и интелигентността са благоприятните 
местообиталища на този ужасяващ враг, наречен похот. Замъглявайки здравия 
разум на човека, похотта го подлъгва посредством тези канали и го захвърля в 
тресавището на грубия материализъм. 
 

тасмат твам индрияни адау    ниямя бхаратаршабха 
папманам праджахи хи енам    джнана-виджнана-нашанам 

 
3.41. Затова, о най-благородни сред Бхаратите, като най-напред приведеш 
собствените си сетива под контрол, открито приключи с похотта, въплъщението 
на греха, унищожаваща както гяна (разграничаващото познание за аза и не-аза, 
очертано в писанията), така и вигяна (последващата осъзнатост в божественото 
съзнание). 
 

индрияни паранй ахур    индрийебхях парам манах 
манасис ту пара буддхир    йо буддхех паратас ту сах 

 
3.42. Учените люде твърдят, че сетивата превъзхождат инертните обекти, умът 
превъзхожда сетивата, а дарбата на решителната интелигентност е по-висша от 
ума. Но онова, което е по-висше и от интелигентността, е самата душа. 
 

евам буддхех парам буддхва    самстабхятманам 
джахи шатрум маха-бахо    кама-рупам дурасадам 
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3.43. О могъщи Арджуна! Знаейки че душата е напълно различна от 
интелигентността, вразуми ума си чрез непоколебима интелигентност и унищожи 
неукротимия враг, похотта. 

 
Край на трета глава 

 
ПЪТЯТ НА ДЕЙСТВИЕТО 

 
От разговора 

между Шри Кришна и Арджуна 
В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 

Йогийското писание за трансценденталното познание 
В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 

Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
 

ПЪТЯТ НА БОЖЕСТВЕНОТО ПОЗНАНИЕ 
 

Гяна-йога 
 
 
 
 
 

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

 
4.1. Богът рече: Преди Аз предадох на Сурия този неизменен път на познанието, 
което се постига чрез безкористна дейност. Сурия, богът на слънцето, го 
препредаде на своя син Вайвасвата Ману, точно както го бе чул от Мен. След 
това Ману инструктира със същото знание сина си, Икшваку. 
 

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

 
4.2. О победителю на врагове, по този начин святи царе като Ними, Джанака и 
други научиха този път на знанието чрез божествена приемственост. 
Понастоящем, с изминаването на дълъг период от време, това учение е почти 
напълно изгубено. 

 
са еваям мая те 'дя йогах проктах пуратанах 
бхакто 'си ме сакха чети   рахасям хй етад уттамам 

 
4.3. Сега Аз ще ти предам това извечно учение. Ще ти разкрия днес този висш и 
таен път, тъй като си Ми предан приятел. 
 

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

 
4.4. Арджуна рече: Вивасван, слънчевият бог, е роден в древни времена, а Ти си 
роден съвсем скоро. Как да вярвам тогава, че Ти в миналото си го инструктирал в 
това учение? 
 

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

 
4.5. Богът рече: О Арджуна, победителю на врагове, и ти и Аз сме преминали през 
много раждания досега. Понеже съм Върховният Бог, Аз мога да си спомням 
всички тези раждания, докато ти, живото същество с ограничено съзнание, не 
можеш. 
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аджо 'пи санн авяятма бхутанам ишваро 'пи сан 
пракритим свам адхиштхая  самбхавамй атма-маяя 

 
4.6. Макар вечната Ми форма да е трансцендентална по отношение на раждането 
и смъртта и макар да съм господарят на всички същества, Аз се появявам в света 
в оригиналния си облик, по собствената си сладка воля, разгръщайки вътрешната 
си енергия йога-мая. 
 

яда яда хи дхармася гланир бхавати бхарата 
абхюттханам адхармася     тадатманам сриджамй ахам 
 

4.7. О Бхарата, когато и да има упадък на религията и разрастване на 
нерелигиозността, Аз идвам лично, сякаш роден в този свят. 
 

паритраная садхунам    винашая ча душкритам 
дхарма-самстхапанартхая    самбхавами юге юге 

 
4.8. Аз се появявам във всяка епоха, за да избавя светите преданоотдадени, да 
победя грешните подлеци и твърдо да установя истинската религия. 
 

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

 
4.9. О Арджуна, онзи, който наистина прозре неземниите Ми раждане и дейности, 
извършени по сладката Ми воля, никога повече не се преражда. След като 
напусне настоящето си тяло, той идва при Мен. Ставайки слуга на моята 
божествена наслада (хладини-шакти) във формата на разкритата Ми божествена 
енергия, такава душа постига вечно и изпълнено с преданост служене към Мен. 
 

вита-рага-бхая-кродха ман-мая мам упашритах 
бахаво джнана-тапаса пута мад-бхавам агатах 

 
4.10. Свободни от земната омая, без страх и гняв, мнозина люде са приели подслон 
в Мен, потапяйки сърцата си в слушане на разкази за Мен, във възпяване на 
дивната Ми слава и в помнене на Мен. Напълно пречистени от знанието за Мен, 
извършвайки покаяния заради Мен, те постигат божествена любов към Мен. 
 

йе ятха мам прападянте  тамс татхаива бхаджамй ахам 
мама вартманувартанте манушях партха сарвашах 

 
4.11. Когато човек приеме подслон в Мен, Аз му отвръщам съобразно с това. Тъй 
като съм върховната цел на всички философии и доктрини, Аз съм онзи, към 
когото всички се стремят. Несъмнено, о Партха, всички люде следват Моите 
неизброими пътеки. 
 

канкшантах карманам сиддхим яджанта иха деватах 
кшипрам хи мануше локе  сиддхир бхавати карма-джа 
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4.12. Светските хора, жадни за лесен успех в материалния живот, почитат Индра и 
останалите полубогове. Подобно обожание бързо дарява плода на усилията в този 
свят, например достигането на рая. 
 

чатур-варням мая сриштам гуна-карма-вибхагашах 
тася картарам апи мам  виддхй акартарам авяям 

 
4.13. Самият Аз създадох в човешкото общество четирите подразделения на варна 
(брамини и т.н) в съответствие с подобаващата градация на материалните 
качества (добродетел и т.н.) и на задълженията (себе-контрол и т.н.) В целия свят 
не съществува друг творец освен Мен. Въпреки всичко, макар да съм създателят 
на естествената градация на човешкото общество (варна-дхарма), трябва да знаеш, 
че  Аз съм бездеен, тъй като стоя настрана, трансцендентален по отношение на 
гуните на материалната природа, неизменен. 
 

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

 
4.14. Аз никога не съм подвластен на закона на карма, който е създаден от Мен, за 
да осъществи съдбата на живите същества, нито пък жадувам за плодовете от 
действията си. (Тъй като Аз съм Върховният Бог, изпълнен без предел с всичките 
шест съвършенства, нищожните плодове на светските дела са абсолютно 
незначителни за Мен.) Онзи, който схваща тази концепция за необикновената Ми 
независимост от делата на съществата в този свят и по такъв начин разбира 
неизменното Ми съществуване, такъв човек никога не бива обвързан от никое 
действие. Практикувайки чисто предано служене, той със сигурност идва при 
Мен. 
 

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

 
4.15. Знаейки този основен принцип, търсещите освобождение в древни времена се 
отричали от всички плодоносни дейности и изпълнявали всичките си дела без 
личен интерес като жертвоприношения за Мен. Така и ти трябва да усвоиш този 
йогийски път на безкористното действие, както са правили някога великите свети 
люде. 
 

ким карма ким акармети  кавайо 'пй атра мохитах 
тат те карма правакшями    ядж джнатва мокшясе 'шубхат 

 
4.16. Дори изключително учените хора се объркват когато трябва да определят 
природата на действието и бездействието. Някои не разбират действието, докато 
други не разбират бездействието. Затова сега ще ти разкрия учението за тях и като 
го узнаеш ще се освободиш от този пагубен свят. 
 

кармано хй апи боддхавям   боддхавям ча викарманах 
акарманаш ча боддхавям  гахана кармано гатих 
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4.17. Трябва да бъдат разбрани действието предписано от Ведите, действието 
забранено от писанията, както и отречението от действие. Изпълнението на 
задълженията е познато като действие (карма); извършването на забранени 
действия е греховно (викарма); а неизвършването на никакви действия, или 
отричането от дейност, се нарича бездействие (акарма). Изключително трудно е да 
се разбере вътрешният принцип на карма, викарма и акарма. 
 

карманй акарма ях пашйед    акармани ча карма ях 
са буддхиман манушйешу са юктах критсна-карма-крит 

 
4.18. Онзи, който разбира, че безкористното действие, извършвано от човека на 
чистото знание, никога не подлежи на обвързване и поради това в действителност 
е бездействие, докато себеизтезаващите практики на отреченика с нечисто сърце 
го обричат на злочесто обвързване, той сред всички люде е интелигентен йоги и 
истински извършител на всяко дело. 
 

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

 
4.19. Онзи, всяко действие на когото е лишено от жажда за плода,  и който изгаря 
всички предписани и забранени дейности в огъня на чистото знание, е описван от 
добросъвестните като истински мъдър. 
 

тяктва карма-пхаласангам    нитя-трипто нирашраях 
карманй абхиправритто 'пи    наива кинчит кароти сах 

 
4.20. Който е изоставил привързаността към плодовете на действията и е напълно 
удовлетворен от вечното вътрешно блаженство, безразличен към сигурността на 
светските придобивки и към запазването им, такъв човек изобщо не действа, 
макар да е постоянно зает. Това означава, че той никога не се е обвързан от 
резултатите на делата си. 
 

нирашир ята-читтатма    тякта-сарва-париграхах 
шарирам кевалам карма    курван напноти килбишам 
 

4.21. Ако човек, който се е отказал от всички стремежи за наслаждение на 
плодовете и от всички домогвания до светски придобивки, покорявайки ума и 
тялото си чрез своята развита интелигентност, извърши незаконно действие за 
минимална поддръжка на телесните си функции, той не си навлича никаква 
реакция – нито греховна, нито благочестива. 
 

ядрччха-лабха-сантушто    двандватито виматсарах 
самах сиддхав асиддхау ча    кртвапи на нибадхяте 

 
4.22. Доволен от това което има, неподвластен на качеството, основаващо се на 
наслада или болка, привързаност или ненавист – подобен човек е незасегнат от 
завистта. Той е уравновесен, като нито се въодушевява от успеха, нито се 
обезсърчава от загубата. Затова никое действие не може да го обвърже. 
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гата-сангася муктася джнанавастхита-четасах 
яджнаячаратах карма самаграм правилияте 

 
4.23. Всички дела се разтварят напълно когато се извършват в дух на жертва от 
непривързаната, волна и просветлена душа. (Делата на вървящия по пътя на 
безкористната дейност не водят до последици апурва, както приема групата карма-
мимамсака). 
 
Коментар: Според тяхната етична, но атеистична идеология, карма-мимамсака 
философите (светските рационалисти) твърдят, че благочестивите дела създават 
невидима, фина енергия позната като апурва, която ще даде плод в подобаващо време 
след смъртта. Разбирането им, че този плод може по-късно да бъде споделен от други е 
предназначено за да покаже вечността на карма, действието, но същевременно 
пренебрегва присъствието на Върховния Автократ. Затова становището на Шри 
Кришна: самаграм правилияте, „Всички дела се разтварят” не бива да бъде 
изопачавано в значението, че действията на освободените души ще доведат до известна 
предстояща във времето земна последица, или апурва. Напротив, Богът съвсем ясно 
заявява, че чистите действия извършени като жертва за Него от чистия, безкористен 
карма-йоги, не водят до никаква последваща реакция, на която да се наслаждават или 
която да изстрадват другите в тази земна равнина. 
 

брахмарпанам брахма хавир   брахмагнау брахмана хутам 
брахмаива тена гантавям   брахма-карма-самадхина  
 

4.24. Според основните принципи на жертвата, жертвената лъжица, черпак и 
останалите принадлежности, различните жертвени дарове от пречистено масло, 
жертвеният огън, жрецът извършващ жертвоприношението, и актът на 
предлагане на жертвата както и нейната награда - всичките притежават 
природата на Брахман, Абсолюта. Онзи който има това разбиране и е неспирно 
потопен в божествена дейност с еднонасочено внимание, неминуемо достига 
божествената равнина на Абсолюта. 
 

даивам евапаре яджнам йогинах парюпасате 
брахмагнав апаре яджнам   яджненаивопаджухвати 

 
4.25. Някои карма-йоги извършват жертвоприношения в почит на полубоговете 
като Индра и Варуна. Други гяна-йоги като просто вибрират пранава мантрата 
Омкара, поднасят индивидуалната душа (като пречистено жертвено масло) на 
Свръхдушата (като в жертвен огън).  
 

шротрадининдриянй анйе    самямагнишу джухвати 
шабдадин вишаян аня индриягнишу джухвати 

 
4.26. Стриктните и целомъдрените поднасят усещанията си за чуване, докосване, 
виждане, вкусване и помирисване в жертвения огън на умствения контрол. 
Семейните, заети с присъщите си задължения (свадхарма), предлагат в жертва 
сетивните обекти на слуха, досега, образа, вкуса и мириса в огъня на сетивата. 
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сарваниндрия-кармани прана-кармани чапаре 
атма-самяма-йогагнау джухвати джнана-дипите 
 

4.27. Йогите монисти (начело с школата Патанджала), жадуващи да постигнат 
състоянието на оттегляне на душата от сетивните обекти (пратягатма), поднасят 
всички сетива и техните функции на чуване, виждане и т.н. , също както и десетте 
жизнени потока и функциите им в огъня на себепречистването, възпламенен от 
познанието. 
 

дравя-яджнас тапо-яджна  йога-яджнас татхапаре 
свадхяя-джнана-яджнаш ча  ятаях самшита-вратах 

 
4.28. Някои люде са склонни да изпълняват жертва чрез раздаване на подаяния, 
някои чрез строги покаяния начело с чандраяна, някои чрез усвояване на 
осемстепенната мистична йога практика, а други чрез рецитиране и изучаване на 
Ведическите писания. Всички те са изключително усърдни в практиките си и 
спазват стриктни обети. 
 

иапане джухвати пранам пране 'панам татхапаре 
пранапана-гати руддхва пранаяма-параянах 
апаре ниятахарах   пранан пранешу джухват 

 
4.29. Други практикуват контрол над дъха. Запушвайки дясната ноздра и 
вдишвайки през лявата, те сливат издигащия се дъх със спускащия се; 
запушвайки лявата ноздра и издишвайки през дясната, те по същия начин вливат 
спускащия се дъх в издигащия се; а накрая като блокират и двете ноздри, 
възпират както издигащия се, така и спускащия се дъх. Други, стремящи се да 
контролират сетивата, ги поднасят всичките в жизнения дъх, като намаляват 
приема си на храна. 
 

сарве 'пй ете яджна-видо    яджна-кшапита-калмашах 
яджна-шиштамрита-бхуджо   янти брахма санатанам 

 
4.30. Всички тези люде добре познават принципа на жертвата. Пречиствайки се от 
грях чрез извършването на жертви, те се наслаждават на остатъците им под 
формата на сетивни удоволствия, богатство и йогически съвършенства. А накрая 
постигат споменатата вече абсолютна равнина. 
 

наям локо 'стй аяджнася   куто 'нях куру-саттама 
 
4.31. О Арджуна, най-добри сред Кауравите, човек, който никога не е извършвал 
жертва, не може да постигне дори оскъдните наслади на този свят; как би могъл 
тогава да достигне други светове и небеса? 
 

евам баху-видха яджна витата брахмано мукхе 
карма-джан виддхи тан сарван евам джнатва вимокшясе 

 
4.32. Всички тези разнообразни жертви са споменати или във Ведите, или в 
подобни писания. Всички те възникват от устните, умствените и физическите 
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действия, затова произходът им е дейността. Когато можеш да разбереш принципа 
на дейността (карма) по такъв начин, ще си способен да постигнеш освобождение 
от нейните окови. 
 

шреян дравя-маяд яджнадж    джнана-яджнах парантапа 
сарвам кармакхилам партха    джнане парисамапяте 

 
4.33. О Арджуна, победителю на врагове, от тези разнообразни жертви, жертването 
на знание, брахмагнав апаре, е далеч по-възвишено от жертването на различни 
предмети, обозначени като брахмарпанам брахма хавих, понеже всички действия в 
крайна сметка кулминират в знание. 
 

тад виддхи пранипатена парипрашнена севая 
упадекшянти те джнанам   джнанинас таттва-даршинах 
 

4.34. Ще успееш да се сдобиеш с цялото това знание като удовлетвориш 
просветления си духовен учител с почтителни поклони, смислени въпроси и 
искрено служене. Великите души, които издълбоко познават божественото 
духовно знание и са надарени с пряко осъзнаване на Върховната Абсолютна 
Истина, ще ти го предадат. 
 

ядж джнатва на пунар мохам евам ясяси пандава 
йена бхутанй ашешани    дракшясй атманй атхо майи 

 
4.35. О Пандава, след като получиш познанието за истината, предадено от гуру, 
няма повече да бъдеш заблуждаван. Ще си способен да разбереш, че всички форми 
на живот, били те хора, птици или зверове, са еднакви що се отнася до 
индивидуалната им идентичност на души, дживатма. Техните сравнителни земни 
градации се отнасят единствено до външните атрибути и всички те се намират в 
Мен като следствия, а Аз съм върховната причина. 
 

апи чед аси папебхях    сарвебхях папа-крит-тамах 
сарвам джнана-плавенаива     вриджинам сантаришяси 

 
4.36. Дори и да си водил най-покварения и греховен живот, ще прекосиш океан от 
страдания, качен в ладията на знанието. 
 

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

 
4.37. Тъй както пламтящият огън опожарява дървата и всичко което е хвърлено в 
него на пепел, о Арджуна, така и огънят на знанието изпепелява всички действия. 
 

на хи джнанена садришам    павитрам иха видяте 
тат сваям йога-самсиддхах    каленатмани виндати 
 

4.38. Сред гореизброените практики на жертви, аскетизъм и йога, няма нищо тъй 
чисто като божественото познание. След дълго време човекът, който е постигнал 
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съвършенство в практиката си по пътя на безкористното действие, реализира 
това познание спонтанно в сърцето си.  
 

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

 
4.39. След вътрешното пречистване чрез ненасочени към плода дела, се проявява 
истинското познание. То се постига от интелигентния, владеещ сетивата си теист, 
който приема смисъла на писанията и с поразителна вяра остава предан на пътя 
на безкористното действие. Той бързо постига дълбоко умиротворение, 
прекратявайки порочния кръг на повтарящите се раждане и смърт. 
 

аджнаш чашраддадханаш ча    самшаятма винашяти 
наям локо 'сти на паро    на сукхам самшаятманах 

 
4.40. Глупецът, лишен от познанието на писанията, е точно като невежо животно; 
или онзи, който макар да притежава познание от писанията, му липсва вяра в 
същината им, тъй като е объркан от множество разнообразни философии; или 
който има известна вяра, но въпреки това си мисли „Дали ще успея или не?”  - 
всеки, чието сърце е изпълнено със съмнения, никога не може да постигне 
истински добра съдба. Подобна съмняваща се душа не намира щастие нито в този 
живот, нито в следващия, понеже тревогата на несигурността погубва 
спокойствието й. 
 

йога-санняста-карманам  джнана-санчхинна-самшаям 
атмавантам на кармани нибадхнанти дхананджая 

 
4.41. О Дхананджая, отрекъл се от всички дела, следвайки пътя на безкористната 
дейност, онзи който е унищожил съмненията, вървейки по пътеката на 
божественото знание и осъзнавайки съкровената си божествена природа, 
несъмнено никога няма да бъде впримчен от никое действие. 
 

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

 
4.42. Затова, о Бхарата, с меча на божественото знание разсечи всяка следа от 
съмнение в сърцето си, тъй като то е породено единствено от невежество. 
Подслонен в безкористния дълг, изправи се, готов да се сражаваш. 
 

Край на четвърта глава 
 

ПЪТЯТ НА БОЖЕСТВЕНОТО ПОЗНАНИЕ 
 

От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 
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ГЛАВА ПЕТА 
 

ПЪТЯТ НА БОЖЕСТВЕНАТА ХАРМОНИЯ 
 

Карма-санняса-йога 
 

 
 
 
 

арджуна увача 
саннясам карманам кришна    пунар йогам ча шамсаси 
яч чхрея етайор экам    тан ме брухи су-нишчитам 

 
5.1. Арджуна рече: О Кришна, след като ме посъветва да се отрека от действието, 
сега отново препоръчваш безкористното действие. Затова, моля Те, дай ми ясното 
разбиране кое от двете е най-благотворно за мен?  
 

шри-бхагаван увача 
саннясах карма-йогаш ча    нихшреяса-карав убхау 
тайос ту карма-саннясат    карма-його вишишяте 

 
5.2. Богът рече: Както отричането от дейността, така и безкористното действие са 
изключително благотворни. Въпреки това трябва да разбереш, че измежду двете, 
извършването на безкористно действие е по-висше. 
 

джнеях са нитя-санняси йо на двешти на канкшати 
нирдвандво хи маха-бахо сукхам бандхат прамучяте 

 
5.3. Нека се знае, че онзи, който се е освободил от качествата на привличане и 
ненавист; който нито желае, нито се гнуси от плодовете на дейността, остава 
отречен макар да се захваща с дела. Защото, силноръки Арджуна, такъв човек 
много лесно постига освобождение от този земен план на обвързаността. 
 

санкхя-йогау притхаг балах    праваданти на пандитах 
екам апй астхитах самяг    убхайор виндате пхалам 

 
5.4. Ученият човек не подкрепя мнението на детински глупавите светски 
рационалисти (познати като карма-мимамсака), настояващи че пътят на 
отречението (санкхя-йога) и пътят на действието (карма-йога) са различни. Онзи, 
който внимателно следва който и да било от тези два пътя, ще постигне един и 
същ резултат.  
 

ят санкхяих прапяте стханам    тад йогаир апи гамяте 
екам санкхям ча йогам ча    ях пашяти са пашяти 

 
5.5. Целта която се постига чрез отричане от действията, е постижима и чрез 
извършване на безкористни дела. Онзи, който посредством внимателен анализ 
разбере, че тези два пътя са един и същ, наистина познава истинския им смисъл. 
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саннясас ту маха-бахо    духкхам аптум айогатах 
йога-юкто мунир брахма  на чиренадхигаччхати 

 
5.6. О могъщи юнако, ако се изключи безкористната дейност, простото отричане 
от дела е причина за скръб. Но мъдрецът, който се заеме с безкористни дела, много 
бързо постига Абсолюта. 
 

йога-юкто вишуддхатма    виджитатма джитендриях 
сарва-бхутатма-бхутатм    курванн апи на липяте 

 
5.7. Три типа учени семейни люде (гяни-грихастха) се заемат с йога по този път: 
онзи, който е с чиста интелигентност; онзи, който е с овладян ум; и онзи, чиито 
сетива са под контрол. Сравнявайки практиките им трябва да се знае, че първият 
превъзхожда последния. Всички те са въплъщение на добрата воля за всяко живо 
същество. Макар да са напълно активни, делата никога не ги обвързват.  
 

наива кинчит каромити 
   юкто манйета таттва-вит 
пашян шринван спришан джигхранн 
   ашнан гаччхан свапан швасан 
пралапан висриджан грихнанн 
   унмишан нимишанн апи 
индрияниндрияртхешу 
   вартанта ити дхараян 

 
5.8-9. Макар такъв карма-йоги, познаващ съкровената истина, да извършва 
всички действия на виждане, чуване, докосване, помирисване, хранене, движение, 
спане, дишане, говорене, отделяне, приемане, мигане и т.н., той разбира: „Моите 
сетивни органи очите, ушите, кожата, носът и езикът се свързват със съответните 
си обекти форма, звук, досег, аромат и вкус.” По този начин той непрестанно 
осъзнава: „аз не извършвам никакво действие.” 
 

брахманй адхая кармани    сангам тяктва кароти ях 
липяте на са папена    падма-патрам ивамбхаса 

 
5.10. Както лотосовият лист не се мокри, макар да се намира във водата, така и 
онзи, който безкористно поднася всичките си дела на Върховния Бог, остава 
незасегнат от греховните им или благочестиви последици. 
 

кайена манаса буддхя    кевалаир индрияир апи 
йогинах карма курванти    сангам тяктватма-шуддхайе 

 
5.11. За да пречистят ума си, карма-йогите се отказват от привързаността към  
всички плодове на делата си, извършени с тяло, ум и интелигентност. Инак те 
могат да действат единствено посредством сетивата си, с отношение на 
безразличие. 
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юктах карма-пхалам тяктва    шантим апноти наиштхиким 
аюктах кама-карена    пхале сакто нибадхяте 

 
5.12. Чистият, материално немотивиран (нишкама) карма-йоги, изоставил 
привързаността към плодовете на действията си, постига постоянен мир, или 
освобождение от действията на последиците. Но амбициозният (сакама) карми, 
преследващ плодовете, е обсебен от резултата на своите действия и сам се 
впримчва в собствените си стремежи. 
 

сарва-кармани манаса    саннясясте сукхам ваши 
нава-дваре пуре дехи    наива курван на караян 

 
5.13. Отричайки се в ума си от всички действия по гореописания начин, 
овладялата сетивата си душа живее щастливо в обителта на тялото с деветте 
порти, свободна от фалшивото его да счита себе си за извършителя, макар външно 
да изпълнява всички дейности, и от фалшивото его да се счита за подбудител към 
дейност, макар да ангажира другите. 
 

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

 
5.14. Поради склонността си към невежество, живите същества от незапомнени 
времена действат, считайки себе си за извършители или подбудители на 
действията. Върховният Бог не е сътворил заблудата им да се считат за 
извършители, нито е сътворил дейността им, нито привързаността им към 
плодовете на тази дейност. 
 

надатте касячит папам    на чаива сукритам вибхух 
аджнаненавритам джнанам   тена мухянти джантавах 

 
5.15. Напълно себеудовлетвореният Върховен Бог не приема ничий грях, нито 
благочестие. Знанието е вродената природа на живите същества, но те са омаяни 
от материалното тяло, считайки го за самите себе си вместо изначалната си 
същност, обвити от заблуждаващата енергия на Бога. 
 

джнанена ту тад аджнанам   йешам нашитам атманах 
тешам адитя-вадж джнанам    пракашаяти тат парам 
 

5.16. Знанието бива два вида: пракрита, земно и апракрита, божествено. Земното 
знание се занимава с материалната природа и е просто невежеството на живите 
същества, докато божественото знание е истинската наука. За людете, чието 
божествено знание се е пробудило, светските концепции се разпадат и висшето им 
познание - като могъщо изгряващо слънце - разкрива Върховната Реалност.  
 

тад-буддхаяс тад-атманас    тан-ништхас тат-параянах 
гаччхантй апунар-авриттим    джнана-нирдхута-калмашах 

 
5.17. Онези, чиято илюзия отпреди е била разпръсната от знанието, започват да 
вкусват в сърцата си слушането и възпяването на Моята безконечна слава, 
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посвещавайки мислите си на Мен, медитирайки над Мен, и развивайки постоянна 
преданост към Мен, Върховния Бог. Тогава те напълно се издигат над обсега на 
този свят. 
 

видя-виная-сампанне    брахмане гави хастини 
шуни чаива шва-паке ча    пандитах сама-даршинах 

 
5.18. Интелигентните души, придобили божествени качества и изоставили всички 
светски предразсъдъци, съзират абсолютната трансценденталност вътре във 
всички живи същества, в смирения и учен брахмин, в кравата, слона, кучето и в 
отхвърления от кастите кучеядец. Затова те са познати като „пандита”, хора на 
истинската мъдрост. 
 

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

 
5.19. Онези, чиито ум е уравновесен, са победили този свят още докато живеят в 
него, тъй като поради духовното си равновесие са свободни от привличане и 
отблъскване. Затова, макар да остават в света, те вечно се намират в 
трансценденталността.  
 

на прахришйет приям прапя    нодвиджет прапя чаприям 
стхира-буддхир асаммудхо    брахма-вид брахмани стхитах 

 
5.20. Пребивавайки напълно в трансценденталността, надарен с устойчива 
интелигентност и освободен от илюзията да счита тялото си и нещата свързани с 
него за „мен” и „мое”, познаващият Абсолюта нито се въодушевява, ако придобие 
нещо желано, нито се обезсърчава, получи ли нежеланото. 
 

бахя-спаршешв асактатма    виндатй атмани ят сукхам 
са брахма-йога-юктатма    сукхам акшаям ашнуте 

 
5.21. Такъв познавач на Абсолютната Истина, чийто ум е непривързан към 
сетивните наслади, отначало намира щастие в себеосъзнатостта. След това, 
свързвайки се с Абсолюта, той постига непресъхваща радост. 
 

йе хи самспарша-джа бхога    духкха-йоная ева те 
адй-антавантах каунтея    на тешу рамате будхах 

 
5.22. О сине на Кунти, всички удоволствия, които се пораждат от контакта на 
сетивата с техните обекти, са причина единствено за страдание; тъй като 
подлежат на създаване и унищожение, всички те са временни. Здравомислещият 
човек никога не намира наслада в подобни удоволствия. 
 

шакнотихаива ях содхум  прак шарира-вимокшанат 
кама кродходбхавам вегам    са юктах са сукхи нарах 

 
5.23. Знай, че онзи, който, докато живее в тялото си, е способен посредством 
йогийския път на безкористното действие да възпре импулсите на желанията и 
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гнева си в корените им, такъв човек наистина се намира в единение с Върховния 
и познава истинското щастие.  
 

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

5.24. Такъв последовател на пътя на несебичното действие, наслаждаващ се на 
вътрешно блаженство, чийто ум е постоянно вглъбен и който преживява 
себеосъзнаване, добивайки виждане за истинската си идентичност, получава 
достъп до абсолютната равнина. 
 

лабханте брахма-нирванам    ришаях кшина-калмашах 
чхинна-дваидха ятатманах    сарва-бхута-хите ратах 
 

5.25. Безгрешен, освободен от съмнения, с овладян ум и винаги зает с дела за 
благополучието на всички живи същества, този, който вижда истината, постига 
такова освобождение. 
 

кама-кродха-вимуктанам ятинам ята-четасам 
абхито брахма-нирванам вартате видитатманам 

 
5.26. Онези отречени монаси, които са свободни от желание и гняв, и са добили 
познание за изначалната природа на душата, безусловно постигат освобождение 
било приживе, било след смъртта. Такова освобождение се случва когато 
подбужданото от ума фино тяло на човека издъхне. 
 

спаршан критва бахир бахямш  чакшуш чаивантаре бхрувох 
пранапанау самау критва  насабхянтара-чаринау 
 
ятендрия-мано-буддхир мунир мокша-параянах 
вигатеччха-бхая-кродхо ях сада мукта ева сах 

 
5.27-28. Изпъждайки от ума всички външни сетивни обекти на звука, досега, 
формата, вкуса и мириса, съсредоточавайки поглед в междувеждието и 
практикувайки уравновесеност чрез задържане на вдишването и издишването, 
подчинявайки сетивата, ума и интелигентността, човек се посвещава на 
освобождението. Превъзмогнал желанията, страха и гнева, такъв търсещ душата 
съзерцател е винаги свободен, дори и преди смъртта на физическото си тяло. 
 

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

 
5.29. Аз съм онзи, който се наслаждава на резултатите на жертвата, извършена от 
жадуващите плодовете, както и на резултатите от аскетизма, извършван от 
жадуващите освобождение; Аз съм тяхната единствена обожаема цел. Аз съм 
Нараяна, вътрешния свидетел и съветник, скрит във всички равнини на живота, 
и Върховният Обожаем Бог, който дарява освобождение. Аз съм доброжелателят 
на всички, Аз съм Кришна, най-очарователният приятел на отдадените. Душата, 
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която познава по такъв начин Моята същност, намира екстаза от опознаването на 
собствената си истинска божествена идентичност. 
 

Край на пета глава 
 

ПЪТЯТ НА БОЖЕСТВЕНАТА ХАРМОНИЯ 
 

От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 
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ГЛАВА ШЕСТА 
 

ПЪТЯТ НА МЕДИТАЦИЯТА 
 

Дхяна-йога 
 

 
 
 
 
 

шри-бхагаван увача 
анашритах карма-пхалам  карям карма кароти ях 
са санняси ча йоги ча    на нирагнир на чакриях 
 

6.1. Богът рече: Знай, че истински санняси и истински йоги е онзи, който 
изпълнява задължителния си дълг, наложен от писанията, без да очаква плодовете 
на своите действия. Човек не става санняси просто като се отрече от 
извършването на огнени жертвоприношения и на останалите предписани 
задължения, и не става йоги просто чрез физическо бездействие. 
 

ям саннясам ити прахур    йогам там виддхи пандава 
на хй асанняста-санкалпо    йоги бхавати кашчана 

 
6.2. О Арджуна, трябва да знаеш че пътя на безкористното действие, възславен от 
мъдрите като себеотрицание, не се различава от осморния път на йогийската 
медитация. Това е така понеже без отричане от жаждата за плодовете и от 
копнежите на сетивата (което е основната характеристика на пътя на 
безкористното действие), човек никога не може да бъде считан нито за йоги в 
пътеката на мъдростта, нито за йоги в осем-степенния път на мистичната 
медитация. 
 

арурукшор мунер йогам    карма каранам учяте 
йогарудхася тасяива    шамах каранам учяте 

 
6.3. Казва се, че в началото единствено дейността е причина за извисяването на 
светеца, копнеещ да постигне неотклонна медитация. Когато е постигнал 
постоянна медитация, казва се, че отречението от всяка дейност е причината за 
неговия съвършен транс в йога.  
 

яда хи нендрияртхешу на кармасв анушаджджате 
сарва-санкалпа-санняси йогарудхас тадочяте 

 
6.4. Когато практикуващият йога не е вече пристрастен към приятните звукови, 
осезаеми, видими, вкусни и ароматни обекти, и не е вече привързан към никое 
действие в търсене да му се наслаждава, постигнал пълна отреченост на всички 
нива от подобни дела, единствено тогава той би могъл да бъде признат за наистина 
осъществил йога. 
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уддхаред атманатманам    натманам авасадайет 
атмаива хй атмано бандхур    атмаива рипур атманах 

 
6.5. Живото същество трябва да бъде избавено от тъмния кладенец на 
материалния живот посредством непривързаност на ума към сетивните обекти и 
никога не бива да потъва в материалния свят поради увлечението на ума по тях, 
защото умът понякога е приятел, а друг път е по-скоро враг. 
 

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

 
6.6. За душата, която е овладяла ума си, той е приятел и доброжелател. За онзи, 
който е неспособен да го контролира, собственият му ум е постоянно зает с 
неподчинение, като враг. 
 

джитатманах прашантася    параматма самахитах 
шитошна-сукха-духкхешу    татха манапаманайох 

 
6.7. Свободен от привличане и отблъскване, в жега и студ, в щастие и нещастие, 
почитан или оскърбяван, йогинът, който е господар на своя ум, остава дълбоко 
вглъбен в транса на йога. 
 

джнана-виджнана-триптатма    кута-стхо виджитендриях 
юкта итй учяте йоги    сама-лоштрашма-канчанах 

 
6.8. Онзи, който винаги е удовлетворен вътре в себе си от духовната мъдрост, 
както и от преките си реализации, който винаги пребивава в божествено 
съзнание, който е овладял сетивата си и  гледа еднакво на буца пръст, на камък и 
на злато – такъв човек е познат като йоги, достоен за себереализация. 
 

сухрин-митрарй-удасина-    мадхястха-двешя-бандхушу 
садхушв апи ча папешу    сама-буддхир вишишяте 

 
6.9. А знай, че по-висш от човек, който гледа еднакво на пръстта, камъка и 
златото, е онзи йоги, който е способен да вижда с уравновесена интелигентност 
всички живи същества: доброжелателя, любящия закрилник, врага, 
безразличния, посредствения, ненавистния, приятеля, светеца и грешника. 
 

йоги юнджита сататам    атманам рахаси стхитах 
екаки ята-читтатма    нирашир апариграхах 

 
6.10. Онзи, който започва да практикува йога, трябва да обитава сам уединено 
място и овладявайки ума и тялото си, свободен от желания и сетивни стремежи, да 
се вглъби в медитативен транс. 
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шучау деше пратиштхапя    стхирам асанам атманах 
натй-уччхритам нати-ничам    чаиладжина-кушоттарам 
татраикаграм манах критва    ята-читтендрия-криях 
упавишясане юнджяд    йогам атма-вишуддхайе 

 
6.11-12. На чисто място, нито твърде високо, нито твърде ниско, йогинът трябва 
да си постели за безопасност трева куша, еленова кожа и плат. След това, сядайки 
там и подчинявайки всички умствени и сетивни дейности, съсредоточил ума си в 
една точка, той трябва да практикува медитативен транс, за да пречисти сърцето 
си. 
 

самам кая-широ-гривам    дхараянн ачалам стхирах 
сампрекшя насикаграм свам    дишаш чанавалокаян 
прашантатма вигата-бхир    брахмачари-врате стхитах 
манах самямя мач-читто    юкта асита мат-парах 

 
6.13-14. Сериозен и въздържан, с изправени торс, глава и шия, уравновесен, 
йогинът трябва да съсредоточи погледа си във върха на носа, без да го отмества в 
никоя друга посока. Спокоен, безстрашен и положил обет за целомъдрие, той 
трябва да медитира над Моята четириръка форма на Вишну и потъвайки в 
преданост към Мен, да практикува йога. 
 

юнджанн евам садатманам    йоги нията-манасах 
шантим нирвана-парамам    мат-самстхам адхигаччхати 

 
6.15. По такъв начин, с ум непрестанно вглъбен в йога на медитацията (дхяна-
йога), йогинът, чието сърце е пречистено от чувствени желания, постига 
освобождение от земното, въздигайки се до недиференцирания Брахман, сиянието 
струящо от Мен. Той се избавя от светското съществуване.  
 

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

 
6.16. О Арджуна, практикуването на йога е невъзможно за онзи, който яде 
прекалено много или не яде достатъчно, нито който спи прекалено много или не 
спи достатъчно. 
 

юктахара-вихарася    юкта-чештася кармасу 
юкта-свапнавабодхася    його бхавати духкха-ха 

 
6.17. За човек, който се храни, почива и се изтощава във всичките си задължения 
по един умерен начин, и който спазва редовен и правилно установен режим, 
практиката на йога постепенно се превръща в извор, прогонващ земните 
страдания.  

 
яда виниятам читтам    атманй еваватиштхате 
нисприхах сарва-камебхйо    юкта итй учяте тада 
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6.18. Когато йогинът, възпрял всички умствени наклонности към светска суета, 
насочи неотклонно ума си към разбирането за душата, лишен от светски желания, 
тогава за него се казва, че е наистина установен в йога или свързан с Абсолюта. 
 

ятха дипо нивата-стхо   ненгате сопама смрита 
йогино ята-читтася    юнджато йогам атманах 

 
6.19. Знай със сигурност, че точно както пламъкът на лампа, поставена на завет, 
никога не потрепва, по същия начин и умът на йогина, вглъбен в разбирането за 
душата, никога не трепва в концентрацията си. 
 

ятропарамате читтам    нируддхам йога-севая 
ятра чаиватманатманам     пашянн атмани тушяти 
сукхам атянтикам ят тад    буддхи-грахям атиндриям 
ветти ятра на чаиваям    стхиташ чалати таттватах 
ям лабдхва чапарам лабхам    маняте надхикам татах 
ясмин стхито на духкхена    гурунапи вичаляте 
там видяд духкха-самйога-    вийогам йога-самджнитам 

 
6.20-23. Състоянието на съвършено самадхи, или транс е такова, в което 
дисциплинираният ум на йогина разтрогва привързаността си дори с най-дребния 
светски нюанс. Той намира удовлетворение единствено в Бога, виждайки очи в 
очи Свръхдушата в пречистеното си сърце и изпитва щастие, което е вечно и може 
да бъде вкусено от божествената интелигентност на душата, без да е свързано със 
сетивата или със сетивните обекти; той вече не се отклонява от съкровената 
природа на душата. Постигнал това състояние, йогинът никога не счита никое 
земно постижение за по-висше и дори и пред лицето на непоносими злочестини 
сърцето му не трепва в колебание. Затова още в мига, в който се докосне до 
страданието, то вече не съществува. Знай с положителност, че такова състояние на 
съвършен транс е познато като йога. Тази йога трябва да бъде практикувана с 
постоянство и с неуморно сърце. 
 

са нишчайена йоктавйо    його 'нирвинна-четаса 
санкалпа-прабхаван камамс    тяктва сарван ашешатах 
манасаивендрия-грамам    виниямя самантатах 

 
6.24. Изоставяйки изцяло всички умствени желания едновременно с менталните 
им проекции, осъзнавайки напълно безплодността на земните надежди, човек 
трябва да отдръпне сетивата си от всички материални обекти и да се заеме с 
гореспоменатата йогийска практика. 
 

шанаих шанаир упарамед  буддхя дхрити-грихитая 
атма-самстхам манах критва на кинчид апи чинтайет 

 
6.25. С помощта на интелигентността, контролирана от дхарана (елемент от 
осморната йога, на чиято степен интелектът се привежда в концентрация), човек 
трябва напълно да съсредоточи ума в душата. След това, посредством постепенна 
практика, отдръпвайки ума от външните обекти, той трябва да навлезе в транса 
на самадхи и да не мисли за нищо друго, освен за душата, дори и за миг. 
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ято ято нишчалати    манаш чанчалам астхирам 
татас тато ниямяитад    атманй ева вашам найет 

 
6.26. По природа непостоянният и нестабилен ум трябва внимателно да бъде 
отдръпнат от всеки обект, който преследва, и да бъде поставен под контрола на 
аза. 
 

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

 
6.27. Без страстно вълнение, с умиротворено сърце, свободен от недостатъците на 
привързаност, страх и гняв, и надарен с разбиране за Абсолюта, такъв йогин бива 
благословен с радост, осъзнавайки божествената природа на душата.  
 

юнджанн евам садатманам йоги вигата-калмашах 
сукхена брахма-самспаршам атянтам сукхам ашнуте 

 
6.28. Така, в постоянна осъзнатост за съкровената си божествена природа, 
безгрешният йоги лесно достига дълбокия екстаз от реализацията на 
Свръхдушата. (В тази точка споменатата тук йогийска практика е в съответствие 
с пътя на предаността – бхакти.) 
 

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

 
6.29. Със сърце, свързано с безграничното съзнание, такъв господар на йога съзира 
съзнанието във всички същества. Той вижда Върховната Душа у всекиго, а 
всекиго вижда във Върховния.  
 

йо мам пашяти сарватра    сарвам ча майи пашяти 
тасяхам на пранашями  са ча ме на пранашяти 

 
6.30. За онзи, който Ме вижда във всичко и вижда цялото творение единствено в 
Мен, Аз никога не съм невидим и той никога не остава незабелязан от Мен, 
понеже никога не престава да мисли за Мен. 
 

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

 
6.31. Макар да съм един, Аз поотделно присъствам в сърцето на всяко живо 
същество като Свръхдуша в четириръката си форма с размер една прадеша 
(разстоянието между палеца и показалеца). Разбирайки, че Аз, Шямасундара, не 
съм различен от Свръхдушата, йогинът който е отдаден на Мен и Ме обожава в 
преданост, започвайки със слушане, възпяване и помнене на Мен, независимо 
дали изпълнява предписаните си задължения или не, завинаги пребивава в Мен. 
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атмаупамйена сарватра  самам пашяти йо 'рджуна 
сукхам ва яди ва духкхам   са йоги парамо матах 

 
6.32. Аз считам за най-извисен господар на йога онзи, който вижда – както за 
самия себе си – че щастието и нещастието на всички същества са еднакви и който 
приема радостта и мъката на другите като свои собствени. 
 

арджуна увача 
йо 'ям йогас твая проктах    самйена мадхусудана 
етасяхам на пашями    чанчалатват стхитим стхирам 

 
6.33. Арджуна рече: О Мадхусудхана, поради непостоянната природа на ума, не 
мога да си представя безграничната стабилност на подобно състояние на 
уравновесеност в йога, каквото Ти описваш. 
 

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

 
6.34. О Кришна, умът по самата си същност е капризен; той смущава преценката 
на човека и безпокои сетивата и тялото. Той е неконтролируем и крайно упорит. 
Затова считам, че овладяването на ума посредством осем-степенната йога система 
е практически непостижимо, точно както просто като контролира дишането си 
човек не може да управлява вятъра в небесата. 
 

шри-бхагаван увача 
асамшаям маха-бахо    мано дурниграхам чалам 
абхясена ту каунтея    ваирагйена ча грихяте 

 
6.35. Богът рече: О храбри Арджуна, несъмнено умът е непостоянен и 
изключително труден за овладяване. О сине на Кунти, той обаче се подчинява 
чрез постоянно практикуване на йогийската медитация над Свръхдушата, 
преподадена от истински духовен учител и посредством изоставяне на светските 
наслаждения. 
 

асамятатмана його    душпрапа ити ме матих 
вашятмана ту ятата    шакйо 'ваптум упаятах 

 
6.36. Според Мен, йогата за контрол над умствените способности, която ти описах, 
е без съмнение изключително трудна за човек с необуздан ум. Но онзи, който 
пламенно покори ума посредством автентична практика, със сигурност ще успее в 
йога. 
 

арджуна увача 
аятих шраддхайопето    йогач чалита-манасах 
апрапя йога-самсиддхим    кам гатим кришна гаччхати 

 
6.37. Арджуна рече: О Кришна, посредственият човек би могъл, поради вярата си 
в писанията, да се заеме с практикуване на йога. Ако обаче му липсва правилна 
практика и себеотрицание, той постепенно бива отклонен от светски тенденции. 
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Изглежда, че такъв човек със сигурност няма да успее в йога. Каква тогава ще 
бъде съдбата му? 
 

каччин нобхая-вибхрашташ    чхиннабхрам ива нашяти 
апратиштхо маха-бахо    вимудхо брахманах патхи 

 
6.38. О могъщи юнако, о Кришна, изоставяйки йогийската пътека към Абсолюта, 
безприютен и отпаднал от пътищата както на действието, така и на медитацията, 
нима не е той напълно погубен, като разпокъсан облак? 
 

етан ме самшаям кришна    чхеттум архасй ашешатах 
твад-анях самшаясяся    чхетта на хй упападяте 

 
6.39. О Кришна! Никой друг освен Теб не може да разсее това мое съмнение. Моля 
Те, милостиво го отсечи из корен. 
 

шри-бхагаван увача 
партха наивеха намутра    винашас тася видяте 
на хи каляна-крит кашчид    дургатим тата гаччхати 

 
6.40. Богът рече: О Арджуна, сине на Кунти, неуспелият йоги не пропада нито в 
този живот, нито в следващия. Той не е лишен от райските наслади, нито му е 
отказана възможността лично да съзре Свръхдушата в божественото царство. 
Това е така, Мой скъпи, защото злото никога не сполита човек, който е 
извършвал благочестиви дела. 
 

прапя пуня-критам локан    ушитва шашватих самах 
шучинам шриматам гехе    йога-бхрашто 'бхиджаяте 

 
6.41. След като прекара много години в тези райски селения, постижими след 
извършването на велики жертвоприношения като Ашвамедха, неуспелият йоги се 
заема с върховната цел. 
 

атха ва йогинам ева    куле бхавати дхиматам 
етад дхи дурлабхатарам    локе джанма яд идришам 
 

6.42. От друга страна, ако човек пропадне в усилията си в йога след дълъг период 
на практикуване, тогава той със сигурност се ражда в дома или в рода на учители 
по йога, вглъбени в йогиска практика. Знай, че такова раждане се постига много 
рядко. 
 

татра там буддхи-самйогам    лабхате паурва-дехикам 
ятате ча тато бхуях    самсиддхау куру-нандана 

 
6.43. О сине на Куру, в такова раждане, каквото току-що ти описах, неуспелият 
йоги възражда, благодарение на практиките от предишния си живот, своята 
интелигентност, съсредоточена в обожание на Свръхдушата. Тогава с подновена 
сила, той отново се устремява да види Бога. 
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пурвабхясена тенаива    хрияте хй авашо 'пи сах 
джиджнасур апи йогася    шабда-брахмативартате 

 
6.44. Дори и поради някакви пречки да не изпитва желание, той отново бива 
привлечен от йога по силата на практиките, които е изпълнявал в предишния си 
живот. И макар все още да се стреми към съвършенство, той надхвърля пътя на 
плодоносната дейност, описан във Ведите, и постига далеч по-превъзходен плод. 
 

праятнад ятаманас ту    йоги самшуддха-килбишах 
анека-джанма-самсиддхас    тато яти парам гатим 

 
6.45. С още по-пламенно усилие от преди, йогинът който напълно пречиства 
съзнанието си, отхвърляйки мръсотията на всички светски желания и умствени 
образи, най-сетне достига плода на много животи практика в йога. Тогава той 
намира крайната цел.  
 

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

 
6.46. Йоги, който е поклонник на Свръхдушата, превъзхожда людете, потънали в 
сурови аскези като чандраяна; той е по-висш от тези, които обожават Брахман; по-
извисен е и от онези, които работят за плодовете. Знай, че такова е заключението 
Ми. Затова, о Арджуна, бъди йоги. 
 

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

 
6.47. Всред всички видове йоги, най-възвишен е отдаденият, имащ пълна вяра в 
истинските писания на чистата преданост, който Ме боготвори от цялото си 
сърце, слушайки и възпявайки дивната Ми слава и Ми отдава служене. Такова е 
Моето мнение. 
 

Край на шеста глава 
 

ПЪТЯТ НА МЕДИТАЦИЯТА 
 

От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 
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ГЛАВА СЕДМА 
 

ОТНОСИТЕЛНОТО И АБСОЛЮТНОТО РАЗБИРАНЕ ЗА ВЪРХОВНИЯ 
 

Гяна-вигяна-йога 
 

 
 
 
 
 

шри-бхагаван увача 
майй асакта-манах партха    йогам юнджан мад-ашраях 
асамшаям самаграм мам    ятха джнасяси тач чхрину 

 
7.1. Богът рече: О Партха, чуй от Мен как със сърце, предано на Мен, Върховния 
Бог, изоставил всички чужди на предаността стремежи, основаващи се на 
действие и знание, приемайки подслон у Мен и постепенно постигнал общуване с 
Мен, ти без съмнения ще можеш да познаеш Мен, Моята свята обител, Моята 
слава и спътниците Ми.  
 

джнанам те 'хам са-виджнанам    идам вакшямй ашешатах 
ядж джнатва неха бхуйо 'нядж    джнатавям авашишяте 

 
7.2. Сега подробно ще ти опиша, с вкуса и аромата на божествената си сладост, 
знанието за дивното Ми великолепие и обилие. След като узнаеш всичко това, 
няма да ти остане абсолютно нищо за научаване, тъй като ще си стъпил на този 
красив, славен и изпълнен с радост път. 
 

манушянам сахасрешу    кашчид ятати сиддхайе 
ятатам апи сиддханам    кашчин мам ветти таттватах 

 
7.3. Сред безброй души, едва някои достигат човешки облик, а сред стотици 
хиляди човешки същества, едва неколцина се стремят да зърнат индивидуалната 
душа и Свръхдушата. И сред безброй много хиляди такива стремящи се, които са 
успели да видят душата и Свръхдушата, едва неколцина наистина съзират Мен, 
Шямасундара. 
 

бхумир апо 'нало ваюх    кхам мано буддхир ева ча 
аханкара итиям ме    бхинна пракритир аштадха 
 

7.4. Моята илюзорна енергия в този свят е разделена на осем вида: земя, вода, 
огън, въздух, етер, ум, интелигентност и фалшиво его.  
 
Коментар: В този стих значението, който е изразено е, че гяна, или знанието в 
истинския смисъл на думата и според предписанията на предаността, е всъщност 
бхагавад-айшваря-гяна, или знанието за всемогъщата, величествена власт на 
Върховния. Според мнението на учените, най-общо познати под името гяни, знание е 
знанието за душата като различна от тялото и от останалите земни елементи, но това не 
е истинско знание. Затова, за да потвърди концепцията за Своето лично всемогъщо 



 60

величие, Богът разкрива различните си присъщи образи и енергии, както и техните 
характеристики. 
„Моите различни аспекти са Брахман, Параматма и Бхагаван. От тях Брахман е 
недиференцираният, безформен аспект на Моята енергия. Параматма, Свръхдушата, 
също е проявление на Моята енергия (като фундаментален фактор във връзка с 
вселената), но този Мой аспект не е вечно проявен. Затова единствено обликът Ми на 
Бхагаван, Върховния Бог, е вечно проявен и вътре в този облик присъстват трите Ми 
вечни енергии: анатаранга – или читшакти, вътрешната божествена енергия; 
бахиранга – или мая-шакти, външната заблуждаваща енергия; и татастха – или 
джива-шакти, междинната енергия, обхващаща неизброимите живи същества.” В 4 
стих Богът описва Своята мая-шакти, външната си заблуждаваща енергия. 
 

апареям итас тв аням    пракритим виддхи ме парам 
джива-бхутам маха-бахо    яйедам дхаряте джагат 

 
7.5. О могъщи и храбри Арджуна, тази земна природа, позната като външна, е 
нисша. Но отделно от нея, знай, че междинната Ми енергия, състояща се от 
душите, е по-висша. Този свят се приема от тази по-висша съзнателна енергия 
като предмет на експлоатация за сетивно наслаждение посредством действията и 
реакциите на всеки преследващ резултатите индивид. Божественият свят извира 
от Моята вътрешна енергия, а земният свят – от външната. Енергията на живите 
същества е позната като маргинална и поради междинната си приспособимост те 
могат да изберат да пребивават или в земната равнина, или в божествената.  
 

етад-йонини бхутани    сарванитй упадхарая 
ахам критснася джагатах    прабхавах пралаяс татха 

 
7.6. Знай, че всички същества – били те подвижни или неподвижни – са създадени  
от тези две природни стихии като сфера на действието и познаващият тази сфера. 
Единствен Аз съм причината за сътворението на целия свят, както и за 
унищожението му. 
 

маттах паратарам нанят    кинчид асти дхананджая 
майи сарвам идам протам    сутре мани-гана ива 

 
7.7. О Арджуна, няма нищо по-висше от Мен. Както перлите са нанизани на конец, 
тъй и цялото това творение зависи от Мен. 
 

расо 'хам апсу каунтея    прабхасми шаши-суряйох 
пранавах сарва-ведешу    шабдах кхе паурушам нришу 

 
7.8. О сине на Кунти, по силата на първичния елемент на вкуса, Аз присъствам в 
основата на сладостта на водата; и поради могъществото на сиянието, Аз 
присъствам в слънцето и луната. Аз присъствам във Ведите като изначалната 
звукова вибрация Ом; Аз присъствам в атмосферата като първичния елемент на 
звука; и като Върховния Мъж, аз присъствам във всички мъже. 
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пунйо гандхах притхивям ча    теджаш часми вибхавасау 
дживанам сарва-бхутешу    тапаш часми тапасвишу 

 
7.9. Аз присъствам в чистия аромат на земята и в сиянието на огъня. Аз 
присъствам като живота във всички живи същества, а в аскетите присъствам 
като силата да понасят двойственостите на студа и горещината.  
 

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

 
7.10. О Партха, знай, че Аз съм вечната изначална причина на всички форми на 
живот. Аз присъствам като олицетворението на интелигентността у 
интелигентните и на храбростта у храбрите. 
 

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

 
7.11. О Арджуна, аз присъствам у силните като силата, лишена от себичен интерес 
и от светски стремежи; а всред всички живи същества, Аз присъствам като 
сексуалното единение, което съответства на принципите на религията.  
 

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

 
7.12. Нещо повече, трябва да знаеш че всички обекти – били те с природата на 
добродетел, страст или невежество – са породени единствено от Мен. Въпреки 
това, Аз не съм в тях. Тъй като са подчинени на Мен, те съществуват в Мен. 
 

трибхир гуна-маяир бхаваир    ебхих сарвам идам джагат 
мохитам набхиджанати мам ебхях парам авяям 

 
7.13. Целият свят на живите същества е напълно заблуден в това сътворение от 
природата на трите материални гуни. Затова никой не познава Мен, Върховния 
Бог, който съм над цялото творение, трансцендентален спрямо гуните и 
неизменен.  
 

даиви хй еша гуна-майи     мама мая дуратяя 
мам ева йе прападянте    маям етам таранти те 

 
7.14. Тази тройствена, свръхестествено силна, измамна, заблуждаваща Моя 
енергия е на практика непреодолима. Обаче онези, които напълно се отдадат само 
на Мен, със сигурност могат да преминат отвъд тази страховита измислица.  
 

на мам душкритино мудхах    прападянте нарадхамах 
маяяпахрита-джнана    асурам бхавам ашритах 

 
7.15. Следните четири типа злосторници не се отдават на Мен: работещите за 
плодовете, които са досущ като животни; пропадналите люде, които приемат 
възвишения път на предаността, но след това го отхвърлят, считайки го за 
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незадоволителен и безполезен; онези, чието знание е унищожено от 
заблуждаващата енергия, мая, макар да познават писанията и които считат, че 
единствено формата на Бог Нараян следва да се почита, а Бог Кришна, Бог Рама и 
останалите автентични облици на Бога са просто човешки образи; и онези, които 
имат природата на демони – имперсоналистите, които разкъсват тялото Ми със 
стрелите на лъжливите си и скверни аргументи и които са точно като демона 
Джарасандха и други като него. 
 

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

 
7.16. О Арджуна, най-добри сред Бхаратите, четири типа люде Ме обожават: 
страдащият, търсещият знание, търсещият земни или отвъдни наслади и 
чистосърдечният, който е съзрял душата. След като се сдобият с достатъчно 
благочестиви заслуги (сукрити), те се заемат с чисто предано служене към Мен. 
 

тешам джнани нитя-юкта    ека-бхактир вишишяте 
прийо хи джнанино 'тяртхам    ахам са ча мама приях 

 
7.17. Сред тези четири типа отдадени, просветлената душа, която е изключително 
предана на Мен и чието съзнание е напълно вглъбено в Мен, е най-добрата. 
Понеже Аз, в облика си на Шямасундара, съм много скъп на такъв светец, той 
също Ми е много скъп. 
 

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

 
7.18. Тъй като сърцата им са свободни от противната себичност на 
пристрастеността към сетивни удоволствия, всички тези люде със сигурност са 
Ми скъпи. Но поради божествената си себеосъзнатост, чистосърдечният светец 
става неразделен с Мен и затова ми е много скъп. Такова е Моето мнение, понеже 
той Ми е дарил сърцето си, уверен в това че Аз, Шямасундара, съм върховната 
цел на живота. 
 

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

 
7.19. След много, много раждания, човекът на знанието (който се случи да 
постигне общуване с такъв чист преданоотдаден), най-сетне разбира, че цялата 
вселена от подвижни и неподвижни същества е с природата единствено на 
Васудева, тъй като е подчинена на Васудева. Усвоявайки това разбиране, той Ми 
се отдава. Знай, че такава велика душа се среща много рядко. 
 

камаис таис таир хрита-джнанах    прападянте 'ня-деватах 
там там ниямам астхая    пракритя ниятах свая 

 
7.20. Людете, чиято добродетелна интелигентност е била покварена от забранените 
желания за експлоатация, отречение или други двулични стремежи, почитат 
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полубоговете като бога на слънцето и други. Поробени от инстинктите си, те се 
заемат със съответните правила и забрани като постене и други догми. 
 

йо йо ям ям танум бхактах    шраддхаярчитум иччхати 
тася тасячалам шраддхам    там ева видадхамй ахам 

 
7.21. Съобразно това кой полубог, представящ една Моя страна, желае да обожава 
с вяра даденият поклонник, Аз, като Свръхдушата обитаваща сърцето му, 
усилвам вярата му в избраното от него божество. 
 

са тая шраддхая юктас     тасярадханам ихате 
лабхате ча татах каман    маяива вихитан хи тан 

 
7.22. Надарен с такава твърда вяра от Мен, подобен поклонник неспирно почита 
образа на своя полубог и получава от него всичките си желани обекти. Разбира се, 
това се случва единствено с Мое одобрение, тъй като Аз съм Свръхдушата, 
обитаваща сърцето и на полубога. 
 

антават ту пхалам тешам    тад бхаватй алпа-медхасам 
деван дева-яджо янти    мад-бхакта янти мам апи 

 
7.23. Но плодът, достигнат от тези устремени към личен интерес поклонници на 
различните полубогове е временен. Те отиват при съответните полубогове, но 
моите поклонници идват при Мен. 
 

авяктам вяктим апаннам    манянте мам абуддхаях 
парам бхавам аджананто    мамавяям ануттамам 

 
7.24. Моята вечна превъзходна природа, облик, качества, дейности, забавления и 
свързаните с тях принадлежности всичките са трансцендентални спрямо 
илюзията. Но неинтелигентният човек, неспособен да опознае тяхната реалност, 
си мисли за Мен: „О, свръхземният, безформен, имперсонален Брахман наскоро се 
роди в илюзорен облик в покоите на Васудева.” 
 

нахам пракашах сарвася    йога-мая-самавритах 
мудхо 'ям набхиджанати    локо мам аджам авяям 

 
7.25. По собствената си сладка воля, оставащ скрит под илюзорен образ, Аз не се 
показвам пред кого да е. Затова никой от тези глупци не може никога да Ме 
опознае като сина на Васудева, неподвластен на земно раждане и вечно 
съществуващ в личния си облик на Шямасундара с красива линия на чертите и 
цвят подобен на тъмен дъждоносен облак. 
 

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

 
7.26. О Арджуна, единствен Аз познавам всеки и всичко, било то подвижно или 
неподвижно, от миналото, настоящето или бъдещето. Но тъй като виждането на 
всички е покрито, било от външната Ми заблуждаваща енергия, било от 
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вътрешната енергия на сладката Ми воля, определено няма такова същество в 
този свят или отвъд него, което да Ме познава такъв, какъвто съм. 
 

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

 
7.27. О Арджуна, победителю на врагове, от самото начало на вселенското 
сътворение, всички форми на живот са потопени в невежеството, породено от 
двойственостите основаващи се на щастие и нещастие, чиито произход са 
желанието и отвращението към сетивните пристрастия. 
 

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

 
7.28. Но от друга страна, онези които извършват благочестиви дела и имат 
възможността да общуват с Мой чист преданоотдаден, се пречистват от всички 
грехове. Свободни от илюзията, породена от двойственостите, основаващи се на 
щастие и нещастие, и решително целенасочени към непрестанна заетост в служене 
на Мен, те се вглъбяват в чиста преданост към Мен. 
 

джара-марана-мокшая    мам ашритя ятанти йе 
те брахма тад видух критснам    адхятмам карма чакхилам 

 
7.29. Жадувайки освобождение от изпълнения със страдание земен поток на 
всепоглъщащите раждания и смърти, онези, които се подслоняват в Мен и се 
заемат с предано служене на Мен, могат да опознаят Брахман, индивидуалните 
души и многобройните видове карма или действия в експлоатация, заради които 
душите остават постоянно оковани в тази нещастна земна равнина. 
 

садхибхутадхидаивам мам    садхияджнам ча йе видух 
праяна-кале 'пи ча мам    те видур юкта-четасах 

 
7.30. А онези, които знаят, че Аз съм основата на вселенските принципи на 
проявяване, управление и разпадане, тези люде, със сърца потънали в Мен, могат 
да Ме опознаят дори в момента на смъртта. Даже пред лицето на ужасната смърт, 
те не Ме забравят. 
 

Край на седма глава 
 

ОТНОСИТЕЛНОТО И АБСОЛЮТНОТО РАЗБИРАНЕ ЗА ВЪРХОВНИЯ 
 

От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 
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ГЛАВА ОСМА 
 

ПЪТЯТ НА АБСОЛЮТНАТА СВОБОДА 
 

Тарака-брахма-йога 
 
 
 
 
 

арджуна увача 
ким тад брахма ким адхятмам    ким карма пурушоттама 
адхибхутам ча ким проктам    адхидаивам ким учяте 
адхияджнах катхам ко 'тра    дехе 'смин мадхусудана 
праяна-кале ча катхам    джнейо 'си ниятатмабхих 

 
8.1-2. Арджуна запита: О Пурушоттама, какво представлява Брахман и какво 
представлява душата? Какво е карма и какво са явленията? Освен това, кой 
отговаря за управлението на вселената? О Мадхусудхана, кой е господарят на 
жертвата в това тяло и как се намира Той там? И моля Те, кажи ми, как онези 
които са овладели себе си, Те познават в момента на смъртта? 
 

шри-бхагаван увача 
акшарам брахма парамам    свабхаво 'дхятмам учяте 
бхута-бхаводбхава-каро    висаргах карма-самджнитах 

 
8.3. Богът рече: Несъмнено Брахман е неразрушимата, неизменна Абсолютна 
Истина, а чистата духовна душа е истинската личност на живото същество. 
Думата „карма” означава отречение в името на някой полубог, което води до 
създаването на човешките тела и останалите форми, сътворени посредством 
грубите и фини материални елементи; това отречение се отнася до извършването 
на благотворителност, жертвоприношения, аскетизъм и всички останали 
задължения, предписани за омилостивяване на този полубог. 
 

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

 
8.4. О най-възвишен сред душите, Арджуна, тленните обекти като материалното 
тяло са познати като явления; вселенското управление се приписва на единната 
вселенска форма, обхващаща и управляваща всички полубогове, начело със 
слънчевия; а единствен Аз съм познат като господаря на всички жертви, Аз съм 
Свръхдушата намираща се в телата на живите същества, Аз съм който подбужда и 
награждава всички техни дела на жертва, милосърдие и аскетизъм. 
 

анта-кале ча мам ева    смаран муктва калеварам 
ях праяти са мад-бхавам    яти настй атра самшаях 

 
8.5. Онзи, който продължава да мисли за Мен дори в мига на смъртта и, 
напускайки тялото, отлита от този свят, със сигурност достига Моята природа. В 
това няма съмнение. 
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ям ям вапи смаран бхавам    тяджатй анте калеварам 
там там еваити каунтея    сада тад-бхава-бхавитах 

 
8.6. О сине на Кунти, върху какъвто обект човек медитира в момента на 
напускане на тялото, него и ще постигне поради неспирното си съзерцание.  
 

тасмат сарвешу калешу    мам анусмара юдхя ча 
майй арпита-мано-буддхир    мам еваишясй асамшаях 

 
8.7. Затова винаги Ме помни и се заеми с изпълнение на предписания си дълг да се 
сражаваш. Посвещавайки ума и интелигентността си на Мен, ти ще намериш 
подслон в Мен, осъществявайки задълженията си. В това няма съмнение. 
 

абхяса-йога-юктена    четаса наня-гамина 
парамам пурушам дивям    яти партханучинтаян 

 
8.8. О Партха, с ум неотклонно вглъбен в медитация, непрестанно мислейки за 
сияйната Върховна Личност, истинският йоги със сигурност достига Бога. 
 

кавим пуранам анушаситарам 
анор аниямсам анусмаред ях 
сарвася дхатарам ачинтя-рупам 
адитя-варнам тамасах парастат 
праяна-кале манасачалена 
бхактя юкто йога-балена чаива 
бхрувор мадхйе пранам авешя самяк  
са там парам пурушам упаити дивям 

 
8.9-10. Върховният Бог е всезнаещ и безначален; Той милостиво дарява ученията 
за предаността към себе си. Макар да е по-фин от атом, Той е огромен, тъй като 
поддържа всичко. Формата Му е божествена и макар да е среден на ръст, Той е 
като слънцето – по природата си озаряващ сам себе си и всичко останало. Той е 
напълно трансцендентален по отношение на илюзията. Изцяло потопен в 
постоянно и изпълнено с преданост помнене на този Върховен Бог, с нетрепващ 
ум, укрепнал от йогийска практика, онзи, който в мига на смъртта съсредоточи 
жизнения си дъх в междувеждието ( в аджна-чакра) и медитира върху Него, със 
сигурност достига този сияен Върховен Бог.  
 

яд акшарам веда-видо ваданти 
вишанти яд ятайо вита-рагах 
яд иччханто брахмачарям чаранти 
тат те падам санграхена правакшйе 

 
8.11. Наред с метода за достигането й, Аз ще ти опиша онази постижима реалност, 
обозначена от учените познавачи на Ведите с едносричната дума Ом, звуковия 
израз на Абсолюта; в тази реалност влизат всички свободни от желания аскети; и 
от желание да постигнат тази реалност, преданите трансценденталисти поддържат 
обета си за целомъдрие. 
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сарва-дварани самямя    мано хриди нирудхя ча 
мурдхнй адхаятманах пранам    астхито йога-дхаранам 
ом итй екакшарам брахма    вяхаран мам анусмаран 
ях праяти тяджан дехам    са яти парамам гатим 

 
8.12-13. Възпирайки всички сетивни възприятия от досег със сетивните обекти, 
съсредоточавайки устойчиво ума в сърцето, концентрирайки жизнения дъх в 
междувеждието, и поддържайки йогийски транс устремен към душата, 
вибрирайки едносричния Ом, Абсолюта изразен в звук, онзи, който неотклонно 
Ме помни докато напуска тялото си, ще заживее в Моята свята обител. 
 

ананя-четах сататам    йо мам смарати нитяшах 
тасяхам сулабхах партха     нитя-юктася йогинах 

 
8.14. О Партха, изпразвайки съзнанието си от всички стремежи за постигане на 
странични на предаността цели, мотивирани от експлоатация и отречение в 
преследване на рай или освобожедение, онзи който неспирно Ме помни вътре в 
себе си, безразличен към съображенията за святост на времето, мястото или 
обстоятелствата, и който непрестанно копнее за божествена връзка с Мен в 
служене, приятелство, родителство или интимност – несъмнено такъв предан с 
радост ще Ме достигне. 
 

мам упетя пунар джанма    духкхалаям ашашватам 
напнуванти махатманах    самсиддхим парамам гатах 

 
8.15. Великите отдадени, които достигат до позицията на участници в Моите 
божествени забавления, след като веднъж са Ме постигнали, никога повече не 
приемат временно раждане, обиталище на агонията. 
 

а-брахма-бхуванал локах    пунар авартино 'рджуна 
мам упетя ту каунтея    пунар джанма на видяте 
 

8.16. О Арджуна, от планетата на Бог Брахма надолу, обитателите на всички 
планети по естеството си са обект на повтарящи се раждане и смърт. За 
постигналите Ме обаче, Каунтея, няма повече прераждане. 
 

сахасра-юга-парянтам ахар яд брахмано видух 
ратрим юга-сахасрантам те 'хо-ратра-видо джанах 

 
8.17. Един ден на Бог Брахма продължава хиляда чатур-юги, а една негова нощ е 
със същата продължителност. Човек, който знае това, има правилно разбиране 
какво представляват денят и нощта. Една юга (епоха) според времевото 
пресмятане на полубоговете е равна на четири юги или чатур-юга според 
човешките пресмятания, т.е. 4 320 000 години. 
 

авяктад вяктаях сарвах    прабхавантй ахар-агаме 
ратрй-агаме пралиянте    татраивавякта-самджнаке 
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8.18. С настъпването на деня, всички рожби заедно със съответните им тела, 
сетива, обекти на радост, различно местонахождение и прилежащо обкръжение се 
пораждат от Бог Брахма, който става от сън. И отново, с падането на нощта те 
потъват в Бог Брахма, познат като „непроявеният”. 
 

бхута-грамах са еваям    бхутва бхутва пралияте 
ратрй-агаме 'вашах партха    прабхаватй ахар-агаме 

 
8.19. О Партха, това обилие на форми на живот, подчинени на закона на карма, 
постоянно се ражда в зората на деня на Бог Брахма и се разтваря с падането на 
здрача. После отново всички те се раждат в зората на новия ден. 
 

парас тасмат ту бхаво 'нйо    'вякто 'вяктат санатанах 
ях са сарвешу бхутешу    нашятсу на винашяти 

 
8.20. Но далеч по-висш от този „непроявен” Бог Брахма (наричан Хиранягарбха, 
тъй като е роден в златното яйце, вселената), съществува друг елемент, който е 
вечен и недоловим за сетивата на живите същества. Макар всички форми на 
живот, включително и Хиранягарбха Брахма, да подлежат на унищожение, тази 
истина остава незасегната.  
 

авякто 'кшара итй уктас    там ахух парамам гатим 
ям прапя на нивартанте    тад дхама парамам мама 

 
8.21. Това, което се описва като „непроявеното непреодолимо” е обявено за най-
висшата цел (от свещените писания наречени Веданта) и след като го достигне, 
човек не се завръща в този материален свят. Знай, че това върховно 
местоназначение е Моята свята обител.  
 

пурушах са парах партха бхактя лабхяс тв ананяя 
ясянтах-стхани бхутани    йена сарвам идам татам 

 
8.22. О Партха, Аз, Върховната Личност, в когото се намират всички същества и 
от когото е проникната цялата тази вселена, мога да бъда постигнат единствено 
чрез изключителна преданост, недокосната от експлоатация, отречение и 
мистична йога, нито от някакви други емпирични или теоретични методи. 
 

ятра кале тв анавриттим    авриттим чаива йогинах 
праята янти там калам    вакшями бхаратаршабха 

 
8.23. О Бхаратаршабха, сега ще ти опиша пътеките и съответното време, по които 
ако тръгнат йогите или работещите за плодовете, постигат съответно 
освобождение или прераждане. 
 

агнир джйотир ахах шуклах    шан-маса уттараянам 
татра праята гаччханти     брахма брахма-видо джанах 

 
8.24. Вървящите по пътя на знанието, познаващи Абсолюта го постигат ако 
издъхнат през деня, при греещ огън, слънце или подобни елементи, през двете 



 69

седмици на нарастващата луна, по време на шестмесечната северна орбита на 
слънцето. 
 

дхумо ратрис татха кршнах шан-маса дакшинаянам 
татра чандрамасам джйотир йоги прапя нивартате 

 
8.25. Ако човек издъхне в мрака на нощта през двете седмици на намаляващата 
луна, по време на шестмесечната южна орбита на слънцето, работещият за 
плодовете в пътя на дейността достига равнината на рая, където трябва да 
преживее прераждане. 
 

шукла-кришне гати хй ете    джагатах шашвате мате 
екая ятй анавриттим    аняявартате пунах 

 
8.26. Тези два пътя за жителите на този свят, склонни да следват методите на 
отречението и на експлоатацията, са познати съответно като светлият и тъмният 
път, и универсално се приемат за вечни. По светлия път човек стига до 
освобождение, а по тъмния се преражда в този материален свят. 
 

наите срити партха джанан    йоги мухяти кашчана 
тасмат сарвешу калешу    йога-юкто бхаварджуна 

 
8.27. О Партха, знаейки за тези пътища на светлината и мрака, един предан 
(бхакти-йоги) никога не се заблуждава. Затова, о Арджуна, винаги действай с 
изключителна преданост (ананя бхакти-йога), която е трансцендентална по 
отношение и на двата.  
 
ведешу яджнешу тапахсу чаива 
данешу ят пуня-пхалам прадиштам 
атйети тат сарвам идам видитва 
йоги парам стханам упаити чадям 

 
8.28. Узнала за Моето превъзходство и за преимуществото на прекрасната 
преданост към Мен, отдадената душа отминава споменатите в писанията плодове 
на благочестието, постижими чрез изучаване и рецитиране на Ведите, извършване 
на жертвоприношения, практикуване на отречения и даряване на милостиня. 
Тогава тя достига Моята върховна обител, Моят дом. 
 

Край на осма глава 
 

ПЪТЯТ НА АБСОЛЮТНАТА СВОБОДА 
 

От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 
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ГЛАВА ДЕВЕТА 
 

СКРИТОТО СЪКРОВИЩЕ 
 

Раджа-гухя-йога 
 
 
 
 
 
 

шри-бхагаван увача 
идам ту те гухятамам    правакшямй анасуяве 
джнанам виджнана-сахитам    ядж джнатва мокшясе 'шубхат 

 
9.1. Богът рече: Сега ще ти предам, понеже си лишен от завист и злоба, най-
скритото съкровище под формата на чистата преданост, започваща с възпяване 
или разкази за неземната Ми слава и с извършване на свързаното с това 
божествено служене, чак до точката на пряката божествена среща с Мен. 
Разкривайки това тайно съкровище, ти ще се освободиш от земната равнина и от 
всички злини, противопоставящи се на предаността.  
 

раджа-видя раджа-гухям    павитрам идам уттамам 
пратякшавагамам дхармям    су-сукхам картум авяям 

 
9.2. Знай, че това познание е най-висшата мъдрост и най-висшето скрито 
богатство. То е съвършено чисто и макар да се намира отвъд обсега на сетивното 
възприятие, може да бъде почувствано пряко (посредством онези сетива, които 
пламенно са насочени към преданото служене, бхакти). То е целта на всички 
религии, постига се с радост и е напълно лишено от светски характеристики.  
 

ашраддадханах пуруша    дхармасяся парантапа 
апрапя мам нивартанте    мритю-самсара-вартмани 

 
9.3. О победителю на врагове, людете, които нямат вяра в това скрито съкровище 
на възвишената и чиста любов към Мен, са неспособни да Ме достигнат и 
продължават да се лутат из тази тленна, земна равнина. 
 

мая татам идам сарвам    джагад авякта-муртина 
мат-стхани сарва-бхутани    на чахам тешв авастхитах 

 
9.4. Непроявен, Аз прониквам цялата тази вселена, всичко въобразимо е в Мен, и 
въпреки това Аз не се намирам в това съществуване. 
 

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

 
9.5. И все пак то също не се намира в Мен. Просто виж Моята едновременно 
еднаква и различна (ачинтя-бхедабхеда) природа на съвършен, всемогъщ и 
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всезнаещ източник и господар на вселената! Макар по самата си същност да съм 
руслото и закрилникът на всички същества, Аз все пак съм независим от тях. 
 

ятхакаша-стхито нитям    ваюх сарватра-го махан 
татха сарвани бхутани    мат-стханитй упадхарая 

 
9.6. Въздухът, макар да е необятен по природа, все пак се намира в 
пространството,  но те си остават различни един от друг. По подобен начин знай, 
че всички същества се намират в Мен. 
 

сарва-бхутани каунтея    пракритим янти мамикам 
калпа-кшайе пунас тани    калпадау висриджамй ахам 

 
9.7. О сине на Кунти, при вселенския катаклизъм многобройните същества 
потъват в илюзорната Ми природа, позната като мая. И с началото на новия 
милениум, Аз отново сътворявам всички разнообразни форми на живот. 
 

пракритим свам аваштабхя висриджами пунах пунах 
бхута-грамам имам критснам авашам пракритер вашат 

 
9.8. С посредничеството на енергията на илюзорната Ми материална природа, Аз 
отново и отново създавам формите на живот в съответствие с придобитата им 
природа, определяща се от резултатите на плодоносните им дела и стремежи в 
древни, отминали времена. 
 

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

 
9.9. Напълно непривързан и възправен безразлично всред тази експлоататорска 
равнина на сътворение, поддържане и упадък, Аз оставам незасегнат от всичко 
това, о завоевателю на богатства.  
 

маядхякшена пракритих    суяте са-чарачарам 
хетунанена каунтея    джагад випаривартате 

 
9.10. О Каунтея, по Моя заповед заблуждаващата Ми енергия поражда тази 
вселена от подвижни и неподвижни същества. И тъй като единствено сътворените 
обекти подлежат на унищожение, тази вселена бива създавана отново и отново.  
 

аваджананти мам мудха манушим танум ашритам 
парам бхавам аджананто мама бхута-махешварам 

 
9.11. Неспособни да проумеят Моята изключителна божествена форма с човешки 
черти, невежите люде Ме хулят, считайки Ме за обикновено човешко същество, 
макар да съм Върховният Господ на всички същества. 
 

могхаша могха-кармано    могха-джнана вичетасах 
ракшасим асурим чаива    пракритим мохиним шритах 
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9.12. Тези глупци са изпълнени с напразни надежди и мечти в безуспешните си 
опити да преследват плодовете на делата си и в яловото си търсене на знание. 
Лишени от здрав разум, те добиват невежата и избухлива природа на безбожни 
демони, въвличаща ги в мрака на илюзията. 
 

махатманас ту мам партха    даивим пракритим ашритах 
бхаджантй ананя-манасо    джнатва бхутадим авяям 

 
9.13. Но великите души, о Партха, намират убежище в божествената и свята 
природа. С чисти сърца, те отдават предано служене само на Мен, Кришна, 
знаейки че в този Свой вечен облик с човешки черти, Аз съм изначалната 
първопричина на всички същества. 
 

сататам киртаянто мам    ятанташ ча дридха-вратах 
намасянташ ча мам бхактя    нитя-юкта упасате 

 
9.14. Без да взимат под внимание чистотата или замърсеността на мястото, 
времето и обстоятелствата, тези велики души са непрестанно заети да възпяват 
или разказват славата на Моите свети имена, облик, качества, забавления и 
обкръжение. Внимателни към заключителната и окончателна дефиниция на 
Моите природа, личност и експанзии, те стриктно следват правилата и 
предписанията при приемането на святото име и при спазването на свети дни като 
Екадаши. Следвайки всички предани практики, като се започне с отдаване на 
поклони пред Мен, пламенно копнеещи в бъдеще да се свържат с Мен, 
преданоотдадените Ме обожават по пътя на заетостта в трансцендентално предано 
служене на Мен. 
 

джнана-яджнена чапй анйе    яджанто мам упасате 
екатвена притхактвена    бахудха вишвато-мукхам 

 
9.15. Сред поклонниците в пътя на познанието, някои осъзнават своето единство с 
Мен, други осъзнават единството на различните полубогове с Мен, а трети 
осъзнават единството на разнообразното Ми всеобхватно могъщество със самия 
Мен. По множество различни начини те обожават единствен Мен.  
 

ахам кратур ахам яджнах    свадхахам ахам аушадхам 
мантро 'хам ахам еваджям    ахам агнир ахам хутам 

 
9.16. Аз съм ведическото жертвоприношение Джотистома и петте 
жертвоприношения към полубоговете Вишва-дева, наложени от писанията. Аз 
съм приношенията към предците, благоприятното жертвоприношение за есенната 
реколта, и мантрата. Аз съм жертвените съставки, такива като гхи, Аз съм 
свещеният огън, и единствен Аз съм актът на поднасяне на жертвата. 
 

питахам ася джагато    мата дхата питамахах 
ведям павитрам омкара    рик сама яджур ева ча 
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9.17. Аз съм бащата и майката на тази вселена, Аз дарявам плодовете на всички 
действия, Аз съм праотецът и целта на цялото знание. Аз съм пречистващият Ом 
и несъмнено Аз съм Риг, Сама и Яджур Веда. 
 

гатир бхарта прабхух сакши    нивасах шаранам сухрит 
прабхавах пралаях стханам    нидханам биджам авяям 

 
9.18. Аз положително съм целта на всички, Аз съм поддръжникът, господарят, 
свидетелят, убежището, закрилникът и безусловният доброжелател на всекиго. Аз 
съм сътворението, унищожението и поддържането. Аз съм изворът, семето и 
вечната Върховна Личност. 
 
 

тапамй ахам ахам варшам    нигрихнамй утсриджами ча 
амритам чаива мритюш ча    сад асач чахам арджуна 

 
9.19. О Арджуна, Аз съм слънцето, носещо жега през лятото, а през дъждовния 
сезон Аз изпращам дъждовете, а понякога ги спирам. Без съмнение Аз съм 
освобождението и смъртта, всичко грубо и всичко фино. 
 

траи-видя мам сома-пах пута-папа 
яджнаир иштва свар-гатим прартхаянте 

 те пуням асадя сурендра-локам 
 ашнанти дивян диви дева-бхоган 

 
9.20. Людете, които изпълняват плодоносните ритуалистични жертви, предписани 
в три от Ведите, почитат Бог Индра и други полубогове. Всъщност те почитат 
единствено Мен, но по индиректен начин. Те пият жертвените остатъци от 
нектара Сома, пречиствайки се от грях, и се молят да достигнат небесната 
равнина. В резултат на своите молитви се възкачват на небесата и се наслаждават 
на райски блаженства. 
 

те там бхуктва сварга-локам вишалам 
кшине пунйе мартя-локам вишанти 
евам трайи-дхармам анупрапанна  
гатагатам кама-кама лабханте 

 
9.21. След като са се порадвали на силната райска наслада, след изчерпване на 
благочестивите си заслуги, те се прераждат в този смъртен свят. По този начин 
сластните люде, следващи ведическите правила за обожаване на полубоговете, 
идват и си отиват, раждайки се и умирайки отново и отново в този материален 
свят. 
 

Ананяс чинтаянти мам  йе гянах парюпасате 
Тешам нитябхиютканам  йога-кшемам вахамй ахам 
   

9.22. Аз лично поемам цялата отговорност да набавям и запазвам онова, което е 
необходимо на Моите напълно зависими преданоотдадени, които са винаги 
вглъбени в мисли за Мен и обожават само Мен във всяко едно отношение. 
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йе 'пй аня-девата-бхакта    яджанте шраддхаянвитах 
те 'пи мам ева каунтея    яджантй авидхи-пурвакам 

 
9.23. О Каунтея, онзи който е развил вяра в полубоговете и предано ги обожава, 
със сигурност обожава и Мен, но по неправилен начин. 
 

ахам хи сарва-яджнанам    бхокта ча прабхур ева ча 
на ту мам абхиджананти    таттвенаташ чяванти те 

 
9.24. Защото единствен Аз се наслаждавам на всички жертви и въздавам награда 
за тях. Но понеже не могат да Ме опознаят по този начин, те отново претърпяват 
раждане, болести, старост и смърт. 
 

янти дева-врата деван    питрин янти питри-вратах 
бхутани янти бхутеджя    янти мад-яджино 'пи мам 

 
9.25. Поклонниците на полубоговете достигат до съответните полубогове, 
поклонниците на предците достигат до равнината на предците си, а поклонниците 
на призраците преминават в света на призраците. Обаче Моите поклонници 
несъмнено идват при Мен. 
 

патрам пушпам пхалам тоям    йо ме бхактя праяччхати 
тад ахам бхактй-упахритам    ашнами праятат манах 

 
9.26. Ако този, който Ме обожава, Ми предложи с преданост листо, цвете, плод или 
вода, Аз несъмнено приемам в споделеност целия дар на такъв чистосърдечен и 
любящ Свой отдаден с искрена любов и благодарност. 
 

ят кароши яд ашнаси    ядж джухоши дадаси ят 
ят тапасяси каунтея    тат курушва мад-арпанам 

 
9.27. О Каунтея, каквото и да правиш, било то обичайно или предписано от 
писанията, каквото и да ядеш, каквото и да поднасяш в жертва, каквото и да 
даряваш като милостиня, какъвто и обет да съблюдаваш, прави всичко това като 
приношение към Мен. 
 

шубхашубха-пхалаир евам    мокшясе карма-бандханаих 
санняса-йога-юктатма    вимукто мам упаишяси 

 
9.28. По такъв начин, изпълнявайки било обичайните, било предписаните си 
задължения, ти ще бъдеш свободен от оковите на благоприятните и 
неблагоприятните резултати на делата си. И понеже оставаш безразличен вътре в 
себе си към плодовете на всяко свое действие, ти ще се отличаваш дори сред 
освободените души и ще се отправиш директно към Мен. 
 

само 'хам сарва-бхутешу    на ме двешйо 'сти на приях 
йе бхаджанти ту мам бхактя    майи те тешу чапй ахам 
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9.29. Аз съм еднакво предразположен към всички души, затова никой не Ми е 
приятел или враг. Въпреки това, що се отнася до онези, които Ми поднасят 
предано служене с любов и са нежно привързани към Мен, Аз съм по същия начин 
привързан към тях с нишките на любовта  
 

апи чет су-дурачаро     бхаджате мам ананя-бхак 
садхур ева са мантавях самяг вявасито хи сах 

 
9.30. Дори ако някой има изключително противни практики, но е изоставил 
всички чужди на предаността стремежи за експлоатация и отречение, зает 
единствено с непрестанно предано служене към Мен, той е почитан за истински 
светец, тъй като е приел един революционен начин на живот. 
 

кшипрам бхавати дхарматма    шашвач-чхантим нигаччхати 
каунтея пратиджанихи на ме бхактах пранашяти 

 
9.31. Този най-пропаднал човек много скоро бива надарен с добродетели и постига 
вечен мир. О сине на Кунти, заяви, възвести, че Моят предан никога не погива! 
 
Или 
 
9.31. О Арджуна, обяви публично, че Моите изключително отдадени слуги никога 
не пропадат. Онзи, който твърди това, много скоро става добродетелен и наистина 
постига вечна божествена благодат. 
 
Коментар: Втората интерпретация на този стих била разкрита на Бхактивинода 
Тхакура в един сън. В „Шримад Бхагаватам” (11.11.32) Бог Кришна казва: 
 

аджнаяйвам гунан дошан 
маядистан апи свакан 
дхарман самтяджя ях сарван 
мам бхаджет са ча саттамах 

 
„Най-добродетелните и праведни люде са онези, които са изоставили формите на 
задължения, които самият Аз съм препоръчал в писанията за общата маса хора. 
Въпреки че това е Моя заповед, те я пресичат и идват да Ми отдадат изпълненото си с 
любов служене. Това са истинските почтени люде.” 
В обществото човек трябва да се подчинява на закона, но съществуват ситуации, в 
които се налага да се наруши закона в проява на вярност към краля. Ако някой рискува 
живота и репутацията си, и, престъпвайки общия закон, влезе в кралската спалня, за да 
се сражава с някой наемен убиец, той ще бъде счетен за най-добрия и най-верния слуга. 
По същия начин и Богът казва: „Аз вече съм дал някои напътствия за общата маса. 
Правете това, не правете онова, не пристъпвайте тези и онези закони и т.н. Но ако за 
Мой интерес някои поеме риска да извърши грях, тогава той трябва да бъде считан за 
най-добрия сред Моите отдадени. Затова Арджуна, иди и го заяви пред всички, 
кълнейки се че ананя-бхак (9.30), изключително преданият човек, никога няма да 
пропадне. Тогава ще получиш облага. Ще станеш дхарматма, религиозен, и ще 
постигнеш вечно божествено щастие. Ананя-бхак, изключително преданите, вече са 
престъпили прага на дхарма, стандарта на покорството, и са поели риска  да се хвърлят 
целите в служенето на Мен. Сарва дхарман паритяджа мам екам шаранам враджа 
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(18.66). За тях изобщо не стои въпросът тепърва да стават добродетелни или 
религиозни. Те отдавна са надхвърлили дхарма, поели са риска и са встъпили в према-
дхарма, любовното служене към Мен, отхвърляйки и благочестие, и грях.” 
 

мам хи партха вяпашритя    йе 'пи сюх папа-йонаях 
стрийо ваишяс татха шудрас    те 'пи янти парам гатим 

 
9.32. О сине на Притха, людете с низше раждане, с деградирало потекло, жените, 
търговците или работниците също достигат върховното местоназначение, 
приемайки пълен подслон у Мен. 
 

ким пунар брахманах пуня     бхакта раджаршаяс татха 
анитям асукхам локам    имам прапя бхаджасва мам 

 
9.33. Така че кой може да се съмнява, че чистите отдадени брамини и кшатрии ще 
постигнат най-висшата цел? Затова уверено се заеми с предано служене на Мен, 
след като си се сдобил с това временно и изпълнено със страдания човешко тяло, 
скитайки през много раждания. 
 

ман-мана бхава мад-бхакто    мад-яджи мам намаскуру 
мам еваишяси юктваивам    атманам мат-параянах 

 
9.34. Дари Ми сърцето си, бъди Ми отдаден в предано служене и вглъбен в 
обожание на Мен. Отдавай поклоните си единствено на Мен. По такъв начин, с ум 
и тяло посветени в служене на Мен, приемайки напълно подслон в Мен, ти със 
сигурност ще Ме достигнеш. 
 

Край на девета глава 
 

СКРИТОТО СЪКРОВИЩЕ 
 

От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 
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ГЛАВА ДЕСЕТА 
 

ВЕЛИКОТО СЪКРОВИЩЕ 
 

Вибхути-йога 
 

 
 
 
 
 

шри-бхагаван увача 
бхуя ева маха-бахо    шрину ме парамам вачах 
ят те 'хам прияманая    вакшями хита-камяя 

 
10.1. Богът рече: О силноръки Арджуна, чуй още веднъж божественото Ми 
описание. Разкривам ти го единствено защото ти желая най-висшето благо, тъй 
като си Ми много скъп. 
 

не ме видух сура-ганах    прабхавам на махаршаях 
ахам адир хи деванам    махаршинам ча сарвашах 

 
10.2. Нито полубоговете, нито великите светци могат да разберат Моето 
изключително, дивно и божествено раждане в този свят, понеже във всяко едно 
отношение Аз съм първичният източник на всички тези небесни същества и 
велики светци. 
 

йо мам аджам анадим ча ветти лока-махешварам 
асаммудхах са мартйешу сарва-папаих прамучяте 

 
10.3. Онзи който познава Мен, сина на Деваки, като неродения извор на всичко и 
Върховния Бог на всички същества, е незаблуден сред хората и свободен от 
всякакъв грях. 

 
Будххир джнананм асаммохах  кшама сатям дамах шамах 
Сукхам духкхам бхаво ‘ бхаво  бхаям чабхаям ева ча 
ахимса самата туштис    тапо данам яшо 'яшах 
бхаванти бхава бхутанам    матта ева притхаг-видхах 

 
10.4-5. Интелигентност, знание, умиротвореност, търпение, истинност, външно 
владеене на сетивата, вътрешно владеене на сетивата, щастие, нещастие, раждане, 
смърт, страх, смелост, ненасилие, невъзмутимост, удовлетвореност, аскетизъм, 
милосърдие, слава и безчестие – всички тези различни качества на живите 
същества се пораждат единствено от Мен. 
 

махаршаях сапта пурве чатваро манавас татха 
мад-бхава манаса джата йешам лока имах праджах 
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10.6. Седмината велики светци начело с Маричи, а преди тях четиримата брамини 
светци начело със Санака, също и четиринадесетте Ману или праотци начело със 
Сваямбхува, всичките са упълномощени от Мен и са родени от експанзията на 
ума Ми, Бог Брахма, известен като Хиранягарбха. Цялото население на вселената, 
всички брамини, кшатрии, ваиши и шудри произхожда от тези патриарси. 
 

етам вибхутим йогам ча мама йо ветти таттватах 
со 'викалпена йогена     юджяте натра самшаях 

 
10.7. Онзи, който наистина познава всемогъщото Ми превъзходство и преданото 
служене, се заема със служене на Мен, благодарение на решителното си абсолютно 
разбиране. В това няма съмнение. 
 

ахам сарвася прабхаво    маттах сарвам правартате 
ити матва бхаджанте мам    будха бхава-саманвитах 

 
10.8. Аз съм Кришна, Сладкият Абсолют, Аз съм коренната причина на 
всеобхватния аспект на Абсолюта, на всепроникващия аспект на Абсолюта и 
също така на личностния аспект на Абсолюта, Господарят на всички енергии, 
извикващ почит у всекиго, Бог Нараяна от Ваикунтха. Вселенският земен и 
божествен изблик, всеки порив и движение, Ведите и прилежащите към тях 
писания, напътстващи всички поклонници – всички те произтичат единствено от 
Мен. Осъзнавайки това скрито съкровище, добродетелните души, надарени с фин 
теистичен интелект, прекрачват стандарта на дълга и на престъпения дълг, и 
тръгват по възвишения път на божествената любов, рага-марга, обожавайки Ме 
завинаги.  
 
Коментар: Стихове 8-11 са четирите основни стиха на „Шримад Бхагавад Гита”. 
Онтологичната същина на книгата се съдържа в тези четири най-важни стиха, 
започвайки с ахам сарвася прабхаво „Всичко произтича от Мен”. 
В „Шримад Бхагаватам” (1.2.11) трите основни концепции за Абсолюта са представени 
като Брахман, Параматма и Бхагаван. Брахман е всеобхватният аспект на Абсолюта, 
Параматма е всепроникващия Му аспект, а Бхагаван е личностното разбиране за 
Абсолюта. Общата дефиниция за думата Бхагаван е дадена във „Вишну Пурана” 
(6.5.47): 
 

айшваряся самаграся, виряся яшасах шриях 
гяна-вайрагяйош чайва, саннам бхага итингана 

 
Бхагаван, Върховният Бог, е определен като „Онзи, който е неделимо изпълнен със 
шестте невъобразими качества: богатство, сила, слава, красота, знание и отречение.” 
Характеристика на Бхагаван, като Бог Нараяна е, че всички видове енергии лично се 
управляват от него. 
Шрила Джива Госвами обаче е дал една специфична и особено фина интерпретация: 
Бхагаван означава: бхаджания-гуна вишиштха. Неговата природа е такава, че който и 
да влезе в досег с Него, не може да устои да не Му служи. Никой не може да се 
противопостави на порива да обожава и боготвори Неговата пленителна особа. Като 
Бог Кришна, Той привлича любовта на всички. 
Затова с думата сарвася Бог Кришна посочва: „Аз съм Сваям Бхагаван, самият 
Върховен Бог. Аз съм произходът не само на Брахман, всеобхватния аспект и на 
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Параматма, всепроникващия аспект. Аз също така съм и източникът на господаря на 
всички енергии, извикващия почит у всекиго Бог Нараяна от Ваикунтха.” 
Матта сарва правартате, „Всеки порив и движение започват от Мен, включително и 
методите, посредством които всички Ме обожават и Ми служат с преданост.” 
 

наям атма правачанена лабхйо 
на медхая на бахуна шрутена 
ям евайша вринуте тена лабхяс 
тасяйша атма вивринуте танум свам 
(Катхопанишад 1.2.23) 

 
„Богът не може да бъде познат чрез многословна логика, чрез интелигентност или 
задълбочено изучаване на писанията. Но Той лично се разкрива на онази душа, която, 
жадувайки да се заеме с предано служене към Него, Му се моли за милостта Му.” 
Така че матта сарвам правартате означава: „Аз съм първият, който разкрива на 
людете: „Обожавайте Ме по такъв и такъв начин”. Аз се проявявам като гуру и 
посредством него, обожавам себе си.” 
В „Шримад Бхагаватам” (11.17.27) гуру е описан от Бога като Негово пряко 
проявление: 
 

ачарям мам виджаниян, наваманйета кархичит 
на мартя будхясуйета, сарва дева-майо гурух 

 
(Бог Кришна казва на Своя предан Уддхава:) „Трябва да знаеш, е истинският духовен 
учител - това съм самият Аз. Никога не го обиждай. Натурата на гурудева представлява 
всичко що е свято и човек никога не бива да му завижда, приписвайки му собствените 
си светски концепции за време, място и обстоятелства.” 
Още повече, че най-фината енергия на Бога е Шримати Радхарани. Разбира се, 
съществуват много други вечни спътници, но най-висшият клас предано служене е 
представен от Шримати Радхарани. Затова Богът казва: „Моето обожание е посочено от 
Мен. Аз, като Своята най-фина енергия, обожавам самия себе си. Ити матва 
бхаджанте мам, разбирайки тази концепция, преданият ще започне да Ме обожава 
винаги под напътствията на Моя най-добър обожател, Моята най-фина енергия и 
изражение – Радхарани, или гурудева. Ако Тя бъде пренебрегната, най-висшата и 
бленувана форма на служене към Мен е неосъществима.” 
Тук се загатва за радха-дасям, служенето към Шримати Радхарани. Единствено онези, 
които са благословени с божествена интелигентност, ще са способни да го оценят, а не 
людете с интелигентност, самопридобита в тази сфера на мая, земята на неразбирането. 
В този стих думата будхах се отнася до сумедхасах, както е описано в „Шримад 
Бхагаватам” (11.5.32): людете с фина теистична интелигентност, пробудена от прекия 
досег с трансценденталната равнина. Вътрешното водачество и напътствие, което 
получават е резултат от сукрити, божествените заслуги, придобити в общуването с 
чистите преданоотдадени. Бхаава-саманвитах означава рага-саманвитах – анурага – 
любов и привличане, които са увлечение произхождащо не от стриктно следване на 
правилата на писанията, нито са извлечени от която и да било равнина на печалба и 
загуба, а от бхаава, съкровеното божествено вдъхновение. Предаността от такъв 
възвишен тип е напълно лишена от пресметливост (гяна-шуня-бхакти), както е описано 
от Шрила Рупа Госвами в „Шри Бхакти Расамрита Синдху”(1.1.9): 
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анябхилашита шуням, гяна-кармадй анавритам 
анукулйена кришнанушиланам бхактир уттама 

 
„Най-висшата преданост доставя наслада на трансценденталните желания на Бог 
Кришна и е лишена от външните покрития на какъвто и да било стремеж, основаващ се 
на действие или знание.” 
Най-рядко срещаната и извисена степен на преданост е пътечката на спонтанната 
преданост, позната като рага-марга. Воден по тази пътечка от вещ гуру, извисеният 
чист преданоотдаден може постепенно да започне да отдава служене на една от 
водачките на някоя от групите на личните спътници на Кришна, които Му служат в 
забавленията Му като приятели (сакхя-раса), родители (ватсаля-раса) или любими 
(мадхуря-раса). Във Вриндавана на Бога служат със спонтанна преданост приятелите 
му като Субала Сакха и родителите Му Нанда Махараджа и Майка Яшода. Гопите като 
Лалита и Вишакха Му служат в интимна любов. Но сред всичките Му придружители и 
сред всички гопи, най-висшият тип предано служене отдава на Бога Шримати 
Радхарани. Затова най-висшата точка на рага-марга е да се отдава служене към 
Радхарани (радха-дасям). Това е най-възвишената цел на Рупануга Гаудия Сампрадая, 
последователите на чистата преданост, проповядвана от Шрила Рупа Госвами 
Прабхупада в линията на Бог Шри Чайтаня Махапрабху. 
 

мач-читта мад-гата-прана    бодхаянтах параспарам 
катхаянташ ча мам нитям    тушянти ча раманти ча 

 
10.9. Тези посветени преданоотдадени Ме приемат за свой живот и душа и 
неспирно обсъждат помежду си сладостните разкази за Мен, обменяйки екстаза на 
своята преданост към Мен. Те постоянно вкусват нектара на осъществената си 
божествена връзка с Мен в съответните си вътрешни настроения на служене, 
приятелство, родителство и интимност. 
 
Коментар: Върховният Бог Кришна говори за Своите чисти преданоотдадени: 
 

Мач-читта мад-гата-прана 
 
„Аз съм в съкровеността на сърцата им, Аз съм във всяка тяхна мисъл. Цялата им 
енергия, целият им живот са посветени на удовлетворяване на Мен. В личния си живот 
те разговарят за Мен, за да се просветляват взаимно, в обществения си живот също 
обичат да говорят за Мен и за нищо друго. По всяко време, на всяко място и при всички 
обстоятелства, Аз съм единственият предмет на техните разговори.” 
Тушянти ча „Те откриват в това голямо удовлетворение”. До божествената връзка на 
родителството (ватсаля) съществува чувството за удовлетворение. Оттам нататък е 
раманти ча: „Точно както жената се наслаждава на интимна връзка със своя съпруг, 
така и преданоотдадените усещат екстаза на Моята интимна компания, когато 
разговарят за Мен.” Същото е обяснено от Шрила Баладева Видябхушана и от Шрила 
Бхактивинода Тхакура. 
 

тешам сатата-юктанам    бхаджатам прити-пурвакам 
дадами буддхи-йогам там    йена мам упаянти те 

 
10.10. На онези предани, които са постоянно отдадени на Мен, потънали в предано 
служене от любов към Мен, Аз дарявам вътрешното божествено вдъхновение, 
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посредством което да Ме достигнат и да Ми отдават разнообразно съкровено 
служене. 
 
Коментар: В този стих Богът казва: „Най-възвишената група Мои слуги (чиито 
чувства бяха описани в предходния стих с думата „раманти”) са онези, които са винаги 
заети (сатата-юктанам) в интимно служене към Мен (мадхуря-раса) с проникновена 
любов (бхаджатам прити-пурвакам).” След това Той казва, че ще им дари по-
нататъшно вдъхновение или вътрешно ръководство, „посредством което да дойдат при 
Мен” (йена мам упаянти те). След като вече и в този, и в предишния стих служенето 
на преданоотдадените към Бога бе описано като вечно ( с думите „нитям” и „сатата-
юктанам”) словата на Бог Кришна, че ще им даде по-нататъшно вдъхновение, 
посредством което да дойдат при Него, изглеждат излишни. Затова в израза „мам 
упаянти те” („Те ще дойдат при Мен”) думата „упаянти” трябва да бъде дефинирана 
като „паракия-бхавена-упапати”. „Пати” означава „съпруг”, докато „упапати” значи 
„любовник”: 
„За онези, които вече са влезли в божествена връзка с Мен, като съпруга със съпруг 
(раманти), Аз им давам специфичното вдъхновение да дойдат при Мен като при 
любовник (упапапти).” 
Във Вриндавана Бог Кришна не е законен съпруг, а Господарят на сърцето, 
трансцендентален дори спрямо съпружеството (паракия-раса). Мамейки съпрузите си, 
гопите от Вриндавана тичат при Кришна. Те не позволяват никой друг да застане 
между тях и Кришна. Не допускат съществуването на преградата дори на ведическите 
забрани и на обществените закони, защото позицията на Кришна е абсолютна и 
подобна връзка за Него е по-сладостна. Такава е Вриндавана бхаджана, такова е и 
значението на „упапати”. 
 

викридитам враджа-вадхубхир идам ча вишнох 
шраддханвито ‘нушринуяд атха варнайед ях 
пхактим парам бхагавати пратилабхя камам 
хрид-рогам ашв апахинотй ачирена дхирах 
(„Шримад Бхагаватам” 10.33.39) 

 
„Себеконтролиращият се, овладял сетивата си човек, който е надарен с възвишена вяра 
в божествените забавления, в които Кришна по трансцендентален начин се наслаждава 
с гопите (раса-лила), който е слушал за тези божествени забавления от лотосовата уста 
на истински гуру и постоянно ги възпява или разказва за тяхната слава – такъв човек 
бързо постига най-извисената форма на чиста преданост към Бога и е способен 
незабавно да опазва сърцето си от болестта на похотта.” 
В своите творби Шрила Джива Госвами поставя ударение върху думата „дхира”, 
означаваща „себевладеещ се”. За да чуе тези възвишени теми, човек трябва да е 
встъпил в културата на овладяване на сетивата, инак с него е свършено. 
 

наитат самачаредж джату, манасапи хй анишварах 
винашятй ачаран маудхяд, ятхарудро ‘бдхи-джам вишам 
(„Шримад Бхагаватам” 10.33.30) 

 
„Никой не бива никога дори да си помисля да подражава на това поведение на Бога с 
гопите. Ако от пълна глупост човек се опита да имитира забавленията на Бога, той ще 
погине тотално, като да се опитва да имитира Бог Шива, изпивайки отровата, излязла 
от океана.” (На друго място в „Шримад Бхагаватам” се описва как веднъж 



 82

полубоговете и демоните се заели заедно да разбиват океана. В резултат на това 
разбиване се получили нектар и отрова.) 
„Моята връзка с тях е не зависи от нищо, което можете да си въобразите. Тя прекрачва 
закони, общество, писания, всичко. Тя е най-съкровена и естествена, и не се нуждае от 
никакво одобрение от страна на обществото или писанията. Аз им казвам: „Може и да 
показвате формално уважение към всички тези забрани на социалния живот. Но от 
сърцевината на душите си вие сте Мои.” Такова е особеното вдъхновение и прозрение, 
което дарявам на тези отдадени (йена мам упаянти те).” 
„Външно съществуват изискванията на обществото и писанията, но Моята позиция е 
над тях. Веда – това са Моите инструкции за благото на масите, които са се отклонили 
от Мен, а обществото също се намира под юрисдикцията на тези общи напътствия, 
дадени на хората от Мен. Но Моята божествена връзка с всичко е вътрешно присъща и 
независима. Тя не изисква признание или разрешение от никого. Тази връзка е най-
висшата. Тя е константна и отменя всички обществени закони, въведени от Ведите; по 
скоро всички Веди търсят единствено нея.” 
Шрутибхир вимригям (Шримад Бхагаватам 10.47.61). Вишеша-мригя – Ведите търсят 
тази извисена божествена позиция. В частта на „Шримад Бхагаватам”, в която се 
разказва за раса-лила, Ведите молят за прошка: 
„Обикновено се очаква да даваме описание за Теб, но ние сме неспособни да Те 
обрисуваме такъв, какъвто Те виждаме и опознаваме тук. Сега разбираме, че сме 
извършвали оскърбления, защото сме неспособни да предадем тази раса-лила, тази 
враджа-лила на людете.” 
Като пътепоказатели, всички разкрити писания само указват посоката: но къде, как? 
„Не знаем.” Единствено: „В тази посока Той може да бъде намерен.” 
Всичко и навсякъде принадлежи на Него. За онзи който знае това, всички възможности 
за сетивно наслаждение и експлоатация са изкоренени. Например, неомъжената жена 
може да бъде ухажвана от мнозина, но за омъжената има по-малко такива възможности, 
тъй като тя принадлежи на някого. По същия начин, ако сме способни да разберем, че 
всичко съществува единствено за удовлетворение на Кришна, ще осъзнаем, че цялата 
ни склонност към експлоатация е изчезнала завинаги. Няма да остане нищо, което да 
бъде оползотворено за наслада на сетивната ни опитност. Много дълбоко в сърцата си 
ще чувстваме, че всичко съществува единствено за Негова наслада и че няма място за 
никаква друга експлоатация. И ние също сме включени в това, ние също съществуваме 
единствено за Негово удовлетворение. Всичко е предназначено за Неговите божествени 
забавления (лила), не съществува възможност за ничии други забавления. Всички 
участват в тази лила. С посегателството ще бъде свършено, научим ли правилното 
приложение на всичко. Той е притежателят и Неговото право на собственост е 
абсолютно. Писанията, обществото и законите посочват: „Това е твое, онова 
принадлежи на някой друг, а това на трети.” Това е нещо като временен наем, но 
постоянната собственост във всяко едно отношение е Негова. Всички останали 
притежатели, собствености, господари и слуги са относителни и разрешени от Него 
единствено за настоящия момент. Абсолютният Собственик, Притежател и 
Наслаждаващ се е единствен Той. Само когато достигнем до това заключение е 
възможно пълното пречистване на сърцата ни. Всички считат себе си за господари на 
какво ли не, но това е сърдечно заболяване (хрид-рогам). То се счита за болно 
състояние на съзнанието. В едно здравословно състояние, когато сърцето е здраво, ние 
виждаме Върховната Цялост и разбираме, че всичко е предназначено единствено за 
Негово удовлетворение.  
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тешам еванукампартхам    ахам аджнана-джам тамах 
нашаямй атма-бхава-стхо    джнана-дипена бхасвата 

 
10.11. От състрадание към тях Аз, който се намирам в сърцата на всички живи 
същества, разпръсквам мрака на невежеството с лъчите на познанието. 
 
Или 
 
10.11. Победен от любовта на тези преданоотдадени, намиращи се в най-
възвишената позиция на лишена от пресметливост нежна преданост (гяна-шуня 
према-бхакти) и поразени от всепоглъщащия мрак на мъката от раздялата с Мен, 
техния Бог, Аз унищожавам тъмнината на тяхната агония като им дарявам 
вътрешната светлина на срещата с Мен.  
 
Коментар: Обичайната интерпретация, която винаги се дава за този стих е следната:  
„От състрадание към тях Аз, който се намирам в сърцата им, разпръсвам мрака на 
невежеството с лъчите на познанието.” 
Но ако ценим чистата, лишена от пресметливост преданост (гяна-шуня-бхакти), тези 
слова на Бога отново биха изглеждали като излишно и непоследователно повторение. 
След като вече бе признато, че тези възвишени преданоотдадени извършват 
непрестанно и неподправено служене и, още повече, се намират в равнината на чистата 
любов, спонтанна и естествена (рага-марга) – как можем да съвместим с това думите на 
Бога, че тепърва, в последната степен, Той ще унищожи невежеството им (тамах), 
породено от неразбирането (агяна-джам), дарявайки им познание (гяна)? В своя 
коментар Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура споменава, че това познание е 
необикновено (вилакшанам), но не навлиза в специфични детайли. За да изясним този 
въпрос, даваме следното обяснение: 
Плачът и заблудата обичайно се считат за симптоми на гуната на невежеството (тамо-
гуна). В гяна-шуня-бхакти възвишените преданоотдадени, които не считат Кришна за 
Върховния Бог, а за свой приятел, син, съпруг или любовник, ридаят в заблуда, но това 
само външно прилича на невежество. В действителност това е мъката от божествената 
раздяла. Те плачат: „Къде отиде?” В този стих обичайното значение на думите на Бога 
„тешам аванукампа-артхам” е „за тяхно щастие” или „от благосклонност към тях (Аз 
разпръсвам тяхното невежество и т.н.)”. Но същото би могло да бъде интерпретирано и 
като „Аз жадувам за тяхната благосклонност. Копнея за ласкавостта на тези 
преданоотдадени от най-висш клас.”  
Богът казва още в „Шримад Бхагаватам”(10.82.44): 
 

майи бхактир хи бхутанам, амритатвая калпате 
диштя яд асин мат-снехо, бхаватинам мад-апанах 

 
„Предаността към Мен е единственият начин за живите същества да добият вечен 
живот. О гопи, вашата любов и нежност към Мен е единствената причина да постигнете 
общуване с Мен.”  
Това е общоприетото значение. В „Шри Чайтаня Чаритамрита” обаче, Шрила 
Кришнадаса Кавираджа Госвами е извлякъл скрития смисъл, който е тъкмо 
противоположният: 
„Посредством преданост всички искат да им помогна да постигнат най-висшата 
позиция на вечна благодат и ако имат връзка с Мен, те се считат за щастливци. Но Аз 
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смятам себе си за щастливец, понеже се докоснах до безценната любов, която видях в 
сърцата ви. Щастлив съм, че вкусих общуването с вас.” 
Затова тук в „Шри Гита” Богът казва: „Тешам еванукампартхам – победен от любовта 
на тези преданоотдадени, когато не мога повече да издържам да виждам тяхната мъка 
от раздялата ни, Аз незабавно се втурвам да ги зарадвам и им се разкривам в една 
специфична светлина, в едно специфично осъзнаване: „Върнах се при вас, ето вижте 
Ме!” С могъщо сияние (гяна-дипена) Аз им разкривам присъствието си, когато дълбоко 
се нуждаят от Мен и облекчавам болката от раздялата.” 
Атма-бхаава-стхах. Той разкрива себе си в съответствие с божествената си връзка с 
предания (раса): на приятеля си като приятел; на майка си като дете; на съпругата си 
като съпруг; а на възлюбената си като любим. 
След като Шри Чайтаня Махапрабху напуснал дома си и приел монашеския орден на 
отречението санняс, майка Сачи не могла да понесе дълбоката болка от раздялата и 
започнала да плаче. Сачидеви готвела превъзходни ястия, предлагала ги на муртите и 
ридаела: „Къде е моят Нимай? Той толкова обича това къри. То е любимото Му ястие, а 
Нимай го няма.” Изведнъж Бог Чайтаня дошъл и започнал да се храни. Сачидеви 
възкликнала: „О, Нимай се храни!” и за миг страданието й от раздялата било 
облекчено. В следващия миг се осъзнала: „Нима наистина видях Нимай да се храни? Та 
Той сега е санняси в Джаганнатх Пури, как би могъл да дойде тук? Нима съм Му дала 
да яде? Това трябва да е било заблуда.” Тогава отново проверила съдовете, за да види 
останала ли е храна. Като ги намерила празни, тя започнала да предполага, че някое 
куче или друго животно е дошло и ги е изяло. А в онзи миг Нимай наистина бил дошъл, 
майка Сачи го била видяла посред бял ден. Такова откровение е трансцендентално, то 
не е „знанието” познато ни от нашия речник. 
Апогеят на теизма е паракия-раса. „Паракия” означава „принадлежащ на друг”. Във 
всяка божествена връзка (раса) Богът запленява всички. Тази паракия-раса насища 
цялата Вриндавана, където всички следват пътя на любовта (рага-марга). Приятелите 
на Кришна понякога казват: „Някои люде твърдят, че Кришна е родом от Матхура. 
Твърдят, че е син на Васудева и че скоро ще се прибере в Матхура. Казват, че Той не е 
наш приятел! Нима наистина ще Го загубим? Как тогава ще можем да продължаваме да 
живеем в тази джунгла и да пасем кравите си?” Те усещат тази боязън: „Можем да Го 
изгубим всеки миг.” Това подсилва приятелското им служене към Него.  
По подобен начин и майка Яшода казва: „Някои твърдят, че Кришна не бил мой син, 
бил син на Деваки! Как така! Аз не признавам това! Той е мое дете!” Тази идея 
увеличава обичта на Яшода към Кришна: „Нима мога да Го загубя? Та как бих могла да 
живея?” Така че паракия-раса подчертава изключителността на връзката с Кришна, тъй 
като възможността тя да бъде загубена винаги присъства като фон. Но най-висшата 
интензивност на служенето се открива в групата на мадхуря-раса, интимността. В 
другите раси съществува идеята за безпокойство, неизвестността че „Той може да си 
тръгне”, но в интимната връзка в божествената обител Вриндавана девойките пресичат 
заповедите на обществото и на писанията, които наставляват всички да общуват 
единствено когато са съпруг и съпруга (свакия). Паракия (принадлежността на друг) е 
приета в науката на предаността за най-висшата концепция, надминаваща свакия 
(принадлежността), тъй като обществените и ведическите забрани обикновено са 
вкостенели разбирания. В паракия, или любовната връзка, е необходимо да бъдат 
мамени онези, които претендират за собственост над другия, като например съпругът 
над съпругата или родителят над детето. В обичайно приетата връзка (свакия) 
отношенията са твърде евтини, но да се прескочи властта на обществото и на 
писанията, както правят любовниците, това е огромен риск, като да се извърши грях. 
Това прави връзката много изключителна и тази изключителност усилва 
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интензивността и ценността й. Идеята да се измами „притежателят” в полза на 
„непритежаващия” е една красива концепция. Всъщност в случая с Кришна не може да 
се говори за връзка между любовници, понеже в действителност Той е притежателят на 
всичко. Обаче божественият аранжимент е нареден по такъв начин, за да усили 
вътрешната преданост на отдадения към Бога, също както храната изглежда по-вкусна 
когато сме гладни. 
На планетите познати като Ваикунтха обожанието към Бог Вишну е великолепно, 
величествено, почтително и благоговейно. Но издигайки се над това, най-възвишената 
концепция за Бога е като човек по облик и природа. Това е споменато в „Шри Чайтаня 
Чаритамрита” в поученията към Санатана Госвами: 
 

кришнера ятека кхела сарвоттама нара-лила 
нара-вапу тахара сварупа 
гопа-веша веукара нава-кишора наравара 
нара-лила хая анурупа 
кришнера мадхура-рупа шуна санатана 
йе рупера ека каа дубая саба трибхувана 
сарва-прани каре акаршана 

 
„Най-върховният облик на Бога е Кришна, който си играе във вечните си божествени 
забавления досущ като човек. Като вечно младото пастирче от Вриндавана, той играе 
Своите забавления докато винаги свири на флейтата си. Красотата Му е толкова сладка 
и пленителна, че цялата вселена потъва дори в едничък неин атом и всички същества са 
неудържимо привлечени към Него.” 
Всеки би могъл да се докосне до Него. Откриваме Бога толкова близо до всички в 
човешкия Му облик. Обяснено е по какъв начин формата на Кришна с човешки черти е 
най-висшата природа на Абсолюта от гледна точка на екстаза (раса), който е всеобщият 
стандарт за измерване в целия обсег на Безкрайността. Посредством развиването на 
шанта, дася, сакхя, ватсаля и мадхуря-раса, а впоследствие и на паракия 
(умиротворение, служене, приятелство, родителство и интимност, по-нататък и 
любовна връзка) това е научно доказано, без ексцентрична или сляпа вяра. Ако 
възприемем линията на Рупануга-бхаджана (предаността, следваща стандарта на 
Шрила Рупа Госвами), произтичаща от Шри Чайтанядева, научната основа може да 
бъде подобаващо оценена. Предшестващите ачарии са ни оставили знанието как стъпка 
по стъпка да следваме, разбираме и осъществяваме всички тези неща. 
 

арджуна увача 
парам брахма парам дхама    павитрам парамам бхаван 
пурушам шашватам дивям    ади-девам аджам вибхум 
ахус твам ришаях сарве   деваршир нарадас татха 
асито девало вясах     сваям чаива бравиши ме 

 
10.12-13. Арджуна рече: О Боже, Ти си Върховната Абсолютна Истина, най-
висшето убежище, окончателният спасител. Всички велики светци като 
Девариши Нарада, Асита, Девала и Вяса Те описват като всесияйната, 
себепроявена вечна Върховна Личност, основата на всемогъщото величие и 
извора, от който вечно струи божествената игра, а сега и Ти самият лично 
потвърди, че това е истина. 
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сарвам етад ритам манйе    мам вадаси кешава 
на хи те бхагаван вяктим    ур дева на данавах 

 
10.14. О Кешава, напълно приемам за истинско всичко, което ми каза, като се 
започне от думите ти „на ме видух – те не Ме познават”. О Господи, сега Ти 
потвърди, че никой нито сред полубоговете, нито сред демоните не познава изцяло 
Твоята същност. 
 

сваям еатманатманам    ха твам пурушоттама 
бхута-бхавана бхутеша дева-дева джагат-пате 

 
10.15. О Върховни Боже, баща на творението, о Господи на всички същества, Боже 
на всички богове, Господарю на вселената! Единствено Ти сам можеш да 
познаваш себе си посредством собствената си божествена познавателна сила. 
 

вактум архасй ашешена    а хй атма-вибхутаях 
ябхир вибхутибхир локан    имас твам вяпя тиштхаси 

 
10.16. Моля Те, милостиво ми опиши всички тези свръхестествени лични 
могъщества, чрез които проникваш целия този свят? 
 

катхам видям ахам йогимс    твам сада паричинтаян 
кешу кешу ча бхавешу    чинтйо 'си бхагаван мая 

 
10.17. О всемогъщи Боже на сътворението, моля Те, кажи ми как мога да 
медитирам върху Теб непрестанно и по всякакви начини. Кои са елементите, 
качествата, състоянията и формите, в които трябва да Те съзерцавам в преданост? 
 

вистаренатмано йогам    вибхутим ча джанардана 
бхуях катхая триптир хи    шринвато насти ме 'мритам 

 
10.18. О Джанардана, моля Те, още веднъж опиши величественото си могъщество 
и процеса на предаността към Теб, този път по-подробно, защото никога не мога 
да се наситя да слушам нектарните Ти думи и напътствия.   
 

шри-бхагаван увача 
ханта те катхайишями    дивя хй атма-вибхутаях 
прадханятах куру-шрештха    настй анто вистарася ме 

 
10.19. Богът рече: О Арджуна, най-добри сред Кауравите, ще ти опиша простичко 
Своето забележително, проявено, неземно и всемогъщо обилие, пораждащо се от 
божествената Ми съзнателна енергия, тъй като всеобхватната Ми слава е 
безгранична. 
 

ахам атма гудакеша    сарва-бхуташая-стхитах 
ахам адиш ча мадхям ча    бхутанам анта ева ча 
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10.20. О Гудакеша, Аз съм Свръхдушата, намираща се като господар в сърцата на 
всички души и Аз съм единствената причина за раждането, поддържането и 
унищожението на съществата. 
 

адитянам ахам вишнур    джйотишам равир амшуман 
маричир марутам асми    накшатранам ахам шаши 

 
10.21. Сред дванадесетте Адити Аз съм Вишну; сред светилата Аз съм дивното 
сияйно слънце; сред Ваю Аз съм Маричи; а сред звездите съм луната. 
 

веданам сама-ведо 'сми    деванам асми васавах 
индриянам манаш часми    бхутанам асми четана 

 
10.22. Сред Ведите Аз съм Сама Веда; сред полубоговете Аз съм Бог Индра; сред 
сетивата Аз съм умът; Аз съм познанието във всички същества. 
 

рудранам шанкараш часми     виттешо якша-ракшасам 
васунам павакаш часми    мерух шикхаринам ахам 

 
10.23. Сред единадесетте Рудри Аз съм Шанкара; сред Якшите и Ракшасите Аз 
съм Кувера; Сред осемте Васу съм Агни; а сред планините съм Сумеру. 
 

пуродхасам ча мукхям мам    виддхи партха брихаспатим 
сенанинам ахам скандах    сарасам асми сагарах 

 
10.24. О Партха, знай, че Аз съм главният сред жреците, Брихаспати; сред 
генералите съм Картикея; а сред езерата съм океанът. 
 

махаршинам бхригур ахам    гирам асмй екам акшарам 
яджнанам джапа-яджно 'сми    стхаваранам хималаях 

 
10.25. Сред светците Аз съм Бхригу; сред звуците съм Ом; сред 
жертвоприношенията Аз съм повтарянето на святото име; сред неподвижните 
неща съм Хималаите. 
 

ашваттхах сарва-врикшанам    деваршинам ча нарадах 
гандхарванам читраратхах    сиддханам капило муних 

 
10.26. Сред дърветата Аз съм Ашватха; сред божествените мъдреци  съм Нарада; 
сред небесните певци съм Читрартха; а сред съвършените същества съм Капила 
Муни. 
 

уччаихшравасам ашванам    виддхи мам амритодбхавам 
аираватам гаджендранам    наранам ча нарадхипам 

 
10.27. Сред конете знай, че Аз съм Уччайхшрава, роден по време на разбиването 
на нектарния океан; сред слоновете знай, че съм Айравата; а сред людете съм 
царят. 
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аюдханам ахам ваджрам    дхенунам асми камадхук 
праджанаш часми кандарпах    сарпанам асми васуких 

 
10.28. Сред оръжията Аз съм мълнията; сред кравите съм небесната Камадхук, 
изпълняваща всички желания; сред купидоните Аз съм онзи, който донася 
потомство; а сред едноглавите отровни змии Аз съм Васуки, царят на змиите. 
 

ананташ часми наганам    варуно ядасам ахам 
питринам аряма часми    ямах самяматам ахам 

 
10.29. Сред многоглавите неотровни змии Аз съм Ананта-нага; сред водните 
обитатели съм Варунадева; сред обожествените предци Аз съм Аряма; сред 
строгите пазители на закона Аз съм Ямараджа, богът на възмездието. 
 

прахладаш часми даитянам    калах калаятам ахам 
мриганам ча мригендро 'хам    ваинатеяш ча пакшинам 

 
10.30. Сред Даитите (наследниците на Дити) Аз съм Прахлада Махараджа; сред 
поробителите Аз съм времето; сред животните съм лъвът, а сред птиците Гаруда. 
 

паванах паватам асми    рамах шастра-бхритам ахам 
джхашанам макараш часми    сротасам асми джахнави 

 
10.31. Сред пречистващите струи Аз съм вятърът; сред владеещите оръжието 
герои Аз съм Парашурама; сред рибите Аз съм акулата, а сред реките съм Ганг. 
 

сарганам адир анташ ча мадхям чаивахам арджуна 
адхятма-видя видянам   вадах правадатам ахам 

 
10.32. О Арджуна, сред създадените обекти като се започне с небосвода, единствен 
Аз съм сътворението, разпадането и поддържането. Сред цялата мъдрост Аз съм 
познанието за душата; а сред дебатите на философите логици Аз съм доказаното 
заключение. 
 

акшаранам а-каро 'сми    двандвах самасикася ча 
ахам евакшаях кало    дхатахам вишвато-мукхах 

 
10.33. Сред буквите на азбуката Аз съм „А”, а сред сложните думи съм 
двусъставната; Единствен Аз съм неспирния поток на времето, а сред творците Аз 
съм четириглавият Брахма. 
 

мритюх сарва-хараш чахам    удбхаваш ча бхавишятам 
киртих шрир вак ча наринам    смритир медха дхритих кшама 

 
10.34. Сред грабителите Аз съм смъртта, унищожителят на цялата памет; сред 
шестте предопределени трансформации на живото същество Аз съм раждането, 
най-първата. В жените аз съм седемте качества на добрата съпруга: изящество, 
красота, съвършена реч, памет, интелигентност, търпение и прошка. 
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брихат-сама татха самнам    гаятри чхандасам ахам 
масанам марга-ширшо 'хам    ритунам кусумакарах 

 
10.35. Сред всички мантри в Сама Веда Аз съм мантрата Брихатсама, която се 
мълви в молитва към Бог Индра; а сред съвършените мантри съм святата 
Гаятри. Сред месеците Аз съм първият, Аграхаяна, а сред сезоните съм пролетта. 
 

дютам чхалаятам асми    теджас теджасвинам ахам 
джайо 'сми вявасайо 'сми    саттвам саттваватам ахам 

 
10.36. Аз съм хазартът за онези, които се мамят взаимно; Аз съм влиянието на 
влиятелните. Аз съм победата на победителите, постоянството на 
предприемчивите и силата на силните. 
 

вришнинам васудево 'сми пандаванам дхананджаях 
мунинам апй ахам вясах кавинам ушана кавих 

 
10.37. Сред Ядавите Аз съм Васудева, сред Пандавите съм Арджуна, сред светците 
Аз съм Вясадева, а сред учените познавачи на писанията съм Шукрачаря. 
 

дандо дамаятам асми    нитир асми джигишатам 
маунам чаивасми гухянам    джнанам джнанаватам ахам 

 
10.38. Аз съм наказанието, раздавано от правосъдниците; Аз съм дипломатичната 
политика на онези, които търсят победа. Аз съм мълчанието във всички тайни; Аз 
съм мъдростта на мъдрите. 
 

яч чапи сарва-бхутанам    биджам тад ахам арджуна 
на тад асти вина ят сян    мая бхутам чарачарам 

 
10.39. О Арджуна, каквото и да се счита за изначално за всички същества, Аз със 
сигурност съм всичко това. Никое неподвижно или подвижно същество, никой 
предмет или душа не могат да съществуват отделно от Мен. 
 

нанто 'сти мама дивянам    вибхутинам парантапа 
еша туддешатах прокто  вибхутер вистаро мая 

 
10.40. О победителю на врагове, нямат предел Моите великолепни съвършенства. 
Единствено за твое осведомение ти описах някои от тях. 
 

яд яд вибхутимат саттвам    шримад урджитам эва ва 
тат тад эвавагаччха твам    мама теджо-'мша-самбхавам 

 
10.41. Знай несъмнено, че каквото и възвишено, красиво или благородно нещо да 
съществува, то е породено просто от една частичка от Моята мощ. 
 

атхава бахунаитена  ким джнатена таварджуна 
виштабхяхам  идам критснам  екамшена стхито джагат 
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10.42. Но Арджуна, каква нужда има да научаваш цялото това подробно знание за 
всемогъщото Ми величие? Посредством частичната си експанзия като 
Върховната Душа на материалната природа, Маха-Вишну (Каранарнавашайи 
Вишну), Аз поддържам цялата тази вселена от подвижни и неподвижни същества. 
 

Край на десета глава 
 

ВЕЛИКОТО СЪКРОВИЩЕ 
 

От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 
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ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 
 

ОТКРОВЕНИЕТО ЗА ВСЕЛЕНСКАТА ФОРМА 
 

Вишва-рупа-даршана-йога 
 

 
 
 
 

арджуна увача 
мад-ануграхая парамам гухям адхятма-самджнитам 
ят твайоктам вачас тена    мохо 'ям вигато мама 

 
11.1. Арджуна рече: Единствено по Твоята милост скритото Ти съкровище сега се 
разкри пред мен. Невежеството ми по отношение на Твоята върховна природа сега 
вече е напълно разсеяно. 
 

бхавапяяу хи бхутанам    шрутау вистарашо мая 
тваттах камала-патракша    махатмям апи чавяям 

 
11.2. О прекрасни лотосооки Боже, сега вече чух Твоето подробно и заключително 
описание на Истината, касаеща сътворението и унищожението на живите 
същества, чух също и за Твоята вечна, неувяхваща слава. 
 
евам етад ятхаттха твам атманам парамешвара 
драштум иччхами те рупам аишварам пурушоттама 
 
11.3. О Господи, всичко, което ми описа за Своето абсолютно превъзходство, със 
сигурност е точно така. Все пак, аз копнея наистина да видя, о Пурушоттама, този 
Твой всемогъщ облик. 
 

манясе яди тач чхакям    мая драштум ити прабхо 
йогешвара тато ме твам    даршаятманам авяям 

 
11.4. О Господарю на всички мистични сили, умолявам Те, милостиво ми разкрий 
Своята всемогъща нетленна форма, ако смяташ че ще съм способен да я съзра. 
 

шри-бхагаван увача 
пашя ме партха рупани    шаташо 'тха сахасрашах 
нана-видхани дивяни    нана-варнакритини ча 

 
11.5. Богът рече: О Партха, ще видиш Моите стотици хиляди разнообразни, 
многоцветни и неизброими по форма божествени експанзии.  
 

пашядитян васун рудран     ашвинау марутас татха 
бахунй адришта-пурвани  пашяшчаряни бхарата 
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11.6. О Бхарата, ще видиш образите на Адитите, Васу, Рудра, на близнаците 
Ашвини-кумара, четиридесет и деветте форми на Ваю и много други. Ще видиш 
удивителни образи, каквито досега не си виждал. 
 

ихаика-стхам джагат критснам    пашядя са-чарачарам 
мама дехе гудакеша     яч чаняд драштум иччхаси 

 
11.7. О зорки Арджуна, цялата вселена от подвижни и неподвижни същества, 
бъдещата си вероятност за победа или поражение, и каквото и друго желаеш да 
зърнеш – ще видиш всичко това едновременно в тази Моя единствена форма. 
 

на ту мам шакясе драштум    аненаива сва-чакшуша 
дивям дадами те чакшух    пашя ме йогам аишварам 

 
11.8. Няма да можеш да Ме съзреш с очите, които имаш сега, затова ще ти даря 
свръхестествена визия, посредством която да видиш Моята всемогъща, върховна 
и абсолютна мощ. 
 

санджая увача 
евам уктва тато раджан    маха-йогешваро харих  
даршаям аса партхая    парамам рупам аишварам 

 
11.9. Санджая рече: О Царю Дхритараштра, говорейки така на Арджуна, 
Всемогъщият Бог Шри Хари разкри облика на върховната си вселенска 
божественост. 
 

анека-вактра-наянам    анекадбхута-даршанам 
анека-дивябхаранам    дивянекодятаюдхам 
дивя-малямбара-дхарам    дивя-гандханулепанам 
сарвашчаря-маям девам    анантам вишвато-мукхам 

 
11.10-11. Върховният Бог прояви вселенската си форма с безброй лица и очи, с 
неизброими дивни откровения. Множество бляскави орнаменти красят снагата 
Му; Той е препасан с многобройни святкащи оръжия. Великолепно облечен в 
красиви одежди, разкошно обкичен със сияйни гирлянди, миропомазан с небесни 
аромати, поразителното лъчезарие на присъствието Му прониква във всичко. 
 

диви суря-сахасрася    бхавед югапад уттхита 
яди бхах садриши са сяд    бхасас тася махатманах 

 
11.12. Сиянието на хиляди изгряващи слънца би могло само да намекне за 
блясъка на този вселенски облик на Бога. 
 

татраика-стхам джагат критснам    правибхактам анекадха 
апашяд дева-девася    шарире пандавас тада 

 
11.13. В този миг, там на бойното поле, Арджуна видя цялата вселена сбрана на 
едно място, и въпреки това разделена на множество страни, намиращи се всички 
вътре в облика на Бог Кришна, Върховния Господ на боговете. 
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татах са висмаявишто    хришта-рома дхананджаях  
пранамя шираса девам    кританджалир абхашата 

 
11.14. Виждайки този поразителен облик, смаяният Арджуна, със снага цяла 
разтреперана в екстаз, преклони главата си в почит към Бог Кришна, Върховния 
Господ на всички богове. С молитвено допрени длани, той промълви. 
 

арджуна увача 
пашями девамс тава дева дехе 
сарвамс татха бхута-вишеша-сангхан 
брахманам ишам камаласана-стхам 
ришимш ча сарван урагамш ча дивян 

 
11.15. Арджуна рече: О Боже с дивен облик, в снагата Ти виждам полубоговете, 
всички същества, небесните светци и змии, и Махадева, и Бог Брахма седнал 
върху лотосовия цвят. 
 

анека-бахудара-вактра-нетрам 
пашями твам сарвато 'нанта-рупам 
нантам на мадхям на пунас тавадим 
пашями вишвешвара вишва-рупа 

 
11.16. О Господи на вселената! О вселенска форма! На всички посоки съзирам 
безкрайното Ти тяло с множество ръце, кореми, очи и лица, и никъде не намирам 
началото, средата, нито края Ти. 
 

киритинам гадинам чакринам ча 
теджо-рашим сарвато диптимантам 
пашями твам дурнирикшям самантад 
диптаналарка-дютим апрамеям 

 
11.17. Разкрасен с корони, с издигнати боздугани и дискове, навсякъде аз виждам 
всесияйния Ти греещ образ, лъчезарен като пламтящ огън, като слънце! Много ми 
е трудно да го гледам! Той е напълно невъобразим! 
 

твам акшарам парамам ведитавям 
твам ася вишвася парам нидханам 
твам авяях шашвата-дхарма-гопта 
санатанас твам пурушо мато ме 

 
11.18. Ти си олицетворение на Върховната Абсолютна Истина, познаваема за 
Ведите, Ти си единственият извор на тази вселена, Ти си нетленният пазител на 
вечната религия, за която се говори във Ведите. Ти наистина си вечната Върховна 
Личност, това е твърдото ми убеждение. 
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анади-мадхянтам ананта-вирям 
ананта-бахум шаши-суря-нетрам 
пашями твам дипта-хуташа-вактрам 
сва-теджаса вишвам идам тапантам 

 
11.19. Без начало, среда или край, безгранично могъщ, притежаващ неизброими 
оръжия, с очи като слънца и луни, с лик като изпепеляващ огън, аз виждам как 
обгаряш вселената с непосилното си излъчване.  
 

дяв а-притхивйор идам антарам хи 
вяптам тваяикена дишаш ча сарвах 
дриштвадбхутам рупам уграм таведам 
лока-траям правятхитам махатман 

 
11.20. Ти и само Ти проникваш всички посоки и цялото пространство между 
небето и земята. О вселенска форма, като гледат този Твой изумителен и 
ужасяващ облик, всички обитатели на трите свята се плашат до смърт. 
 

ами хи твам сура-сангха вишанти 
кечид бхитах пранджалайо гринанти 
сваститй уктва махарши-сиддха-сангхах  
стуванти твам стутибхих пушкалабхих 

 
11.21. Всичко полубогове потъват в Теб, като някои боязливо Ти поднасят 
молитви с допрени длани. Великите светци и съвършени същества възнасят към 
Теб благоговейни химни, пеейки: „Нека цялата благодат бъде върху вселената!” 
 

рудрадитя васаво йе ча садхя 
вишве 'швинау маруташ чошмапаш ча 
гандхарва-якшасура-сиддха-сангха 
викшанте твам висмиташ чаива сарве 

 
11.22. Рудри, Адити, Васу, Садхи, Вишвадеви, близнаците Ашвини-кумара, 
въздушните божества, праотците, Гандхарви, Якши, Асури и Сидхи – всички Те 
съзерцават в изумление. 
 

рупам махат те баху-вактра-нетрам 
маха-бахо баху-бахуру-падам 
бахударам баху-дамштра-каралам 
дриштва локах правятхитас татхахам 

 
11.23. О Всемогъщи, виждайки гигантския Ти облик с множество лица, очи, ръце, 
нозе, стъпала и стомаси, страховит с неизброимите си зъби, всички същества – а с 
тях и аз – са ужасени.  
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набхах-спришам диптам анека-варнам  
вяттананам дипта-вишала-нетрам 
дриштва хи твам правятхитантар-атма 
дхритим на виндами шамам ча вишно 

 
11.24. О вселенска форма! Като гледам Твоята извисяващата се до небесата, 
сияеща в многоцветност снага, със зейнала уста и грамадни блестящи очи, 
сърцето ми е победено от страха и аз не мога да се овладея, ни да се успокоя. 
 

дамштра-каралани ча те мукхани 
дриштваива каланала-саннибхани 
дишо на джане на лабхе ча шарма  
прасида девеша джаган-ниваса 

 
11.25. Съзирайки лицата Ти, пламтящи като огъня на вселенското унищожение, с 
ужасяващи и страшни зъби, аз вече не различавам посоките, нито знам как да 
намеря покой в ума си. О Върховни Боже на всички богове, о убежище на 
вселената, моля Те, бъди милостив към мен. 
 

ами ча твам дхритараштрася путрах 
сарве сахаивавани-пала-сангхаих 
бхишмо дронах сута-путрас татхасау 
сахасмадияир апи йодха-мукхяих 
вактрани те тварамана вишанти 
дамштра-каралани бхаянакани 
кечид вилагна дашанантарешу 
сандришянте чурнитаир уттамангаих 

 
11.26-27. Синовете на Дхритараштра, заедно с всички царе, а с тях и Бхишма, и 
Дрона, и Карна, както и всички наши изтъкнати воини се втурват и потъват в 
ужасните Ти усти, а всред смразяващите Ти зъби главите им на прах са стрити 
вече. 
 

ятха надинам бахаво 'мбу-вегах 
самудрам евабхимукха драванти 
татха тавами нара-лока-вира 
вишанти вактранй абхивиджваланти 

 
11.28. Тъй както неизброимите реки текат към океана и накрая се вливат в него, 
така и всички тези земни герои се изгубват в пламтящата паст на Твоите усти.  
 

ятха прадиптам джваланам патанга 
вишанти нашая самриддха-вегах 
татхаива нашая вишанти локас 
тавапи вактрани самриддха-вегах 

 
11.29. И както нощните пеперуди неустоимо се втурват към гибелта си в горящия 
пламък, по същия начин всички тези люде сякаш луди се хвърлят на сигурна 
смърт в устите Ти.  
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лелихясе грасаманах самантал 
локан самагран ваданаир джваладбхих 
теджобхир апуря джагат самаграм 
бхасас тавограх пратапанти вишно 

 
11.30. О Всемогъщи, решен да погълнеш тези жертви, Ти лакомо сдъвкваш всичко 
в пламтящите си усти. Цялата вселена е изпепелена от всепроникващото Ти 
лично лъчисто сияние. 
 

акхяхи ме ко бхаван угра-рупо 
намо 'сту те дева-вара прасида 
виджнатум иччхами бхавантам адям 
на хи праджанами тава правриттим 

 
11.31. О ужасни, моля Те, кажи ми кой си? О Боже на боговете, отдавам Ти 
почитанията си, моля Те, имай милост към мен. Искам да узная повече за Теб, 
Изначални, защото ми е трудно да разбера скритото намерение на действията Ти.   
 

шри-бхагаван увача 
кало 'сми лока-кшая-крит правриддхо 
локан самахартум иха правриттах 
рите 'пи твам на бхавишянти сарве 
йе 'вастхитах пратяникешу йодхах 

 
11.32. Богът рече: Аз съм времето, могъщата сила, която погубва всекиго; Моята 
мисия е да погълна всички, що обитават в този свят. От всички воини във 
вражата войска, дори и да не бъдат убити от теб, ни един не ще бъде пощаден. 
 

тасмат твам уттиштха яшо лабхасва 
джитва шатрун бхункшва раджям самриддхам 
маяиваите нихатах пурвам ева 
нимитта-матрам бхава савя-сачин 

 
11.33. Затова заеми мястото си в битката, пожъни слава, победи всички тези воини 
и се наслаждавай на процъфтяващо царство. Всъщност всички те отдавна вече са 
убити от Мен. О Савясачин, ти просто пожъни славата. 
 

дронам ча бхишмам ча джаядратхам ча 
карнам татханян апи йодха-виран 
мая хатамс твам джахи ма вятхиштха 
юдхясва джетаси ране сапатнан 

 
11.34. Убий (отново) Дроначария, Бхишма, Джаядратха, Карна и всички 
неизброими бойци, които Аз вече съм погубил. Не се колебай да се биеш! Без 
никакво съмнение ти ще успееш да победиш враговете. 
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санджая увача 
етач чхрутва вачанам кешавася 
кританджалир вепаманах кирити 
намаскритва бхуя эваха кришнам 
са-гадгадам бхита-бхитах пранамя 

 
11.35. Санджая рече: След като чу всички тези слова, издумани от Бог Кешава, 
Арджуна с трепереща снага Му отдаде почитта си с допрени длани. С уплашено 
сърце, покланяйки се отново пред Бога, той заговори с неуверен глас. 
 

арджуна увача 
стхане хришикеша тава пракиртя 
джагат прахришятй анураджяте ча 
ракшамси бхитани дишо драванти 
сарве намасянти ча сиддха-сангхах 

 
11.36. Арджуна рече: О Хришикеша, цялата вселена се къпе в екстаз, възпявайки 
дивната Ти слава и всички постигат любов към Теб. Уплашени, демоните се 
разбягват на вси страни, а съвършените същества Ти поднасят почитта си. Такъв, 
вероятно, е правилният начин, по който са подредени нещата.  
 

касмач ча те на намеран махатман 
гариясе брахмано 'пй ади-картре 
ананта девеша джаган-ниваса 
твам акшарам сад-асат тат парам ят 

 
11.37. О могъщи, о безгранични, о Боже на боговете, о обител на вселената! 
Наистина, защо да не Ти поднасят всички почитта си, който си уважаваният отец 
дори на Бог Брахма. Ти превъзхождаш и Своя имперсонален аспект, който е 
(общата) причина и резултат за всичко (в този материален свят). 
 

твам ади-девах пурушах пуранас 
твам ася вишвася парам нидханам 
веттаси ведям ча парам ча дхама 
твая татам вишвам ананта-рупа 

 
11.38. Ти си вечният извор на всички полубогове и единственото убежище във 
вселената. Ти и само Ти си познаващият и познаваемият, Ти си олицетворението 
на трансценденталността. О безкрайни, цялата тази вселена е проникната от Теб. 
 

ваюр ямо 'гнир варунах шашанках 
праджапатис твам прапитамахаш ча 
намо намас те 'сту сахасра-критвах  
пунаш ча бхуйо 'пи намо намас те 

 
11.39. Ти си боговете на въздуха, на смъртта, на огъня, океана и луната. Ти си 
Брахма, който е праотецът на всички същества, Ти си и отецът. Хиляди и хиляди 
пъти Ти поднасям поклоните си, отново и отново. 
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намах пурастад атха приштхатас те 
намо 'сту те сарвата ева сарва 
ананта-вирямита-викрамас твам 
сарвам самапноши тато 'си сарвах 

 
11.40. О въплъщение на всичко, отдавам Ти почитанията си отпред, отзад, от 
всички страни. О Безгранични, всемогъщи, Ти си всичко, понеже с безкрайните си 
енергии просмукваш цялата вселена. 
 

сакхети матва прасабхам яд уктам 
хе кришна хе ядава хе сакхети 
аджаната махиманам таведам 
мая прамадат пранайена вапи 
яч чавахасартхам асат-крито 'си 
вихара-шайясана-бходжанешу 
еко 'тха вапй ачюта тат-самакшам 
тат кшамайе твам ахам апрамеям 

 
11.41-42. От заблуда и обич аз безразсъдно се обръщах към Теб с „Кришна”, 
„Ядава” или „приятелю” без да познавам славата Ти и тази Твоя всемогъща 
вселенска форма. О непогрешими, пренебрегвах Те и се шегувах с Теб докато сме 
си играли, докато сме почивали, седели сме или сме се хранили, било то насаме 
или сред другари. Затова Те умолява, Теб, който си невъобразимо могъщ, 
милостиво да ми простиш всички тези обиди. 
 

питаси локася чарачарася 
твам ася пуджяш ча гурур гариян 
на тват-само 'стй абхядхиках куто 'нйо 
лока-трайе 'пй апратима-прабхава 

 
11.43. О всемогъщи, няма втори като Теб, Ти си бащата на целия свят от 
подвижни и неподвижни същества, обектът на обожание и учителят, а 
едновременно си много повече от всички това. Затова в трите свята няма никой, 
който да се сравнява с Теб, какво пък да говорим да Те превъзхожда. 
 

тасмат пранамя пранидхая каям 
прасадайе твам ахам ишам идям 
питева путрася сакхева сакхюх 
приях прияярхаси дева содхум 

 
11.44. О Господи, като хвърлена на земята пръчка аз простирам снагата си пред 
Теб и Те умолявам за милостта Ти, защото Ти си моят обожаван господар. Тъй 
както бащата, приятелят, любимият прощават оскърбленията на своя син, другар 
или любим, моля Те, смили се и също прости обидите ми. 
 

адришта-пурвам хришито 'сми дриштва 
бхайена ча правятхитам мано ме 
тад ева ме даршая дева рупам 
прасида девеша джаган-ниваса 
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11.45. О Боже, макар да се възрадвах като видях този Твой вселенски облик, 
какъвто никога не бях съзирал, сърцето ми е обезумяло от страх. Затова, Боже на 
боговете, моля Те, разкрий предишната Си четириръка форма. О Джаганниваса! 
Дано се смилиш над мен. 
 

киритинам гадинам чакра-хастам 
иччхами твам драштум ахам татхаива 
тенаива рупена чатур-бхуджена 
сахасра-бахо бхава вишва-мурте 

 
11.46. Копнея да Те зърна какъвто съм Те виждал преди, с корона на главата, с 
диск и боздуган в ръце. О хилядоръки Боже, о вселенска форма, моля Те 
милостиво да се появиш в този си четирирък облик. 
 

шри-бхагаван увача 
мая прасаннена таварджунедам 
рупам парам даршитам атма-йогат 
теджо-маям вишвам анантам адям  
ян ме твад анйена на дришта-пурвам 

 
11.47. Богът рече: О Арджуна, понеже бях доволен от теб, ти разкрих днес чрез 
божествената си енергия този сияен, всепроникващ, безграничен и извечен облик. 
Тази дивна вселенска форма не е виждал никой никога преди. 
 

на веда-яджнадхяянаир на данаир 
на ча криябхир на тапобхир уграих 
евам-рупах шакя ахам нри-локе 
драштум твад анйена куру-правира 

 
11.48. О Арджуна, най-добри сред Кауравите, в този свят никой освен теб не е 
способен да види тази Моя вселенска форма, която не може да бъде съзряна нито 
посредством изпълнение на ведически жертвоприношения, нито чрез отдаване на 
милостиня, нито чрез изучаване, ритуали или сурови въздържания. 
 

ма те вятха ма ча вимудха-бхаво 
дриштва рупам гхорам идрин мамедам 
вяпета-бхих прита-манах пунас твам 
тад ева ме рупам идам прапашя 

 
11.49. Нека не останат в теб боязън и объркване при вида на ужасяващия Ми 
вселенски облик. С умиротворено и удовлетворено сърце, виж отново Моята 
четириръка форма.  
 

санджая увача 
итй арджунам васудевас татхоктва 
свакам рупам даршаям аса бхуях 
ашвасаям аса ча бхитам енам 
бхутва пунах саумя-вапур махатма 
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11.50. Санджая рече: като каза това на Арджуна, Кришна прояви снагата си (с 
четири ръце, за да удовлетвори молбите на Арджуна). А след това показа 
сладостния си образ на най-милостивия Бог, Шри Кришна (с пленителни човешки 
черти, облечен в жълти одежди и разпознаваем по божествената си красота), 
успокоявайки по такъв начин Арджуна. 
 

арджуна увача 
дриштведам манушам рупам    тава саумям джанардана 
иданим асми самвриттах    са-четах пракритим гатах 

 
11.51. Арджуна рече: О Джанардана, сърцето ми се зарадва от вида на 
очарователния Ти облик с човешки черти. Страхът ми се стопи и вътрешното ми 
спокойствие се върна. 
 

шри-бхагаван увача 
су-дурдаршам идам рупам    дриштаван аси ян мама 
дева апй ася рупася    нитям даршана-канкшинах 

 
11.52. Богът рече: Арджуна, шансът да бъда видян такъв, какъвто сега стоя пред 
теб, се постига много, много рядко. Дори боговете неспирно копнеят да зърнат 
тази Моя човешка форма изтъкана от истина, съзнание и красота. 

 
нахам ведаир на тапаса    на данена на чеджяя 
шакя евам-видхо драштум    дриштаван аси мам ятха 

 
11.53. Нито чрез изучаване на Ведите, нито чрез аскетизъм, нито чрез 
благотворителност, нито чрез жертвоприношения не може човек да съзре вечния 
Ми облик на Върховната Абсолютна Истина (Пара-брахман) с човешки черти, 
който ти сега гледаш пред себе си. 
 

бхактя тв ананяя шакя    ахам евам-видхо 'рджуна 
джнатум драштум ча таттвена     правештум ча парантапа 

 
11.54. Арджуна, победителю на врагове, макар този Ми облик да е на практика 
невъзможно да бъде видян по никакъв начин, чистите отдадени, посредством 
своята изключителна преданост към Мен, могат наистина да Ме опознаят, да Ме 
съзрат и да встъпят в Моите божествени забавления. 
 

мат-карма-крин мат-парамо    мад-бхактах санга-варджитах 
нирваирах сарва-бхутешу    ях са мам ети пандава 

 
11. 55. О Арджуна, Моят предан, който е изоставил всички привързаности и чието 
сърце е напълно свободно от враждебност към кое да е живо същество, който Ми 
служи с цялата си душа и Ме познава като Върховния – той идва при Мен. 
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Край на единадесета глава 
 

ОТКРОВЕНИЕТО ЗА ВСЕЛЕНСКАТА ФОРМА 
 

От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 
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ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА 
 

ПЪТЯТ НА ПРЕДАНОСТТА 
 

Бхакти-йога 
 
 
 
 
 
 

арджуна увача 
евам сатата-юкта йе    бхактас твам парюпасате 
йе чапй акшарам авяктам     тешам ке йога-виттамах 

 
12.1. Арджуна запита: Ти описа отдадените, заети изключително с предано 
служене към Теб (в оригиналния Ти облик на Шямасундара, с човешки черти). 
Спомена също и другите, които се съсредоточават върху имперсоналния аспект 
на Абсолюта. Моля Те, кажи ми, кои от тях са по-възвишени? 

 
шри-бхагаван увача 
майй авешя мано йе мам  нитя-юкта упасате 
шраддхая парайопетас    те ме юктатама матах 

 
12.2. Богът рече: Онези които с искрена и чиста вяра напълно потапят съзнанието 
си в мисълта за тази Моя божествена форма на Шямасундара и Ме обожават 
постоянно посредством метода на изключителната преданост, определено са най-
възвишените познавачи на божественото единение (йога). Наистина, такова е 
Моето мнение. 
 

йе тв акшарам анирдешям    авяктам парюпасате 
сарватра-гам ачинтям ча     кута-стхам ачалам дхрувам 
санниямйендрия-грамам    сарватра сама-буддхаях 
те прапнуванти мам ева    сарва-бхута-хите ратах 

 
12.3-4. Онези обаче, които напълно владеят сетивата си, придобивайки виждането 
за равнопоставеността на всичко, които са заети с дела за благото на съществата и 
боготворят неопределимия, безформен, лишен от качества, никога ненарастващ, 
никога ненамаляващ, всепроникващ и вечен имперсонален аспект на Абсолюта, 
също могат да се доближат към Мен, т. е. те постигат личното Ми лъчисто сияние 
Брахман. 
 
Коментар: Думите на Бога „Поклонниците на имперсоналния Брахман със сигурност 
също Ме достигат” не бива да бъдат погрешно тълкувани в значението, че 
имперсоналистите (маявадите) се намират в едно и също положение с 
преданоотдадените (ваишнавите). Нишката към разбирането за това как 
имперсоналистите могат също да достигнат Кришна е дадена от Шрила Бхактивинода 
Тхакура в неговия коментар към „Шри Гита”: 
„Човек постига освобождение от светската равнина следвайки пътя на безкористното 
действие до степента на медитацията, както се описва в първите шест глави на „Гита”. 
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Тогава той може да преживее огромни трудности в търсенето на Бога по пътя на 
имперсонализма. Но когато достигне до нивото да се посвети на работа за благото на 
другите (сарва-бхута-хите ратах), той може да получи шанса да отдаде служене на 
някой чист преданоотдаден.” 
Например, ако някой се захване с дела за общото благо на людете и отвори болница, 
ако дори несъзнателно бъде отдадено някакво служене към някой ваишнава, това 
поставя начало на неосъзнатите предани заслуги (агята-сукрити). Общувайки с 
отдадения (садху-санга) човек развива вяра в истинския, божествен и личностен облик 
на Бога и автоматически изоставя стремежа си да постигне имперсоналния Брахман. 
Ставайки верен на пътеката на предаността, той приема подслона на истински гуру, 
заема се с предани практики, основаващи се на слушането и възпяването на славата на 
Бога, и напредва по пътя обратно към дома, обратно към Бога. Така че Бог Кришна 
казва: 
„Аз съм крайната цел, а Брахман заема само относителна позиция. Той не е 
окончателният абсолют тъй като абсолютната позиция е Моя. Единствено ако 
маявадите служат на другите и по такъв начин се сдобият с възможността да служат на 
някой ваишнава, само тогава те всъщност могат да дойдат при Мен, защото 
единственият начин да бъда достигнат е посредством някой ваишнава.” 
 

рахуганаитат тапаса на яти 
на чеджяя нирвапанад грихад ва 
на ччхндаса найва джалагни-суряир 
вина махат-пада-раджо ‘бхишекам 
(„Шримад Бхагаватам” 5.12.12) 

 
(Светецът Джада Бхарата казва на Цар Рахугана): „О Рахугана, без да е окъпал душата 
си в прахта от светите нозе на чист преданоотдаден (махабхагавата ваишнава), човек 
не може да познае Върховния Бог, приемайки религиозния живот на брахмачари, 
грихастха, ванапрастха или санняси, или почитайки боговете на водата, огъня, 
слънцето и т.н.” 
 

найшам матис тавад урукраманхрим 
спришатй анартхапагамо яд артхах 
махияшам пада-раджо ‘бхишекам 
нишкинчанананм на вринита явад 
(„Шримад Бхагаватам” 7.5.32) 

 
(Прахлада Махарадж казва): „Докато човек не бъде окъпан в прахта от нозете на 
всецяло отдаден поклонник на Бог Кришна, той не може да докосне лотосовите нозе на 
Кришна, които унищожават всяко зло.” 
Да се счита, че Богът приема персоналния и имперсоналния аспекти са равнопоставени 
е грешка, която често се прави. В отговор на съмненията на Арджуна в това отношение 
Богът ясно отвръща, че персоналистите са по-възвишени от имперсоналистите, но 
въпреки това на последните също им е даден шанса да Го постигнат, тъй като не 
съществува крайна цел, която да е различна от Него. Без да стъпят на пътя на 
предаността поклонниците на имперсоналния Брахман ще стигнат до Брахман, който е 
блестящото сияние от божествената снага на Бог Шри Кришна. 
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клешо 'дхикатарас тешам    авяктасакта-четасам 
авякта хи гатир духкхам    дехавадбхир авапяте 

 
12.5. Людете, чийто ум е привлечен от имперсоналния Брахман, преминават през 
изключителни изпитания, защото за въплътените души средствата и целта на 
имперсонализма са мъчно постижими. 
 

йе ту сарвани кармани    майи санняся мат-парах 
ананйенаива йогена    мам дхяянта упасате 
тешам ахам самуддхарта    мритю-самсара-сагарат 
бхавами на чират партха    майй авешита-четасам 

 
12.6-7. Но онези, който поднасят всяко свое дело на Мен, които приемат подслон 
единствено в Мен, мислят за Мен непрестанно с чиста преданост, непримесена с 
експлоатация или отречение, и Ме боготворят и обожават, о Партха - Аз бързо 
освобождавам тези отдадени души от смъртния океан на материалните страдания. 
 

майй ева мана адхатсва    майи буддхим нивешая 
нивасишяси майй ева    ата урдхвам на самшаях 

 
12.8. Затова съсредоточи ума си само върху Мен, Шямасундара, и Ме помни 
постоянно. Когато интелигентността ти потъне по такъв начин в Мен, ти със 
сигурност ще заживееш с Мен след смъртта си. В това няма съмнение. 
 

атха читтам самадхатум    на шакноши майи стхирам 
абхяса-йогена тато    мам иччхаптум дхананджая 

 
12.9. О Дхананджая, пък ако не можеш да установиш ума си в Мен с твърда вяра, 
тогава опитай се да Ме постигнеш чрез постоянната практика на помнене на Мен. 
 

абхясе 'пй асамартхо 'си    мат-карма-парамо бхава 
мад-артхам апи кармани    курван сиддхим авапсяси 

 
12.10. Ако не успяваш и в тази практика, тогава посвети се на дейности свързани с 
Мен. Несъмнено ще постигнеш съвършенство дори да си зает с дела, стига те да са 
извършени за Мое удовлетворение и да се основават на преданото слушане и 
възпяване на славата Ми. 
 

атхаитад апй ашакто 'си    картум мад-йогам ашритах 
сарва-карма-пхала-тягам    татах куру ятатмаван 

 
12.11. А ако не можеш да направиш дори това, тогава поне изпълнявай всяко свое 
дело като жертва за Мен. С овладян ум, подслонен в подобна убеденост, изостави 
всички съображения за плодовете на действията си. 
 

шрейо хи джнанам абхясадж    джнанад дхянам вишишяте 
дхянат карма-пхала-тягас    тягач чхантир анантарам 

 



 105

12.12. Божествената осъзнатост за Мен е по-добра от опита за себеизмъчване, а 
пълната вглъбеност на сърцето в чиста предана медитация върху Мен е по-добра 
от осъзнатостта. Медитацията разпръсква желанието за постигане на небесно 
щастие или освобождение и когато човек накрая остане без желания, се проявява 
умиротворението, породено от безразличието към светските забавления. 
 

адвешта сарва-бхутанам    маитрах каруна ева ча 
нирмамо нираханкарах    сама-духкха-сукхах кшами 
сантуштах сататам йоги    ятатма дридха-нишчаях 
майй арпита-мано-буддхир    йо мад-бхактах са ме приях 

 
12.13-14. Онзи Мой преданоотдаден, който не насилва никое от живите същества, а 
вместо това е приятелски настроен към тях, който е състрадателен към онези, 
които са в нужда, свободен от прекалена привързаност към син, съпруга, 
семейство и свързаните с тях обекти, лишен от егоистичната гордост на телесната 
себеидентификация, еднакъв в щастие и нещастие, търпелив, винаги 
удовлетворен от това което има, зает в предано служене, надарен със сила на духа, 
решителен в изключителната преданост и с ум и интелигентност посветени на 
Мен – такъв човек Ми е любим. 
 

ясман нодвиджате локо    локан нодвиджате ча ях 
харшамарша-бхайодвегаир    мукто ях са ча ме приях 

 
12.15. Онзи, който никога не притеснява никого, който никога не бива притеснен 
от никого и е свободен от светско щастие, гняв, страх и възбуда – той несъмнено 
Ми е много скъп. 
 

анапекшах шучир дакша удасино гата-вятхах 
сарварамбха-паритяги йо мад-бхактах са ме приях 

 
12.16. Мой предан който е свободен от очаквания в обичайните си дела, който е 
непривързан, чист вътрешно и външно, който е умел, несмущаван и лишен от 
всякакви стремежи към експлоатация – той несъмнено Ми е много скъп. 
 

йо на хришяти на двешти     на шочати на канкшати 
шубхашубха-паритяги    бхактиман ях са ме приях 

 
12.17. Онзи, който нито се въодушевява от светски придобивки, нито се отвращава 
от досега с неприятни неща, който нито се оплаква от загубата на материални 
ценности, нито жадува за непостижими цели и остава непривързан както към 
благочестивите, така и към греховните дела – истински преданият човек с 
подобен характер Ми е много близък и скъп. 
 

самах шатрау ча митре ча    татха манапаманайох 
шитошна-сукха-духкхешу  самах санга-виварджитах 
туля-нинда-стутир мауни    сантушто йена кеначит 
аникетах стхира-матир    бхактиман ме прийо нарах 
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12.18-19. Човек, който гледа еднакво на приятел и враг, на чест и безчестие; който 
запазва уравновесеност при студ и горещина, при наслада и болка; който е 
напълно свободен от обсебване; за когото оскърблението и възхвалата са едно и 
също нещо; чиято реч е овладяна; който е доволен от това, което идва само; който 
е непривързан към къща и дом; чиято интелигентност е насочена към 
божественото и който е истински преданоотдаден – такъв човек Ми е любим. 
 

йе ту дхармамритам идам ятхоктам парюпасате 
шраддадхана мат-парама бхактас те 'тива ме приях 

 
12.20. А онези предани, които приемат подслон в Мен с пълна вяра и боготворят 
този нектарен път на предаността, те са Ми най-обичните и скъпите. 
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От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 



 107

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА 
 

ДОМИНИРАНАТА И ДОМИНИРАЩИЯТ 
 

Пракрити-пуруша-вивека-йога 
 

 
 
 
 

арджуна увача 
пракритим пурушам чаива кшетрам    кшетра-джнам ева ча 
етад ведитум иччхами    джнанам джнеям ча кешава 
 

13.1. Арджуна рече: О Кешава, бих искал да узная принципите на доминираното и 
доминиращото, на сферата на действие, на познаващия сферата, на познанието и 
познаваемото.  
 

шри-бхагаван увача 
идам шарирам каунтея    кшетрам итй абхидхияте 
етад йо ветти там прахух    кшетра-джна ити тад-видах 

 
13.2. Богът отвърна: О Арджуна, това тяло (грубо и фино, или физическо и 
ментално) е познато като сфера на действието или кшетра. Съзнателната същност 
(душата), която преживява съществуването на тялото, се описва от зрящите 
истината като познаващия сферата на действието, или кшетра-гя. 
 

кшетра-джнам чапи мам виддхи    сарва-кшетрешу бхарата 
кшетра-кшетраджнайор джнанам    ят тадж джнанам матам мама 

 
13.3. О Бхарата, знай също, че Аз съм познаващият всички сфери на действие 
(като Свръхдуша, обитаваща сърцата на всички живи същества). Такова 
фундаментално и същностно знание за сферата на действие и за познаващите тази 
сфера (знание за светското, за душата и за Свръхдушата) Аз считам за истинско 
знание. 
 

тат кшетрам яч ча ядрик ча    яд-викари яташ ча ят 
са ча йо ят-прабхаваш ча    тат самасена ме шрину 

 
13.4. Сега ще ти разкажа накратко за същността и природата на тази сфера на 
действие и по какъв начин се създава. Чуй също и за фундаменталната форма и 
енергия на познаващия сферата на действие. 
 

ришбхир бахудха гитам    чхандобхир вивидхаих притхак 
брахма-сутра-падаиш чаива    хетумадбхир винишчитаих 

 
13.5. Този основополагащ принцип за сферата на действие и нейния познавач е 
бил описван по разнообразни начини от мъдреците, от различните ведически 
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сентенции, също както и от афоризмите на „Веданта Сутра”, които са наситени 
със здрава логика и неопровержими изводи.  
 

маха-бхутанй аханкаро    буддхир авяктам ева ча 
индрияни дашаикам ча    панча чендрия-гочарах 
иччха двешах сукхам духкхам    сангхаташ четана дхритих 
етат кшетрам самасена    са-викарам удахритам 

 
13.6-7. Петте основни елемента (земя, вода, огън, въздух и етер), личностният 
компонент на егото, елементът на интелекта, издревният елемент на 
материалната природа, петте сетива на възприятието (око, език, чувство за 
осезание, нос и ухо), петте действени сетива (глас, ръце, нозе, анус и гениталии), 
вътрешното сетиво (умът), петте възприемани обекти на сетивата (форма, вкус, 
досег, мирис и звук), желанието, омразата, щастието, нещастието, тялото, 
способността на ума да възприема, търпението, както и шестте материални 
изменения: раждане, поддържане, израстване, зрялост, упадък и разпадане – 
всичко това е познато като кшетра, сферата на действие. 
 

аманитвам адамбхитвам    ахимса кшантир арджавам 
ачарйопасанам шаучам    стхаирям атма-виниграхах 
индрияртхешу ваирагям    анаханкара ева ча 
джанма-мритю-джара-вядхи-    духкха-дошанударшанам 
асактир анабхишвангах    путра-дара-грихадишу 
нитям ча сама-читтатвам    иштаништопапаттишу 
майи чананя-йогена    бхактир авябхичарини 
вивикта-деша-севитвам    аратир джана-самсади 
адхятма-джнана-нитятвам    таттва-джнанартха-даршанам 
етадж джнанам ити проктам    аджнанам яд ато 'нятха 

 
13.8-12. Смирение, отсъствие на гордост, ненасилие, търпение, честност, служене 
към гуру, чистота, стабилност, себевладеене, непривързаност към сетивните 
наслади, липса на егоизъм, обективен поглед към жалките недостатъци на 
материалния живот, а именно раждането, смъртта, немощта на старостта, 
болестите и т.н., свобода от пристрастеност към съпруга, син, дом и т.н., 
невъвличане в щастието и страданията на другите, постоянно равновесие на ума 
при досег с желани или нежелани обекти, истинска и неподправена преданост към 
Мен, склонност към усамотение, безразличие към светско общуване, разбиране за 
вечността на себепозннаието и осъзнаване на целта на божественото познание – 
всичко това със сигурност е истинско знание, а което е встрани от него е 
невежество. 
 

джнеям ят тат правакшями    ядж джнатвамритам ашнуте 
анади мат-парам брахма    на сат тан насад учяте 

 
13.13. Сега ще ти опиша гнея, познаваемото, което щом узнаеш, ще можеш да 
усетиш нектарния вкус на вътрешното себеудовлетворение. Този принцип се 
нарича Брахман. Той е безначален и вечен. Той е подчинен на Мен и не може да 
бъде описан от гледна точка на земните причини и резултати. 
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сарватах пани-падам тат    сарвато 'кши-широ-мукхам 
сарватах шрутимал локе    сарвам авритя тиштхати 

 
13.14. Този превъзхождащ принцип цари на вси страни и прониква навсякъде във 
вселената със Своите ръце, крака, очи, глави, лица и уши (като Параматма, 
Свръхдушата). 
 

сарвендрия-гунабхасам    сарвендрия-виварджитам 
асактам сарва-бхрич чаива    ниргунам гуна-бхоктри ча 

 
13.15. Макар този висш принцип да осветлява всички сетива и техните обекти, 
Той е лишен от материални сетива; макар да стои настрана, Той е поддръжникът 
на всичко (в облика на Бог Вишну); и макар да е трансцендентален по отношение 
на трите качества на материалната природа, тя Му служи.  
 

бахир анташ ча бхутанам    ачарам ева ча 
сукшматват тад авиджнеям    дура-стхам чантике ча тат 
 

13.16. Присъствайки отвътре и отвън на всички същества, този върховен принцип 
е съвкупността от всички подвижни и неподвижни творения (като енергийна 
трансформация). Недоловим за материалната наука поради изключителната си 
финост, Той е най-съкровеният и същевременно е най-далечният.  
 

авибхактам ча бхутешу    вибхактам ива ча стхитам 
бхута-бхартри ча тадж джнеям    грасишну прабхавишну ча 

 
13.17. Макар да е един-единствен неделим елемент, Той се намира като отделен 
във всички живи същества. Макар да съществува като индивидуална личност 
заедно с всяка една душа, той е вътрешният наставник на всички същества – 
единственият, неделим, вездесъщ, единен Върховен Бог. Той (в облика на Бог 
Нараяна) е познат като поддръжника, унищожителя и твореца на всички 
същества.  
 

джйотишам апи тадж джйотис    тамасах парам учяте 
джнанам джнеям джнана-гамям    хриди сарвася виштхитам 

 
13.18. Той е познат като осветляващ дори просветлените. Знаят го като 
непроявения, намиращ се отвъд дори тъмнината. Единствен той е 
фундаменталният принцип на познанието и на познаваемото, и може да бъде 
познат посредством гореспоменатите практики, определени като знание. Той 
винаги се намира във всяко сърце като Свръхдуша, Параматма. 
 

ити кшетрам татха джнанам    джнеям чоктам самасатах 
мад-бхакта етад виджная    мад-бхавайопападяте 

 
13.19. Така Аз ти описах накратко принципите на сферата на действие, на 
познанието и на познаваемия (кшетра, гяна и гнея). Познаваемият бе обрисуван 
като Брахман, Параматма и Бхагаван. Разбирайки в дълбочина тези истини, 
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Моите предани постигат бхаавамая-бхаджана – обожават Ме с цялото си сърце 
(освобождавайки се от оттенъците на всички обозначения). 
 

пракритим пурушам чаива    виддхй анади убхав апи 
викарамш ча гунамш чаива     виддхи пракрити-самбхаван 

 
13.20. Знай със сигурност, че материалната природа и душата са безначални; 
всички физически, сетивни, умствени, интелектуални или егоистични изменения, 
така както и последиците от действията на трите гуни, основаващи се на щастие, 
нещастие, ридание и илюзия, се пораждат от материалната природа. 
 

каря-карана-картритве хетух пракритир учяте 
пурушах сукха-духкханам бхоктритве хетур учяте 

 
13.21. Материалната природа се описва като отговорна за причината, като 
доминираща сила на сетивата, докато материалното тяло се описва като 
последицата. А обусловената душа сама по себе си е описана като отговорна за 
постигнатото щастие и нещастие. 
 

пурушах пракрити-стхо хи    бхункте пракрити-джан гунан 
каранам гуна-санго 'ся    сад-асад-йони-джанмасу 

 
13.22. Единствено поради това, че е запленен от материалната природа (пракрити) 
човек (пуруша) получава разнообразните нейни радости и скърби. Заслепеността 
му от материалните качества е едничката причина за раждането му из утробите на 
висши или нисши форми на живот. 
 

упадраштануманта ча    бхарта бхокта махешварах 
параматмети чапй укто    дехе 'смин пурушах парах 

 
13.23. Вътре в едно и също тяло (но отделен от душата) присъства Върховната 
Личност, или Парама Пуруша, като най-интимния свидетел, подбудител, 
поддръжник, закрилник и Господ на душата. Той е познат като Свръхдуша.  
 

я евам ветти пурушам    пракритим ча гунаих саха 
сарватха вартамано 'пи    на са бхуйо 'бхиджаяте 

 
13.24. Онзи, който разбира тези истини отнасящи се до гуните на материалната 
природа, до доминираната душа и до доминиращата Свръхдуша, няма да се 
преражда повече, независимо от материалното положение, в което се намира. 
 

дхяненатмани пашянти    кечид атманам атмана 
анйе санкхйена йогена    карма-йогена чапаре 
анйе тв евам аджанантах    шрутванйебхя упасате 
те 'пи чатитарантй ева    мритюм шрути-параянах 

 
13.25-26. Някои люде направо виждат Свръхдушата, намираща се в сърцата им, 
по силата на своите съвършени и чисти божествени реализации. Някой Я 
възприемат посредством разграничаване на дух и материя, а други чрез 
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медитативна йога или чрез пътя на безкористната дейност. Освен тях 
съществуват и такива, които, непознавайки никой от тези методи, се заемат с 
обожание след като са чули наставления от авторитет. Когато вярата им се 
задълбочи, посредством слушане, те неминуемо минават отвъд този материален 
свят на смъртно страдание. 
 

яват санджаяте кинчит    саттвам стхавара-джангамам 
кшетра-кшетраджна-самйогат    тад виддхи бхаратаршабха 

 
13.27. О Арджуна, най-добър сред Бхаратите, знай, че каквото и да е родено в този 
свят, било то подвижно или неподвижно, се поражда от комбинацията между 
сферата на действие и нейния познавач. 
 

самам сарвешу бхутешу    тиштхантам парамешварам 
винашятсв авинашянтам    ях пашяти са пашяти 

 
13.28. Онзи който вижда, че Върховния Бог (под формата на Свръхдуша) се 
намира по еднакъв начин във всички същества, като се започне от Бог Брахма 
чак до неподвижните форми на живот и че нетленната природа на Бога 
съществува вътре в тленното – такъв човек наистина вижда. 
 

самам пашян хи сарватра     самавастхитам ишварам 
на хинастй атманатманам    тато яти парам гатим 

 
13.29. Онзи, който възприема по този начин безпристрастното и цялостно 
всемогъщо господство, не пропада в грехове и върви към върховната цел. 
 

пракритяива ча кармани    крияманани сарвашах 
ях пашяти татхатманам    акартарам са пашяти 

 
13.30. Който вижда, че всички дела се извършват от материалната природа (под 
формата на тяло, сетива и свързаните с тях атрибути), наистина разбира, че 
самият той, чистата духовна душа, не действа. Той вижда, че чистата душа не 
извършва каквато и да било светска дейност или практика. 
 

яда бхута-притхаг-бхавам    ека-стхам анупашяти 
тата эва ча вистарам    брахма сампадяте тада 

 
13.31. Когато истински схватливият човек разбере, че разграничението между 
различните форми на живот съществува само в материалната природа 
(физическите различия) и че всички произтичат от едно и също естество ( по 
време на вселенското сътворение), тогава той преживява осъзнаването на 
Брахман, виждайки по еднакъв начин всички познавачи на сферите на дейността 
(вътре в относителната природа). 
 

анадитван ниргунатват    параматмаям авяях 
шарира-стхо 'пи каунтея    на кароти на липяте 
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13.32. О Арджуна, понеже Свръхдушата по своята същност е безначална, 
трансцендентална и вечно съвършена, макар да се намира в тялото (заедно с 
душата), тя нито извършва някакво действие, нито бива въвлечена в природата 
на сферата на действие (за разлика от обусловената душа). 
 

ятха сарва-гатам саукшмяд    акашам нопалипяте 
сарватравастхито дехе    татхатма нопалипяте 

 
13.33. Точно както етерът се намира навсякъде (дори и в калта) и въпреки това 
поради фините си характеристики не се смесва с нищо, по подобен начин, макар 
да прониква цялото тяло, изтънчената душа не се смесва с неговата натура.  
 

ятха пракашаятй еках    критснам локам имам равих 
кшетрам кшетри татха критснам    пракашаяти бхарата 

 
13.34. О Бхарата, както едничкото слънце разпръсква светлина из целия космос, 
така и познаващият сферата на действие, Свръхдушата, огрява цялата вселена 
(както и душите вътре в нея); по същия начин и познаващият сферата на 
действието, душата, озарява цялото тяло.  
 

кшетра-кшетраджнайор евам    антарам джнана-чакшуша 
бхута-пракрити-мокшам ча    йе видур янти те парам 

 
13.35. Онзи, който посредством визията на знанието, е способен да разграничи 
сферата на действието и нейните двама познавачи, и по такъв начин да узнае пътя 
на освобождение на душата от материята, такъв човек вдишва 
трансценденталната атмосфера. 
 

Край на тринадесета глава 
 

ДОМИНИРАНАТА И ДОМИНИРАЩИЯТ 
 

От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 
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ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 
 

ТРИТЕ ГУНИ НА МАТЕРИАЛНАТА ПРИРОДА 
 

Гунатрая-вибхага-йога 
 

 
 
 
 

шри-бхагаван увача 
парам бхуях правакшями     джнананам джнанам уттамам 
ядж джнатва мунаях сарве    парам сиддхим ито гатах 

 
14.1. Богът рече: Сега отново ще опиша пред теб онази върховна мъдрост, 
познавайки която всички мъдреци постигат висше съвършенство отвъд тази 
материална равнина. 
 

идам джнанам упашритя     мама садхармям агатах 
сарге 'пи нопаджаянте    пралайе на вятханти ча 

 
14.2. Приемайки подслона на това знание, душата постига природа 
(преимуществено) подобна на Моята. Тогава тя нито се ражда по време на 
вселенското сътворение, нито преживява страданията на смъртта в мига на 
вселенското унищожение.  
 

мама йонир махад брахма    тасмин гарбхам дадхамй ахам 
самбхавах сарва-бхутанам    тато бхавати бхарата 

 
14.3. О Бхарата, материалната природа, позната като прадхана, е утробата, в която 
Аз хвърлям семето (под формата на индивидуалните души, родени от 
маргиналната енергия). Оттам произхождат всички същества, начело с Бог 
Брахма.  
 

сарва-йонишу каунтея    муртаях самбхаванти ях 
тасам брахма махад йонир    ахам биджа-прадах пита 

 
14.4. О Каунтея, Брахман, олицетворен като майката природа, е изворът на 
всички разнообразни тела, раждащи се във всякакви форми на живот, начело с 
полубоговете и хората, а Аз (като причинно съзнание) съм бащата, който дава 
семето.  
 

саттвам раджас тама ити    гунах пракрити-самбхавах 
нибадхнанти маха-бахо    дехе дехинам авяям 

 
14.5. О могъщи и героични Арджуна, трите материални гуни: добродетел, страст и 
невежество, които се проявяват от природата, карат неизменната, въплътена 
духовна душа да бъде поробвана от светски емоции, основаващи се на щастие, 
нещастие и илюзия. 
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татра саттвам нирмалатват    пракашакам анамаям 
сукха-сангена бадхнати    джнана-сангена чанагха 

 
14.6. О безгрешни, поради своята сравнително по-чиста природа сред тези три 
гуни, добродетелта хвърля светлина за същността на нещата и притежава 
умиротворени характеристики. Тя поробва духа посредством привързаността към 
щастие и знание. 
 

раджо рагатмакам виддхи     тришна-санга-самудбхавам 
тан нибадхнати каунтея    карма-сангена дехинам 

 
14.7. О сине на Кунти, знай, че гуната на страстта е въплъщение на пристрастието 
към сетивни наслади. Извор на алчност и увлечение, тя поробва душата 
посредством привързаността към действията. 
 

тамас тв аджнана-джам виддхи    моханам сарва-дехинам 
прамадалася-нидрабхис    тан нибадхнати бхарата 

 
14.8. А знай, о Бхарата, че гуната на невежеството се поражда от мрака и 
заблуждава всички живи същества. Тя улавя въплътения посредством 
безразличие, леност и сън. 
 

саттвам сукхе санджаяти    раджах кармани бхарата 
джнанам авритя ту тамах    прамаде санджаятй ута 

 
14.9. О Арджуна, добродетелта води душата към щастие, а страстта към дела. Но 
гуната на невежеството, покривайки знанието на живото същество, го довежда до 
вялост, мудност и дрямка. 
 

раджас тамаш чабхибхуя    саттвам бхавати бхарата 
раджах саттвам тамаш чаива    тамах саттвам раджас татха 

 
14.10. О Брахата, добродетелта побеждава страстта и невежеството, страстта 
побеждава добродетелта и невежеството, а невежеството побеждава добродетелта и 
страстта. Гуните неспирно се надмогват една друга в безкрайната си борба за 
надмощие. 
 

арва-дварешу дехе 'смин    пракаша упаджаяте 
джнанам яда тада видяд    вивриддхам саттвам итй ута 

 
14.11. Когато познанието за истинската природа на сетивните обекти щедро се 
прояви в сетивата на тялото, трябва да знаеш, че това със сигурност е развиване 
на характеристиките на добродетелта. Те ще бъдат разпознати посредством 
гореспоменатия симптом на щастието.  
 

лобхах правриттир арамбхах    карманам ашамах сприха 
раджасй етани джаянте    вивриддхе бхаратаршабха 
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14.12. О Арджуна, най-благородни сред династията Бхарата, знай, че алчността, 
пренапрежението, амбициозните стремежи, непрестанните сетивни наслади и 
желания се пораждат когато у човека се разгърне гуната на страстта. 
 

апракашо 'правриттиш ча    прамадо моха ева ча 
тамасй етани джаянте   вивриддхе куру-нандана 

 
14.13. О Курунандана, под влиянието на гуната на невежеството се проявяват 
всички признаци на безразсъдство, безнадеждност, апатия и лъжа. 
 

яда саттве правриддхе ту    пралаям яти деха-бхрит 
тадоттама-видам локан амалан пратипадяте 

 
14.14. Ако някоя душа потъне в челюстите на смъртта по време, когато гуната на 
добродетелта има преобладаващо влияние върху нея, тя отива на чистите планети 
на поклонниците на Хиранягарбха (Брахма) и на останалите богове.  
 

раджаси пралаям гатва    карма-сангишу джаяте 
татха пралинас тамаси    мудха-йонишу джаяте 

 
14.15. Когато човек умре в гуната на страстта, той се ражда в обществото на люде, 
пристрастени към работата заради плодовете й. А умре ли в гуната на 
невежеството, ражда се сред животни или сред други напълно невежи същества. 
 

карманах сукритасяхух    саттвикам нирмалам пхалам 
раджасас ту пхалам духкхам    аджнанам тамасах пхалам 

 
14.16. Мъдрите твърдят, че добродетелните дела носят в резултат умиротворение и 
щастие, страстните дела донасят страдание, а невежите дела мрак и тление. 
 

саттват санджаяте джнанам    раджасо лобха ева ча 
прамада-мохау тамасо    бхавато 'джнанам ева ча 

 
14.17. От гуната на добродетелта възниква знанието; от гуната на страстта се 
поражда алчността; а от гуната на невежеството произтичат незнание, лудост, 
заблуда и глупост. 
 

урдхвам гаччханти саттва-стха    мадхйе тиштханти раджасах 
джагханя-гуна-вритти-стха    адхо гаччханти тамасах 

 
14.18. Людете в гуната на добродетелта се въздигат (към Сваргалока), онези които 
са в гуната на страстта остават в средата (всред човешкото общество), а 
противните хора с невежа природа пропадат на по-нисшите планети (изпълнени с 
адски страдания).  
 

наням гунебхях картарам    яда драштанупашяти 
гунебхяш ча парам ветти     мад-бхавам со 'дхигаччхати 
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14.19. Когато човек разбере, че освен трите гуни на природата няма друга причина 
за действие в този относителен свят и когато опознае Господаря на трите гуни, 
който е трансцендентален по отношение на тях, той бива божествено вдъхновен да 
Ме обича.  
 

гунан етан атитя трин     дехи деха-самудбхаван 
джанма-мритю-джара-духкхаир    вимукто 'мритам ашнуте 

 
14.20. Когато душата премине отвъд обсега на тези три гуни на материалната 
природа, които пораждат тялото, и когато напълно се освободи от раждане, смърт, 
старост и страдания, тя вкусва амброзията на божествената любов, непримесена с 
материални качества. 
 

арджуна увача 
каир лингаис трин гунан етан    атито бхавати прабхо 
ким ачарах катхам чаитамс    трин гунан ативартате 

 
14.21. Арджуна рече: О Господи, (1) по какви признаци може да бъде разпознат 
онзи, който е трансцендентален по отношение на трите гуни на материалната 
природа? (2) Какво е държанието му и (3) как е преминал отвъд гуните? 
 

шри-бхагаван увача 
пракашам ча правриттим ча    мохам ева ча пандава 
на двешти самправриттани    на нивриттани канкшати 
удасина-вад асино    гунаир йо на вичаляте 
гуна вартанта итй евам    йо 'ватиштхати ненгате 
сама-духкха-сукхах сва-стхах    сама-лошташма-канчанах 
туля-прияприйо дхирас    туля-ниндатма-самстутих 
манапаманаяс туляс    тулйо митрари-пакшайох 
сарварамбха-паритяги    гунатитах са учяте 

 
14.22-25. Богът отвърна: О Пандава, (1) човек, който нито негодува, когато го 
сполети вдъхновение (резултат от гуната на добродетелта), импулсивност 
(резултат от гуната на страстта) или тъпоумие (резултата от гуната на 
невежеството), нито копнее да ги прекрати; (2) който остава съвършено спокоен,  
безразличен и непритеснен от относителните последствия (основаващи се на 
щастие и нещастие) тъй като помни: „Това е дело на гуните (които са заети със 
своите съответни обекти)”; който е еднакъв в радост и тъга, намирайки се в 
непрестанна себеосъзнатост; който гледа на буцата пръст, на камъка и на златото 
по един и същ начин; който е уравновесен независимо дали получава желаното 
или нежеланото; който е интелигентен и остава неповлиян от оскърбления и 
възхвали, от чест и позор; който гледа еднакво на приятел и враг и е напълно 
чужд на всички причини за пристрастеност или отхвърляне – знай, че такъв човек 
несъмнено е преминал отвъд трите гуни на материалната природа. 
 

мам ча йо 'вябхичарена    бхакти-йогена севате 
са гунан саматитяитан    брахма-бхуяя калпате 

 



 117

14.26. (3) Онзи, който отдава служене единствено на Мен (в облика Ми на 
Шямасундара) посредством пътеката на чистата преданост (непримесена с 
никакви неискрени стремежи основаващи се на експлоатация или отречение), 
напълно минава отвъд тези три гуни на материалната природа. Така той добива 
качествата да разпознае своята съкровена божествена идентичност. 
 

брахмано хи пратиштхахам    амритасявяяся ча 
шашватася ча дхармася    сукхасяикантикася ча 

 
14.27. Единствен Аз съм истинският извор на неделимата божествена виталност, 
на неизчерпаемия нектар, на неспирните забавления и на сладката амброзия на 
дълбоката божествена любов.  
 

Край на четиринадесета глава 
 

ТРИТЕ ГУНИ НА МАТЕРИАЛНАТА ПРИРОДА 
 

От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 
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ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА 
 

ВЪРХОВНИЯТ БОГ 
 

Пурушоттама-йога 
 
 
 
 
 
 

шри-бхагаван увача 
урдхва-мулам адхах-шакхам     ашваттхам прахур авяям 
чхандамси яся парнани    яс там веда са веда-вит 

 
15.1. Богът рече: Свещените писания разказват, че този материален свят е като 
едно неизменно баняново дърво с корени нагоре и клони надолу, наречено 
Ашватха (дървото на преходността). То се подхранва от ведическите афоризми, 
представени от листата му. Онзи, който познава дървото по такъв начин, е 
истински тълкувател на Ведите. 
 
Коментар: Смисълът на думите, че корените на дървото на този материален свят 
стърчат нагоре е, че коренната причина на това творение трябва да се търси в най-
висшата свята обител. И така, то се излъчва и следователно се отдалечава от Върховния 
Бог. Думите, че клоните му висят надолу означават, че вследствие на резултатите от 
експлоататорските дела, от ствола на дървото се разклоняват все по и по-нисши 
раждания – от животински чак до най-пропадналите форми на живот. Затова 
баняновото дърво на този временен свят е познато като „Ашватха”, което означава 
„ефимерно” или „такова, което утре вече го няма”. То обаче в вечно в смисъл, че 
постоянно се проявява по силата на потока от причини и следствия. Това че листата на 
дървото представляват светската част на Ведите, позната като карма-канда, означава, 
че както листата на дървото го подхранват и разкрасяват, по същия начин и тази част от 
Ведите подхранва света, карайки го да се развива и процъфтява. В заключение, макар 
че този земен свят се разгръща от вечната заблуждаваща енергия на Бога (мая), той е 
тленен; и макар да е подхранван от плодоносната част на Ведите (карма-канда), той 
бива осветяван от непреките, забулени слова (парокша-вада) на Ведите. Онзи, който 
познава смисъла на Ведите по такъв начин, е истинският тълкувател на същината им. 
В „Шримад Бхагаватам” (11.3.43-46) се казва: 
 

кармакарма викармети, веда-вадо на лаукиках 
ведася чешваратматват, татара мухянти сураях 
парокша-вадо ведо ‘ям, баланам анушашанам 
карма-мокшяй кармани, видхатте хй агадам ятха 
начаред яс ту ведоктам, сваям аджно ‘джитендриях 
викармана хй адхармена, мритйор мритюм упаити сах 
ведоктам ева курвано, нихсанго ‘рпитам ишваре 
найшкармам лабхате сиддхим, рочанартха пхала шрутих 

 
„Разбиранията за действие, бездействие и забранено действие са описани във Ведите. 
Тъй като Ведите са въплъщение на Върховния Бог, дори големите учени се объркват в 
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тълкуване на смисъла им. Смисълът на Ведите е представен по косвен, забулен начин, 
за да напътства недисциплинираните, детински глупави люде. Както бащата подлъгва 
болното дете да приеме лекарството, представяйки го за сладкиш, по същия начин 
писанията описват райския плод на добродетелните дела със скритата цел да 
предизвикат прекратяване на земните дейности.” 
 

адхаш чордхвам прасритас тася шакха 
гуна-правриддха вишая-правалах 
адхаш ча муланй анусантатани 
карманубандхини манушя-локе 

 
15.2. Някои от клоните му се разперват нагоре (в планетите на полубоговете и на 
небесните същества), някои отиват надолу ( в планетите на хората, животните и 
по-низшите видове), а напълно развитите три качества на природата и обектите 
им (звукът, мирисът, досегът, вкусът и формата) са свежите му млади филизи. 
Някои въздушни корени също се протягат надолу, за да се вкоренят в земята на 
експлоатацията в човешката равнина. 
 
Коментар: Всред цялостното проявление на този „тленен и въпреки това неизменен” 
материален свят, някои от живите същества, подхранвани от гуната на добродетелта, 
странстват из висшите планетарни системи, обвити от егоистичното разбиране на 
полубоговете и небесните същества. Други, повлияни от гуните на страстта и 
невежеството, скитат из планетите на хората, животните, дърветата и останалите по-
нисши видове, обвити от съответните им егоистични концепции. Сетивните обекти 
вкус, мирис, досег, звук и форма са представени от младите издънки на клоните в 
дървото на този материален свят, тъй като са просто видоизменения на петте 
непримесени първични елемента (панчатанматра), развиващи се от егоистичното 
разбиране на живите същества в тази равнина. 
Освен това, макар че основният корен се намира горе (изопачен и противопоставящ се 
на Върховния Бог), някои от останалите въздушни корени на баняновото дърво висят 
надолу, оставайки вкоренени в почвата на човешката равнина в земите на 
експлоатацията. Това показва, че стремейки се да се наслаждава на плодовете от делата 
си в човешкия живот, експлоататорският манталитет на отделния интерес произвежда 
хранителен сок под формата на друга вторична причина за дървото на този материален 
свят. 
 

на рупам асйеха татхопалабхяте 
нанто на чадир на ча сампратиштха 
ашваттхам енам су-вирудха-мулам 
асанга-шастрена дридхена чхиттва 
татах падам тат паримаргитавям 
ясмин гата на нивартанти бхуях 
там ева чадям пурушам прападйе 
ятах правриттих прасрита пурани 

 
15.3-4. В човешката равнина обърнатата форма на баняновото дърво, 
олицетворяващо този материален свят, не може да бъде опозната, а неговият 
произход, цел и основание не могат да бъдат разбрани (освен посредством 
способите на ведическото познание). В общуването с истински светци човек се 
сдобива с острата секира на категоричната откъснатост от светското. 



 120

Използвайки този инструмент, за да насече илюзорното баняново дърво (на 
собственото си земно съществуване), което е упорито вкоренено в 
противопоставяне на Върховния Бог, човек достига равнината, от която повече не 
се завръща, а именно лотосовите нозе на Бога. След това посредством метода на 
изключителната и непрекъсната преданост, той трябва да потърси убежище в 
светите лотосови нозе на Върховния Бог Вишну, молейки се: „Отдавам се на 
Изначалния Господ, на Върховния Бог на всичко, от чиято заблуждаваща енергия 
(мая) израства и се разперва това безконечно дърво на материалния свят.”  
 

нирмана-моха джита-санга-доша 
адхятма-нитя винивритта-камах 
двандваир вимуктах сукха-духкха-самджнаир 
гаччхантй амудхах падам авяям тат 

 
15.5. Свободни от суетност и заблуда, встрани от порочни компании, посветени на 
осъзнаването на вечния аз, без сластолюбиви желания, освободени от 
двойственостите на радости и скърби, както и от невежество, тези отдадени души 
постигат върховното местоназначение. 
 

на тад бхасаяте сурйо    на шашанко на паваках 
яд гатва на нивартанте    тад дхама парамам мама 

 
15. 6. Моята върховна свята обител е мястото, където отиват тези отдадени души, 
за да не се завърнат никога вече. Нито слънцето, нито луната, нито огънят – нищо 
не може да озари тази всеозавяраща висша обител.  
 

мамаивамшо джива-локе    джива-бхутах санатанах 
манах-шаштханиндрияни    пракрити-стхани каршати 

 
15.7. Душата е част от Мен (като Моя отделна частица или енергия). Макар да е 
вечна, тя се сдобива с ума и петте възприемащи сетива, които са част от 
материалната природа (като творения на мая, Моята заблуждаваща енергия).  
 

шарирам яд авапноти    яч чапй уткраматишварах 
грихитваитани самяти    ваюр гандхан ивашаят 

 
15.8. Душата (джива) е притежателят на тялото и на неговите атрибути. 
Напускайки тялото, тя отнася всичките си чувства, влизайки в друго тяло, точно 
както вятърът носи аромата на цветята.  
 

шротрам чакшух спаршанам ча    расанам гхранам эва ча 
адхиштхая манаш чаям    вишаян упасевате 

 
15.9. Придобивайки уши, очи, кожа, език и нос от плът, приемайки освен това и 
финия ум, душата експлоатира сетивните обекти звук, форма, досег, вкус и 
аромат. 
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уткрамантам стхитам вапи    бхунджанам ва гунанвитам 
вимудха нанупашянти    пашянти джнана-чакшушах 

 
15.10. Глупците не могат да разберат как душата напуска тялото, как пребивава в 
него или как експлоатира сетивните обекти. Онези обаче, които са надарени с 
очите на мъдростта, са способни да наблюдават всичко това. 
 

ятанто йогинаш чаинам    пашянтй атманй авастхитам 
ятанто 'пй акритатмано     наинам пашянтй ачетасах 

 
15.11. Дори усърдните сред йогите наистина успяват да съзрат душата, 
присъстваща в тялото. Но глупците с нечисти сърца никога не могат да я зърнат, 
независимо от усилията си. 
 

яд адитя-гатам теджо    джагад бхасаяте 'кхилам 
яч чандрамаси яч чагнау    тат теджо виддхи мамакам 

 
15.12. Сиянието, което се излъчва от слънцето и озарява цялата вселена, и което 
присъства в луната и в огъня – знай със сигурност, че то произлиза от Моето 
лично сияние. 
 

гам авишя ча бхутани    дхараямй ахам оджаса 
пушнами чаушадхих сарвах    сомо бхутва расатмаках 

 
15.13. Проявявайки се в пръстта на земята, Аз поддържам всички същества 
посредством Своите енергии; а в облика на нектарната луна, Аз подхранвам 
посевите (като ориз и ечемик). 
 

ахам ваишванаро бхутва    пранинам дехам ашритах 
пранапана-самаюктах    пачамй аннам чатур-видхам 

 
15.14. Влизайки в телата на живите същества като силата на храносмилането, Аз 
смилам четирите типа храни (сдъвкани, всмукани, близани и изпити) с помощта 
на издигащия се и спускащ се жизнен дъх. 
 
сарвася чахам хриди саннивишто 
маттах смритир джнанам апоханам ча 
ведаиш ча сарваир ахам ева ведйо 
веданта-крид веда-вид ева чахам 

 
15.15. Аз се намирам (като Свръхдуша) в сърцата на всички души и от Мен се 
пораждат помненето и познанието на душата, също както загубата и на двете (в 
съответствие с нейната карма, или дейност в земната равнина). Аз съм 
единственият познаваем (екстатичен) принцип на всички Веди. Аз съм Ведавяса, 
авторът на Веданта, тълкувателят на познаваемия смисъл на Ведите. И несъмнено 
Аз съм онзи който знае смисъла им. 
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двав имау пурушау локе    кшараш чакшара эва ча 
кшарах сарвани бхутани    кута-стхо 'кшара учяте 

 
15.16. В този свят има два типа души: склонните да грешат и непогрешимите. 
Всички същества от Бог Брахма надолу чак до най-нисшата неподвижна форма на 
живот са познати като склонни да грешат (понеже са се отклонили от съкровената 
си природа). Но онези, които завинаги пребивават в своята божествена натура, са 
познати като непогрешими (личните придружители на Бога). 
 

уттамах пурушас тв анях    параматметй удахритах 
йо лока-траям авишя    бибхартй авяя ишварах 

 
15.17. Но напълно различен и от двата типа души съществува Върховният Бог, 
познат като Параматма, Свръхдушата. Той е Всевишният Господ. Влизайки в 
трите свята в Своята вечна форма, Той поддържа всички същества във вселената.  
 

ясмат кшарам атито 'хам    акшарад апи чоттамах 
ато 'сми локе веде ча    пратхитах пурушоттамах 

 
15.18. Тъй като Аз съм трансцендентален спрямо склонните да грешат души, а 
превъзхождам също така и непогрешимите си спътници, славата Ми се възпява в 
света и в писанията като Пурушоттама, Върховната Личност. 
 

йо мам евам асаммудхо    джанати пурушоттамам 
са сарва-вид бхаджати мам    сарва-бхавена бхарата 

 
15.19. О Бхарата, онзи, който безпогрешно Ме познава в Моя вечен всесъзнателен 
и екстатичен облик като тази Върховна Личност, е съвършен познавач на 
цялостния теизъм и Ме боготвори във всяко едно отношение (в преданата сладост 
на умиротворение, служене, приятелство, родителство и интимност). 
 

ити гухятамам шастрам    идам уктам маянагха 
етад буддхва буддхиман сят    крита-критяш ча бхарата 

 
15.20. О чистосърдечни Арджуна, ето Аз ти описах това най-скрито съкровище на 
всички писания. О Бхарата, приемайки този нектар в съкровеността на сърцата 
си, непорочните души ликуват всред съвършенството на висшата сполука. 
 

Край на петнадесета глава 
 

ВЪРХОВНИЯТ БОГ 
 

От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 
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ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА 
 

НАБОЖНИЯТ И БЕЗБОЖНИЯТ ТЕМПЕРАМЕНТ 
 

Дайвасура-сампад-вибхага-йога 
 
 
 
 
 

шри-бхагаван увача 
абхаям саттва-самшуддхир    джнана-йога-вявастхитих 
данам дамаш ча яджнаш ча    свадхяяс тапа арджавам 
ахимса сатям акродхас    тягах шантир апаишунам 
дая бхутешв алолуптвам    мардавам хрир ачапалам 
теджах кшама дхритих шаучам    адрохо нати-манита 
бхаванти сампадам даивим    абхиджатася бхарата 

 
16.1-3. Богът рече: О Бхарата, следните качества се проявяват у човека, надарен с 
непорочна и набожна природа: безстрашие, сърдечна благост, вглъбеност в 
себепознанието, милосърдие, владеене на външните сетива, жертвоготовност, 
изучаване на Ведите, аскетизъм, искреност, ненасилие, правдивост, свобода от 
гняв, непривързаност към светското, умиротворение, липса на склонност към 
търсене на недостатъците на другите, състрадание към останалите, свобода от 
алчност, деликатност, скромност, непоклатимост, жизненост, прошка, търпение, 
чистота, липса на завист и ревност, и свобода от егоизъм. 
 

дхамбо дарпо ‘бхиманаш ча    кродхах парушям ева ча 
 джнанам чабхиджатася    партха сампадам асурим 
 
16.4. О Партха, а следните изродени качества се забелязват в човека с демоничен 
манталитет: гордост, надутост, егоизъм, гняв, безмилостност и неразумност. 
 

даиви сампад вимокшая    нибандхаясури мата 
ма шучах сампадам даивим    абхиджато 'си пандава 

 
16.5. Набожните и добродетелни качества са описани като причина за 
освобождение, а демоничните – като причина за сигурно робство. О Пандава, не се 
тревожи, твоята природа е набожна и благородна още по рождение. 
 

двау бхута-саргау локе 'смин    даива асура ева ча 
даиво вистарашах прокта    асурам партха ме шрину 

 
16.6. О Партха, живите същества в този свят имат две природи: набожна и 
демонична. Аз вече надълго и широко ти описах набожната природа, затова сега 
чуй от Мен за демоничната. 
 

правриттим ча нивриттим ча    джана на видур асурах 
на шаучам напи чачаро    на сатям тешу видяте 
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16.7. Демоничната натура не може да различи правилното от погрешното 
действие. Нито следа от чистота, добри практики или правдивост няма в подобни 
люде. 
 

асатям апратиштхам те     джагад ахур анишварам 
апараспара-самбхутам    ким анят кама-хаитукам 

 
16.8. Хората с демонична природа твърдят, че вселената е просто въображаема, 
неоснователна, безбожна и е породена от взаимното им нечисто съжителство. 
Заключението им е, че целия свят е бил сътворен просто заради похотта. 
 

етам дрштим аваштабхя    наштатмано 'лпа-буддхаях 
прабхавантй угра-карманах    кшаяя джагато 'хитах 

 
16.9. Поддържайки подобна концепция, демоните които са ниско интелигентни и 
лишени от себепознание, сами по себе си въплъщение на противни дела и 
неблагочестие, натрупват могъщество просто, за да унищожат света. 
 

камам ашритя душпурам    дамбха-мана-маданвитах 
мохад грихитвасад-грахан    правартанте 'шучи-вратах 

 
16.10. Спохождани от ненаситни сластолюбиви желания, напълно обладани и 
погълнати  от сетивни стремежи,  всред лудия бяс на гордата арогантност такива 
демони се заемат с отвратителни лоши практики. 
 

чинтам апаримеям ча    пралаянтам упашритах 
камопабхога-парама    етавад ити нишчитах 
аша-паша-шатаир баддхах    кама-кродха-параянах 
иханте кама-бхогартхам    аняйенартха-санчаян 

 
16.11-12. До сетния си дъх ги удрят камшиците на различни страхове и желания. 
Те са убедени, че утоляването на  похотта им е най-важното им занимание. 
Подмамвани и впримчвани от хиляди многообразни желания, завладени от сласт 
и гняв, те продължават да трупат незаконни богатства просто за сетивно 
удовлетворение. 
 

идам адя мая лабдхам    имам прапсйе маноратхам 
идам астидам апи ме    бхавишяти пунар дханам 

 
16.13. Демоничните люде казват: „Днес се сдобих с това, което желая; утре също 
ще получа желаното. Това е цялото ми богатство, а в бъдеще все повече и повече 
ще притежавам.” 
 

асау мая хатах шатрур    ханишйе чапаран апи 
ишваро 'хам ахам бхоги    сиддхо 'хам балаван сукхи 

 
16.14. „Убих един враг, ще погубя и останалите. Аз съм господарят на всичко, 
което виждат очите ми, аз съм този, който му се наслаждава, аз съм преуспял, 
могъщ и щастлив.” 
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адхйо 'бхиджанаван асми    ко 'нйо 'сти садришо мая 
якшйе дасями модишя    итй аджнана-вимохитах 
анека-читта-вибхранта    моха-джала-самавритах 
прасактах кама-бхогешу патанти нараке 'шучау 

 
16.15-16. „Какво може да се мери с моето богатство и аристократизъм? Ще 
изпълнявам жертвоприношения и ще раздавам подаяния на нуждаещите се, 
вследствие на което ще се наслаждавам.” Заблудени от невежество, потънали в 
страстни желания, подлъгвани от изкушения и привикнали към сетивни наслади, 
тези демонични люде са обречени на ужасен ад, какъвто е Ваитарани. 
 

атма-самбхавитах стабдха    дхана-мана-маданвитах 
яджанте нама-яджнаис те    дамбхенавидхи-пурвакам 

 
16.17. Винаги високомерни, безочливи и опиянени от богатства и величественост, 
всички тези демони правят показни псевдо жертвоприношения, несъответстващи 
на писанията. 
 

аханкарам балам дарпам    камам кродхам ча самшритах 
мам атма-пара-дехешу    прадвишанто 'бхясуяках 

 
16.18. Потънали в егоизъм, подлудени от власт, завладени от похот и гняв, 
напълно презирайки Мен, който се намирам в телата им, както и в телата на 
останалите като Свръхдуша, те намират недостатъци на всички добри качества 
(на истинските светци).  
 

тан ахам двишатах круран    самсарешу нарадхаман 
кшипамй аджасрам ашубхан    асуришв ева йонишу 

 
16.19. Понеже тези демони са завистливи, жестоки, зли и деградирали, Аз 
непрестанно ги захвърлям във въртележката на раждането и смъртта, в утробите 
на презрени демонични същества. 
 

асурим йоним апанна    мудха джанмани джанмани 
мам апрапяива каунтея    тато янтй адхамам гатим 

 
16.20. О Каунтеуа, раждайки се постоянно в демонични образи, тези глупци не 
могат да дойдат при Мен, въплъщението на Божествеността. Така те пропадат все 
по и по-надолу до най-унизителни и деградирали условия на живот. 
 

три-видхам наракасйедам    дварам нашанам атманах 
камах кродхас татха лобхас    тасмад етат траям тяджет 

 
16.21. Трите самоубийствени врати, водещи към ада, са похотта, гневът и 
алчността. Затова те трябва да бъдат изоставени напълно. 
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етаир вимуктах каунтея    тамо-двараис трибхир нарах 
ачаратй атманах шреяс  тато яти парам гатим 

 
16.22. О Каунтеуа, онзи, който е освободен от тези три порти към ада, действа за 
истинския си интерес. Така той достига върховното местоназначение. 
 

ях шастра-видхим утсриджя    вартате кама-каратах 
на са сиддхим авапноти    на сукхам на парам гатим 

 
16.23. Човек който престъпва наставленията на писанията и действа според 
прищевките си, никога не може да постигне съвършенство, щастие или 
върховната цел. 
 

тасмач чхастрам праманам те    карякаря-вявастхитау 
джнатва шастра-видханоктам    карма картум ихархаси 

 
16.24. Затова напътствията на писанията, касаещи дълга и неизпълнението му, са 
единствената ти инстанция. Щом си разбрал заповедите на писанията в тази 
равнина на дейността – а именно да действаш изключително и само за 
удовлетворение на Бога – това те задължава сега на практика да приложиш тези 
учения. 
 

Край на шестнадесета глава 
 

НАБОЖНИЯТ И БЕЗБОЖНИЯТ ТЕМПЕРАМЕНТ 
 

От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 
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ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА 
 

ТРИТЕ КАТЕГОРИИ НА ВЯРАТА 
 

Шраддхатрая-вибхаг-йога 
 
 
 
 
 

арджуна увача 
йе шастра-видхим утсриджя    яджанте шраддхаянвитах 
тешам ништха ту ка кришна    саттвам ахо раджас тамах 

 
17.1. Арджуна запита: О Кришна, каква е позицията на онези, които извършват 
обожание с вяра, но пренебрегват заповедите на писанията? Това за добродетел, 
страст или невежество се счита? 
 

шри-бхагаван увача 
три-видха бхавати шраддха    дехинам са свабхава-джа 
саттвики раджаси чаива  тамаси чети там шрину 

 
17.2. Богът рече: Тази вяра е три вида в съответствие с развитите отпреди 
склонности на въплътената душа: добродетелна, страстна или невежа. Сега моля 
чуй от Мен за това. 
 

саттванурупа сарвася    шраддха бхавати бхарата 
шраддха-майо 'ям пурушо   йо яч-чхраддхах са ева сах 

 
17.3. О Бхарата, всички люде имат определен тип вяра според индивидуалния си 
нрав. Самата природа на живите същества се основава на вярата; вътрешните и 
външните им характеристики се оформят в съответствие с вярата им. Затова 
природата им може да бъде разпозната съобразно типа обожание и богопочитане, в 
което влагат вярата си. 
 

яджанте саттвика деван     якша-ракшамси раджасах 
претан бхута-ганамш чанйе    яджанте тамаса джанах 

 
17.4. Людете, надарени с добродетелна природа, обожават добродушните 
полубогове; людете със страстна природа обожават страстните полубогове якшаси 
и демоните канибали ракшаси; докато онези, чиято вяра е невежа, обожават 
призраци и мъртъвци в равнината на мрака. 
 

ашастра-вихитам гхорам   тапянте йе тапо джанах 
дамбхаханкара-самюктах    кама-рага-баланвитах 
каршаянтах шарира-стхам    бхута-грамам ачетасах 
мам чаивантах шарира-стхам    тан виддхй асура-нишчаян 
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17.5-6. Горделивите и претенциозни глупци причиняват умопомрачително 
разбъркване на естествените елементи в тялото и измъчват обитаващата в него 
душа, която е духовна частица от Мен. Подтиквани от силен стремеж да 
демонстрират умствените и физическите си умения, те изпълняват мъчителни, 
непредписани в писанията аскези. Знай, че такива люде несъмнено са 
първокласни демони. 
 

ахарас тв апи сарвася    три-видхо бхавати приях 
яджнас тапас татха данам    тешам бхедам имам шрину 

 
17.7. В съответствие с трите гуни на материалната природа, съществуват и три 
вида предпочитана храна. По същия начин има и три типа жертвоприношения, 
три типа аскетизъм, и три типа милосърдие. Чуй сега за всички тях. 
 

аюх-саттва-баларогя-    сукха-прити-вивардханах 
расях снигдхах стхира хридя    ахарах саттвика-приях 

 
17.8. Храни, които са подходящи за ядене и за предлагане, които увеличават 
дълголетието, жизнеността, силата, здравето, щастието и удовлетворението, които 
са сочни, млечни, пълнозърнести и апетитни са драги на людете с добродетелна 
природа. 
 

катв-амла-лаванатй-ушна-    тикшна-рукша-видахинах 
ахара раджасасйешта    духкха-шокамая-прадах 

 
17.9. Храните, които се харесват на хората със страстна природа, са твърде 
горчиви (като нимба), твърде кисели, твърде солени, твърде горещи, твърде 
пикантни (като люти чушки), твърде сухи (като сухо препечен нахут), твърде 
препържени (като синапено семе). Такава храна причинява нещастие, 
неудовлетворение и болести. 
 

ята-ямам гата-расам    пути парюшитам ча ят 
уччхиштам апи чамедхям    бходжанам тамаса-приям 

 
17.10. А ето каква храна се нрави на невежите: изстинала, понеже е готвена преди 
повече от три часа, безвкусна, вмирисана, вчерашна; хранителни остатъци от 
другите (изключение са остатъците от гуру) и нечисти продукти (като месо, вино и 
лук). 
 

апхалаканкшибхир яджно    видхи-дишто я иджяте 
яштавям евети манах самадхая са саттвиках 

 
17.11. Жертвоприношението с добродетелни характеристики е в съответствие с 
наставленията на писанията, изпълнено с решително чувство за дълг, от човек, 
лишен от стремеж към плодовете. 
 

абхисандхая ту пхалам    дамбхартхам апи чаива ят 
иджяте бхарата-шрештха    там яджнам виддхи раджасам 
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17.12. Знай обаче, Бхарата, че жертвоприношение, което се прави с очаквания към 
плодовете, просто като израз на пищност и изобилие, носи оттенъка на страстта. 
 

видхи-хинам асриштаннам    мантра-хинам адакшинам 
шраддха-вирахитам яджнам    тамасам паричакшате 

 
17.13. А онази жертва, която пренебрегва инструкциите на писанията и се 
изпълнява без раздаване на дарове и храна, без произнасяне на подходящите 
мантри, без подаръци за гуру и без вяра е позната като жертва в невежество. 
 

дева-двиджа-гуру-праджна-    пуджанам шаучам арджавам 
брахмачарям ахимса ча шарирам тапа учяте 

 
17.14. Обожаването на мурти, на брамините, на духовния учител и на 
просветлените души, също както чистотата, простотата, целомъдрието и 
ненасилието – всичко това съставлява аскетизма на тялото. 
 

анудвега-карам вакям    сатям прия-хитам ча ят 
свадхяябхясанам чаива    ван-маям тапа учяте 

 
17.15. Реч, която не притеснява другите, която е правдива, приятна, но въпреки 
това благотворна, също както и редовно рецитиране на Ведите – всичко това е 
познато като аскетизъм на словото. 
 

манах-прасадах саумятвам    маунам атма-виниграхах 
бхава-самшуддхир итй етат    тапо манасам учяте 

 
17.16. Себеудовлетворението, деликатната сериозност, твърдостта, себевладеенето 
и пречистването на съзнанието представляват аскетизма на ума. 
 

шраддхая парая таптам    тапас тат три-видхам нараих 
апхалаканкшибхир юктаих   саттвикам паричакшате 

 
17.17. Когато се изпълнява от отдадена душа, без желания и с възвишена вяра във 
Върховния Бог, тази тройна аскеза е с природата на добродетелта. 
 

саткара-мана-пуджартхам    тапо дамбхена чаива ят 
крияте тад иха проктам   ераджасам чалам адхрувам 

 
17.18. Такава нетърпима и непостоянна аскетичност, която горделиво се 
извършва просто от желание за печалба, обожание, слава и почит, е позната като 
аскеза в гуната на страстта. 
 

мудха-грахенатмано ят    пидая крияте тапах 
парасйотсаданартхам ва    тат тамасам удахритам 

 
17.19. Аскетизъм, изпълняван глупаво и неразумно, причиняващ само-измъчване 
или предназначен да навреди на другите, е познат като аскеза с качества на 
невежество. 
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датавям ити яд данам    дияте 'нупакарине 
деше кале ча патре ча    тад данам саттвикам смритам 

 
17.20. Милостиня дадена без очакване на отплата, като въпрос на дълг, с 
подобаващо съобразяване на времето, мястото и получателя, се счита за 
добродетелна по природа. 
 

ят ту пратюпакарартхам    пхалам уддишя ва пунах 
дияте ча париклиштам    тад данам раджасам смритам 

 
17.21. Такава милостиня обаче, която се дава с възбуден ум, с очакване на нещо в 
замяна или с желание за получаване на достъп до райските царства, е позната 
като милостиня с природата на страстта.   
 

адеша-кале яд данам    упатребхяш ча дияте 
асат-критам аваджнатам    тат тамасам удахритам 

 
17.22. Милостиня, дадена без уважение и с презрение на получател, който не я 
заслужава, на неподходящо място и в неподходящо време, се приема за невежа 
благотворителност. 
 

ом тат сад ити нирдешо  брахманас три-видхах смритах 
брахманас тена ведаш ча  яджнаш ча вихитах пура 

 
17.23. Словата „ом тат сат” са споменати в писанията като показателни за 
Парабрахман, Всевишния Дух. По време на вселенското сътворение брамините, 
Ведите и жертвоприношенията са били създадени от тези три думи. 
 

тасмад ом итй удахритя    яджна-дана-тапах-криях 
правартанте видханоктах    сататам брахма-вадинам 

 
17.24. По тази причина последователите на Ведите винаги започват изпълнението 
на предписаните си в свещените книги задължения, основаващи се на жертва, 
милосърдие или аскетизъм, мълвейки звука „ом”, който представя Брахман, 
Абсолюта. 
 

тад итй анабхисандхая  пхалам яджна-тапах-криях 
дана-крияш ча вивидхах  криянте мокша-канкшибхих 

 
17.25. Вибрирайки думата „тат”, която също представя Брахман, Абсолютния, и 
отказвайки се от желанието си за плодовете на своите дела, търсещите 
освобождение, извършват различни видове жертвоприношения и аскези, и 
изпълняват дълга си, раздавайки подаяния. 
 

сад-бхаве садху-бхаве ча    сад итй етат праюджяте 
прашасте кармани татха    сач-чхабдах партха юджяте 
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17.26. О Партха, словото „сат” загатва за истината, както и за людете, които са 
отдадени слуги на тази истина. То също се използва при извършването на 
благоприятни дела. 
 

яджне тапаси дане ча    стхитих сад ити чочяте 
карма чаива тад-артхиям    сад итй евабхидхияте 

 
17.27. Словото „сат” служи да обозначи вечността както на предмета на жертвата, 
аскетизма и милосърдието, така и на дълга, изпълнен за удовлетворение на 
Върховния Бог. 
 

ашраддхая хутам даттам    тапас таптам критам ча ят 
асад итй учяте партха на ча тат претя но иха 

 
17.28. О Партха, жертва, милосърдие, аскетизъм или какъвто и да било дълг, 
изпълнени без вяра във висшата цел, са познати като „асат” или покварени. 
Подобни дела никога не биха принесли благоприятен резултат, нито в този свят, 
нито в следващия. 
 

Край на седемнадесета глава 
 

ТРИТЕ КАТЕГОРИИ НА ВЯРАТА 
 

От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 
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ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА 
 

ВИСШАТА ЦЕЛ НА БОЖЕСТВЕНАТА СВОБОДА 
 

Мокша-йога 
 

 
 
 
 
 

арджуна увача 
саннясася маха-бахо  таттвам иччхами ведитум 
тягася ча хрикишеша  притхак кешинисудхана 
 

18.1. Арджуна рече: О Махабахо, Хришикеша, Кешинисудхана, бих искал да науча 
разликата между принципа на отричането от дейност и принципа на отричането 
от плодовете на дейността. 
 

шри-бхагаван увача 
камянам карманам нясам  саннясам кавайо видух 
сарва-карма-бхала-тягам  прахус тягам вичакшанах 

 
18.2. Богът рече: Според мъдрите, изоставянето на всички желани от материална 
гледна точка дейности се нарича отречение (санняса), а изоставянето на плодовете 
на всички дейности (били те ежедневни, случайни или основаващи се на 
материални желания) се нарича непривързаност (тяга). 
 

тягам дошавад итй еке  карма прахур манишанах 
яджна-дана-тапах-карма  на тяджям ити чапаре 

 
18.3. Някои учени (от школата Санкхя) настояват, че дейността (поради своите 
недостатъци, каквото е насилието) трябва да бъде отречена. Други (от школата 
Мимамсака) твърдят, че задълженията (дадени в писанията), отнасящи се до 
жертвата, милосърдието и аскетизма не бива никога да бъдат изоставяни. 
 

нишчаям шрину ме татра  тяге бхарата-саттама 
тяго хи пуруша-вягха  три-видхах сампракиртитах 

 
18.4. О най-добър сред Бхаратите, чуй сега Моето съвършено заключение във 
връзка с отречението. О най-изтъкнат сред людете, съвсем ясно определено е, че 
отречението бива три вида. 
 

яджна-дана-тапах-карма  на тяджям карям ева тат 
Яджно данам тапас чайва  паванани манишинам 

 
18.5. Задълженията, основаващи се на жертва, милосърдие и аскетизъм не бива 
никога да се изоставят. Такива задължения трябва да бъдат изпълнени, понеже 
служат да пречистят на сърцата на интелигентните. 
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етанй апи ту кармани  сангам тяктва пхалани ча 
картавянити ме партха  нишчитам матам уттамам 

 
18.6. Още повече, Партха, всички тези дела трябва да се извършват като дълг, 
като се изоставят привързаността и желанията за плодовете. Знай, че такова е 
Моето окончателно, съвършено и най-висше заключение.  
 

ниятася ту саннясах  кармано нопападяте 
мохат тася паритягас  тамасах парикиртитах 

 
18.7. Изоставянето на ежедневните дейности никога не е желателно. Да се 
напуснат ежедневните задължения поради заблуда – това е фалшиво отречение, 
или отречение в гуната на невежеството. 
 

духкхам итй ева ят карма  кая-клеша-бхаят тяджет 
са критва раджасам тягям  наива тяга-пхалам лабхет 

 
18.8. Онзи, който напуска рутинните си задължения поради страх от телесен 
дискомфорт, считайки ги за източник на притеснение, извършва отречение с 
природата на страстта. По този начин той не постига (знание, което е) плодът на 
истинското отречение. 
 

карям итй ева ят карма  ниятам крияте ‘рджуна 
сангам тяктва пхалам чайва  са тягах саттвико матах 

 
18.9. О Арджуна, човек който изпълнява ежедневните си дела като дълг и изоставя 
привързаността и желанията за плодовете – той извършва добродетелно по 
природата си отречение. Такова е Моето мнение. 
 

на двештй акушалам карма  кушале нанусаджате 
тяги саттва-самавишто  медхави чхинна-самшаях 

 
18.10. Високо интелигентният, отречен човек, надарен с добродетелна природа, 
свободен от всички съмнения нито негодува срещу неприятните задължения, нито 
е привързан към онези дела, които му носят щастие. 
 

на хи деха-бхрита шакям  тяктум карманй ашешатах 
яс ту карма-пхала-тяги  са тягитй абхидхияте 

 
18.11. Всъщност е невъзможно за въплътената душа напълно да изостави всички 
дейности. Затова истински отречен човек е онзи, който се отрича от плодовете на 
дейността. 
 

аништам иштам мишрам ча  три-видхам карманах пхалам 
бхаватй атягинам претя  на ту саннясинам квачит 
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18.12. Людете, жадуващи за плодовете на делата си, се сдобиват с три типа награда 
след смъртта – добра, лоша или смесена. Но истинският отреченик (санняси), 
никога не се докосва до подобни плодове.  
 

панчайтани маха-бахо  каранани нибодха ме 
санкхйе кританте проктани  сиддхайе сарва-карманам 

 
18.13. О могъщи юнако, в писанието, познато като Санкхя или Веданта, се описват 
пет причини за изпълнение на всички дейности и сега можеш да чуеш от Мен за 
тях.  
 

адхиштханам татха карта  каранам ча притхаг-видхам 
вивидхаш ча притхак чешта  даивам чайватра панчанам 

 
18.14. (С помощта на следните пет фактора се извършват всички дела:) Тялото, 
егото (под формата на възел от дух и материя), отделните сетива, различните 
усилия и съдбата, или намесата на Върховния Господар на вселената. 
 

шарира-ванмохабхир ят  карма прарабхате нарах 
няям ва випаритам ва  панчайте теся хетавах 

 
18.15. Каквото и законно или незаконно действие да извършва човек с тяло, ум 
или реч, то е причинено от тези пет фактора. 
 

татрайвам сати картарам  атманам кевалам ту ях 
пашятй акрита-буддхиван  на са пашяти дурматих 

 
18.16. Затова злоумният, който счита себе си за единствен извършител на 
дейността, никога не може да съзре истинското състояние на нещата поради 
глупавото си разбиране. 
 

яся наханкарито бхаво  буддхир яся на липяте 
хатвапи са имал локан  на ханти на нибадхате 

 
18.17. Онзи, който е лишен от егоизъм (пораждащ се от ненавистта към Абсолюта), 
и чиято интелигентност не е въвлечена (в светски дела), дори да избие всички 
живи същества в цялата вселена, всъщност изобщо не убива, нито изстрадва 
последиците за убиеца. 
 

гянам гнеям паригята  три-видха карма-чодана 
каранам карма карети  три-видхах карма-санграхах 

 
18.18. Познанието, познаваемият и познаващият – това са трите импулса на 
дейността. Стремежът, делото и извършителят – това са трите основи на 
дейността.  
 

гянам карма ча карта ча  тридхайва гуна-бхедатах 
прочяте гуна-санкхяне  ятхавач чхрину танй апи  
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18.19. В писанието Санкхя познанието, действието и извършителят се 
класифицират според своята (добродетелна, страстна или невежа) природа. Чуй 
сега от Мен за тези категории. 
 

сарва-бхутешу йенайкам  бхавам авяям икшате 
авибхактам вибхактешу  тадж гянам виддхи саттвикам 

 
18.20. Такова знание, което спомага да бъде съзрян единният, нетленен и неделим 
божествен принцип (Моята по-висша божествена енергия), като присъстващ във 
всички разнообразни живи същества, е познато като знание с природата на 
добродетел. 
 

притхактвена ту ядж гянам  нана-бхаван-притхаг-видхан 
ветти сарвешу бхутешу  тадж гянам виддхи раджасам 

 
18.21. В света на живите същества, знание, посредством което човек преживява 
многообразни различни опитности (с конфликтен характер поради 
индивидуалния отделен интерес) и много различни (независими) концепции за 
истината – такова знание е в гуната на страстта. 
 

ят ту критснавад екасмин  карйе сактам ахайтуким 
аттаттвартхавад алпам ча  тат тамасам удахритам 

 
18.22. А това знание, чрез което човек се привързва към баналното (към 
незначителните неща), считайки че това е всичко на света (най-висшето); което е 
глупаво, лишено от обмисляне на писанията и фанатично (сякаш животинско) – 
такова знание е по самата си природа невежество. 
 

ниятам санга-рахитам  арага-двешатах критам 
апхала-препсуна карма  ят тат саттвикам учяте 

 
18.23. Онова действие, което се извършва с постоянство от непривързан човек, 
безразличен към обсебване и отблъскване, несъмнено е действие с добродетелна 
природа. 
 

ят ту камапсуна карма  саханкарена ва пунах 
крияте бахулаясам  тад раджасам удахритам 

 
18.24. А дело, извършено с неимоверно усилие от амбициозен или егоистичен 
човек е познато като дело с природата на страстта. 
 

анубандхам кшаям химсам  анапекшя ча паурушам 
мохад арабхяте карма  ят тат тамасам учяте 

 
18.25. Дейност с природата на невежество е онази, която се извършва от заблуда, 
без оглед на произтичащите от нея последствия, от вредния й ефект и 
злонамереност или независимо от способността на извършителя да я изпълни. 
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мукта-санго ‘нахамвади  дхритй-утсаха-саманвитах 
сиддхй-асиддхйор нирвикарах  карта саттвика учяте 

 
18.26. Онзи, който действа от добродетелна природа е напълно непривързан, 
несебичен, но търпелив и ентусиазиран, и неповлиян пред лицето на успех или 
загуба. 
 

раги карма-пхала-препсур  лубдхо химсатмако ‘шучих 
харша-шоканвитах карта  раджасах парикиртитах 

 
18.27. Който действа от страст се казва, че е вманиачен, алчен, търсещ резултата, 
раздразнителен, зает с отвратителни практики, неспоменати в писанията, и 
подвластен на главозамайване и скръб. 
 

аюктах пракритах сатабдхах  шатхо найшкритико ‘ласах 
вишади диргха-сутри ча  карта тамаса учяте 

 
18.28. Човекът с невежа природа е с непостоянен ум, с груб манталитет, 
претенциозен мошеник, който оскърбява останалите, мързелив, мрачен и вечно 
отлага всичко. 
 

буддхер бхедам дхритеш чайва  гунатас три-видхам шрину 
прочяманам ашешена  притхактвена дхананджая 

 
18.29. О Дхананджая, чуй Ме внимателно. Ясно ще ти опиша трите вида 
интелигентност и решителност, класифицирани според гуните на природата. 
 

правриттим ча нивриттим ча  карякаре бхаябхайе 
бандхам мокшам ча я ветти  буддхих са партха саттвики 

 
18.30. О Партха, добродетелна интелигентност е онази, посредством която може да 
бъде наистина разбрана същностната природа на (религиозната) наклонност и 
(нерелигиозната) въздържаност, на дълга и неизпълнението му, на страха и 
смелостта, така както и на робството и свободата (и на всички подобни 
разграничения). 
 

яя дхармам адхармам ча  карям чакарям ева ча 
аятхават праджанати  буддхих са партха раджаси 

 
18.31. О Партха, страстната интелигентност е такава, посредством която 
истинската природа на религията, нерелигиозността, дълга и неизпълнението му 
могат да бъдат едва частично установени.  
 

адхармам дхармам ити я  маняте тамасаврита 
сарвартхан випаритамш ча  буддхих са партха тамаси 

 
18.32. Интелигентност, покварена от невежество е онази заблудена 
възприемчивост, която приема нерелигиозността за религия и всяко нещо – за 
неговата противоположност. 



 137

 
дхритя яя дхараяте  манах-пранендрия-криях 
йогенавябхичариня  дхритих са партха саттвики 

 
18.33. О Партха, решителност с природата на добродетел е такава еднонасочена 
целеустременост, която неспирно владее ума и виталните жизнени сили, сетивата, 
както и всичките им дейности. 
 

яя ту дхарма-камартхан  дхритя дхараяте ‘рджуна 
прасангена пхалаканкши  дхритих са партха раджаси 

 
18.34. О Партха, о Арджуна, страстната решителност е тази, която поради стремеж 
към плодовете винаги прибягва към ритуалистични религии с цел да натрупа 
богатства в опит да осъществи светските си желания. 
 

яя свапнам бхаям шокам  вишадам мадам ева ча 
на вимунчати дурмедха  дхритих са тамаси мата 

 
18.35. Решителност с природата на невежество е онази, благодарение на която 
неинтелигентният човек не изоставя сън, страх, скръб, отпадналост и гордост. 
 

сукхам тв иданим три-видхам  шрину ме бхаратаршабха 
абхясад рамате ятра  духкхантам ча нигаччхати 
ят тад агре вишам ива  паринаме мритопамам 
тат сукхам саттвикам проктам  атма-буддхи-прасада-джам 

 
18.36-37. О Бхаратаршабха, чуй сега от Мен за трите типа щастие. Такова щастие, 
което посредством развиването си поражда удовлетворение, погубвайки всички 
страдания; което в началото смущава човека като отрова, но по-късно го 
наслаждава като нектар и което възниква от чистото себепознание – за такова 
щастие се казва, че е с природата на добродетел. 
 

вишайендрия-самйогад  ят тад агре мритопамам 
паринаме вишам ива  тат сукхам раджасам смритам 

 
18.38. За щастието със страстна природа се казва, че е такова, което се поражда от 
досега на сетивата с техните обекти; което в началото се усеща като нектар, но по-
късно става ясно, че е просто отрова. 
 

яд агре чанубандхе ча  сукхам моханам атманах 
нидралася-прамадоттхам  тат тамасам удахритам 

 
18.39. Щастие с природата на невежество е това, което отначало докрай въвежда в 
заблуда душата и се поражда от сън, леност и нехайство. 
 

на тад асти притхивям ва  диви девешу ва пунах 
саттвам пракрити-джайр мукхам  яд ебхих сят трибхир гунаих 
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18.40. Било на земята (всред всички форми на живот като се започне с човешката), 
било в райската равнина всред небесните богове, никой и нищо не е свободен от 
тези три гуни, породени от материалната природа. 
 

брахмана-кшатрия-вишам  шудранам ча парантапа 
кармани правибхактани  свабхава-прабхавайр гунаих 

 
18.41. О Парантапа, съобразно гуните (на добродетелта, страстта и невежеството), 
породени от тяхната природа, всички задължения на брамините, кшатриите, 
ваишите и шудрите са разделени по съответен начин (в степенувани 
класификации). 
 

шамо дамас тапах шаучам  кшантир арджавам ева ча 
гянам вигянам астикям  брахма-карма свабхава-джам 

 
18.42. Вътрешно и външно владеене на сетивата, аскетизъм, чистота, 
въздържаност, целеустременост, знание, осъзнаване и теизъм – всичко това със 
сигурност представляват естествените задължения на брамините. 
 

шаурям теджо дхритир дакшям  юддхе чапй апалаянам 
данам ишвара-бхаваш ча  кшатрам карма свабхава-джам 

 
18.43. Доблест, устремност, издръжливост, смелост в бой, милосърдно 
благоразположение и водачество – такива несъмнено са характерните дейности за 
кшатриите. 
 

криши-горакшя-ваниджям  вайшя-карма свабхава-джам 
паричарятмакам карма  шудрасяпи свабхава-джам 
 

18.44. Земеделие, отглеждане на крави и търговия са естествените дела на 
ваишите; а естествено за шудрите е отдаването на служене към брамините, 
кшатриите и ваишите (помагайки в различните им дейности). 
 

све све карманй абхиратах  самсиддхим лабхате нарах 
свакарма-ниратах сиддхим  ятха виндати тач чхарину 

 
18.45. Себепознанието е постижимо за човек, който се е посветил на подходящата 
дейност, предписана за естествените му характеристики. Нека сега ти разкажа как 
по такъв начин той постига съвършенство. 
 

ятах правриттир бхутанам  йена сарвам идам татам 
свакармана там абхярчя  сиддхим виндати манавах 

 
18.46. Човек постига съвършенство изпълнявайки подобаващите задължения, 
които са му предписани в съответствие с качествата му. Извършвайки дълга си, 
той почита Върховния Бог, от когото произхождат всички същества и импулси, и 
който прониква и насища цялата вселена (осъществявайки Върховната си 
характеристика на Господ на всичко и всички).  
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шреян сва-дхармо вигунах  пара-дхармат свануштхитах 
свабхава-ниятам карма  курван напноти килбишам 

 
18.47. Макар че може да има несъвършенство при изпълнението им, по-добре е 
човек да остане верен на присъщите си предписани задължения, отколкото да 
изпълни чужд дълг безукорно. Никога не върши грях онзи, който се придържа 
към естествения си дълг. 
 

саха-джам карма каунтея  са-дошам апи на тяджет 
сарварамбха хи дошена  дхуменагнир ивавритах 

 
18.48. О Каунтея, въпреки несъвършенствата при изпълнението им, задълженията 
предписани в съответствие с природата на човека не бива никога да бъдат 
изоставяни. Наистина, всички дела (карма) са (малко или повече) обвити в 
несъвършенство, както огънят е обвит в дим. 
 

асакта-буддхих сарватра  джитатма вигата-сприхах 
найшкармя-сиддхим парамам  саннясенадхигачхати 

 
18.49. С интелигентност непривързана към никакви светски цели, себевладеещят 
се човек, лишен от желания, постига висшето съвършенство на прекратяване на 
последствията от делата си като изоставя плодовете на всичките си дейности.  
 

сиддхим прапто ятха брахма  татхапноти нибодха ме 
самасенайва каунтея  ништха гянася я пара 

 
18.50. О Каунтея, чуй сега накратко от Мен как човек, който е постигнал 
прекратяване на всички последствия от делата си, стига до божествената равнина 
на Абсолюта, постигането на която е върховната цел на (божественото 
себеосъзнато) познание. 
 

буддхя вишуддхая юкто  дхритятманам ниямя ча 
шабдадин вишаямш тяктва  рага-двешу вюдасуа ча 
вивикта-севи лагхв-аши  ята-вак-кая-манасах 
дхяна-йога-паро нитям  вайрагям самупашритах 
аханкарам балам дарпан  камам кродхам париграхам 
вимучя нирмамамх шанто  брахма-бхуяя калпате 

 
18.51-53. Надарен с интелигентност с природата на добродетел, овладял ума си с 
добродетелна решителност, непривързан към сетивните обекти на звука, досега, 
формата, вкуса и мириса, свободен от пристрастеност и отблъскване, встрани от 
компанията на материалистични люде, онзи, който се храни умерено, който 
владее тялото, ума и речта си, непрестанно вглъбен в размисли за Върховния Бог, 
напълно откъснат от земния свят, несебичен, недеспотичен, лишен от суетност, 
сласт и гняв, и неприемащ служене от никого – такъв човек, изоставил всякакво 
чувство за собственост  и потопен в божествен мир със сигурност има качествата 
да постигне божествено себеосъзнаване. 
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брахма-бхутах прасаннатма  на шочати на канкшати 
самах сарвешу бхутешу  мад-бхактим лабхате парам 

 
18.54. Безукорно чистосърдечната и себеудовлетворена душа, постигнала 
съзнателната си божествена природа нито скърби, нито копнее за нещо. Гледайки 
еднакво на всички същества (в разбирането за Моята върховна енергия), тя 
постепенно постига възвишена преданост (према-бхакти) към Мен. 
 

бхактя мам абхиджанати  яван яш часми таттватах 
тато мам таттвато гятва  вишате тад-анантарам 

 
18.55. Чрез силата на тази възвишена преданост, душата е способна напълно да 
опознае природата и величието Ми на Всемогъщ Господ (айшварямая-сварупа). 
Тогава, постигайки разбиране за божествената си връзка с Мен, тя встъпва в 
групата на близките Ми лични спътници, чиято природа не се различава от 
Моята. 
 

сарва-карманй апи сада  курвано мад-вяпашраях 
мат-прасадад авапноти  шашватам падам авяям 

 
18.56. Макар да са винаги активни, изпълнявайки всякакви видове задължения, 
онези, които са приели подслон единствено в Мен, по Моя милост постигат 
вечната равнина на благословеното служене.  
 

четаса сарва-кармани  майи санняса мат-парах 
буддхи-йогам упашритя  мач-читтах сататам бхава 

 
18.57. Посредством изкуството на служенето, поднасяйки всичките си дела на Мен 
с разбирането, че единствен Аз съм върховната цел, подслони интелигентността 
си във връзката си с Мен (ставайки непривързан към обичайните задължения) и 
по такъв начин винаги Ми бъди верен и предан. 
 

мач-читтах сарва-дургани  мат-прасадат таришяси 
атха чет твам аханкаран  на шрошяси винанкшяси 

 
18.58. Когато Ми посветиш сърцето си, ще си способен да преминеш всевъзможни 
мъчно преодолими препятствия и беди по Моята милост. А ако от гордост не се 
вслушаш в думите Ми, със сигурност ще погинеш. 
 

яд аханкарам ашритя  на йотся ити манясе 
митхяива вявасаяс те  пракритис твам нийокшято 

 
18.59. От високомерие ти си мислиш: „Аз няма да се сражавам”, но подобно 
решение несъмнено е напусто защото самата ти природа (съответстваща на 
кшатрия) те обрича да влезеш в битката. 
 

свабхава-йена каунтея  нибаддхах свена кармана 
картум неччхаси ян мохат  каришясй авашо ‘пи тат 
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18.60. О Каунтея, принуден от тенденциите на своята природа, ти скоро неизбежно 
ще изпълниш същият този дълг, който сега от заблуда искаш да избегнеш. 
 

ишварах сарва-бхутанам  хрид-деше ‘рджуна тиштхати 
брахмаян сарва-бхутани  янтрарудхани маяя 

 
18.61. О Арджуна, Върховният Бог обитава във всички и посредством силата на 
заблуждаващата си енергия принуждава живите същества да се скитат тук и там 
(във всевъзможни състояния), като че са просто кукли на конци, закачени на 
въртележка. Наистина, този Бог живее в сърцата на всеки един. 
 

там ева шаранам гаччха  сарва-бхавена бхарата 
тат прасадат парам шантим  стханам прапсяси шашватам 

 
18.62. О Бхарата, отдай Му се във всяко отношение. По Негова милост ще 
постигнеш висшия мир и вечната обител. 
 

ити те гянам акхятам  гухяд гухятарам мая 
вимришяйтад ашешена  ятхеччхаси татха куру 

 
18.63. Разкрих ти още и още скрити съкровища. Запомни всичко това,  а сетне 
стори каквото пожелаеш. 
 

сарва-гухятарам бхуях  шрину ме парамам вачах 
ишто ‘си ме дридхам ити  тато вакшями те хитам 

 
18.64. Чуй сега отново Моето най-висше учение, най-скритото сред всички тайни 
съкровища. Ти си Ми изключително скъп и всъщност това е причината да ти 
обяснявам всичко това за твоето истинско добро.  
 
Коментар: Според Шрила Бхактивинода Тхакура (в коментара към „Видвад Ранджан” 
9.1) мъдростта на себеосъзнаването във втората и третата глави на „Шри Гита” са 
дълбоките (гухям) учения на Бог Шри Кришна. Описанието на Бога на себе си като 
Върховен в седма и осма глави са по-задълбочени (гухятарам), понеже такова едно 
знание поражда предаността. В девета глава започват най-проникновените учения 
(гухятамам), тъй като Богът описва признаците на изключителната преданост (кевала-
бхакти).  
Понеже Неговият преданоотдаден Арджуна Му е изключително скъп, сега Богът 
повтаря тайните си учения за негово благо. Този път обаче, Той разкрива най-тайното 
си от всички съкровища (сарва-гухятамам), най-любящия си съвет: „Арджуна, ти си 
Ми най-скъпият, затова сега ще ти разкрия цялата истина.” 
 

ман-мана бхава мад-бхакто  мад-яджи мам намаскуру 
мам евайшяси сатям те  пратиджане прийо ‘си ме 

 
18.65. Мисли за Мен, служи Ми, обожавай Ме, отдай Ми се всецяло и със 
сигурност ще Ме достигнеш. Това е искреното Ми обещание към теб, понеже си 
Ми скъп приятел.  
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барва-дхарма паритяджа  мам екам шаранам враджа 
ахам твам сарва-папебхйо  мокшяйшями ма шучах 

 
18.66. Напълно изоставил всички видове религии, отдай се само на Мен. Аз ще те 
освободя от всички грехове, затова не се отчайвай. 
 
Коментар: Тук е възпята славата на скрития смисъл на „Бхагавад Гита” (гита-
гудартха-гауравам): „Изостави всички задължения и ела при Мен. Не бива да се 
разкайваш, Арджуна, защото Аз съм всичко за теб и ти си всичко за Мен. Това е най-
тайната от всички тайни истини. Какво повече мога да кажа? Ще откриеш това във 
Враджа.” 
В санскритския език има един литературен похват наречен „дхвани”, ехо, посредством 
който думата „ехти” – т. е. подема, намеква за един друг добавъчен смисъл. Тук е даден 
подобен намек. „Мам екам шаранам враджа” – „Можеш да отидеш във Враджа 
(„враджа” означава „върви”; Враджа също е името на Вриндавана) и там ще откриеш 
най-скритата от всички скрити истини (сарва-гухятамам). Най-дълбоката тайна на 
съкровеното любящо сърце е разкрита напълно там: Аз съм отвъд всички концепции на 
религия, общество, приятели – отвъд всичко. Моята позиция е над всичко, тя се намира 
в сърцевината на сърцевината на всичко. Във вечните земи на Враджа ти ще вкусиш 
цялото разбиране за красотата. Оттегли се от всички останали ангажименти и 
перспективи, и ела единствено при Мен. Съкровеният ти копнеж ще бъде напоен отвъд 
очакванията ти. В мен ще откриеш такава възвишеност, че ще се намериш отвъд всички 
последици и съжаления.” Това е най-дълбокият смисъл на най-висшата слава. 
Ако човек достигне до това разбиране, всичко останало ще изглежда като грях (ахам 
твам сарва папебхйо, мокшайшями). Всичко, което се счита за дълг или чистота в този 
материален свят би изглеждало греховно; всички религиозни концепции ще бъдат 
сведени до нивото на греха. В абсолютната равнина всичко и всички принадлежат 
всецяло на Кришна и дори най-малкото отклонение от този идеал не е друго освен 
извършване на грях. Самозабравата води до имперсонализъм и кулминира в дълбок 
сън. Но самозабравата (сарва-дхарман паритяджа) в служене към Кришна (мам екам 
шаранам враджа) е позитивна и жива. Тя е цялостната, абсолютна равнина на живот. 
Скритото съкровище привлича сърцата ни. Били сме лишени от най-дълбоката благодат 
на сърцата си. Макар да имаме естествено право на нея, тя е била скрита от нас 
(шрутибхир вимригям). По несравним начин „Шри Гита” взима под внимание всички 
тези аспекти и ни насочва към вярното значение и заключение на всички Упанишади. 
От тази точка започва „Шримад Бхагаватам”. 
 

идам те натапаская  набхактая кадачана 
на чашушрушаве вачям  на ча мам йо ‘бхясуяти 

 
18.67. Не бива никога да издаваш тази тайна на онези, които обичат леснината, 
които нямат вяра и склонност към служенето на Мен или на злонамерените люде, 
които Ми завиждат. 
 

я имам парамам гухям  мад-бхактешв абхидхасяти 
бхактим майи парам критва  мам евашятй асамшаях 

 
18.68. Човек, който разказва славата на това най-скрито от всички скрити 
съкровища пред Моите преданоотдадени, достигайки възвишена преданост към 
Мен, ще Ме постигне без никакво съмнение. 
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на ча тасман манушйешу  кашчин ме прия-криттамах 
бхавита на ча ме тасмад  анях приятаро бхуви 

 
18.69. Всред людете няма друг, който така да Ме радва с делата си като него 
(който проповядва славата на тази „Бхагавад Гита: Скритото съкровище на 
сладкия Абсолют”) и (за в бъдеще) няма да има за Мен друг по-скъп от него в 
целия свят. 
 

адхйешяте ча я имам  дхармям самвадам авайох 
гяна-ягйена тенахам  иштах сям ити ме матих 

 
18.70. А онзи който редовно чете, размишлява или възпява с предано сърце този 
свят разговор между нас, ще постигне обожание към Мен посредством 
жертвоприношението на мъдростта. Такова несъмнено е Моето мнение. 
 

шраддхаван анасуяш ча  шринуяд апи йо нарах 
со ‘пи муктах шубхал локан  прапнуят пуня-карманам 

 
18.71. А верният и предан човек, който просто слуша това без завист, ще получи 
освобождение и ще постигне благотворната обител, подобаваща на надарените със 
заслугите на висшата добродетел (сукрити). 
 

каччид етач чхрутам партха  тваяйкагрена четаса 
каччид агяна-саммохах  пранаштас те дхананджая 

 
18.72. О Партха, изслуша ли всичко това с еднонасочено внимание? О 
Дхананджая, разсея ли се тъмнината на заблудата ти? 
 

арджуна увача 
нашто мохах смритир лабдха  тват прасадан маячюта 
стхити ‘сми гата-сандехах  каришйе вачанам тава 

 
18.73. Арджуна рече: О непогрешими, по Твоята милост заблудата ми се 
разпръсна. Сега си спомням кой съм, съмненията ме напуснаха и намерих покой в 
отдадеността си към Теб. Ще последвам напътствието Ти.  
 

санджая увача 
итй ахам васудевася  партхася ча махатманах 
самвадам имам ашраушам  адбхутам рома-харшанам 

 
18.74. Санджая рече: Ето как аз чух този удивителен, екстатичен разговор между 
Върховната Душа Васудева и Арджуна.  
 

вяса-прасадач чхрутаван  имам гухям ахам парам 
йогам йогешварат кришнат  сакшат-катхаятах сваям 
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18.75. По милостта на Шрила Вясадева аз долових най-скритото съкровище, 
извиращо направо от святата лотосова уста на Върховния Господар на всички 
мистични сили, на самия Бог Шри Кришна. 
 

раджан самсмритя самсмритя  самвадам имам адбхутам 
кешаварджунайох пуням  хришями ча мухур мухур 

 
18.76. О царю, аз си спомням пак и пак този дивен божествен разговор на Бог Шри 
Кришна с Арджуна и сърцето ми ликува отново и отново. 
 

тач ча самсмритя самсмритя  рупам атядбхутам харех 
висмайо ме махан раджан  хришями ча пунах пунах 

 
18.77. О царю, колкото повече си припомням, толкова повече се удивявам на онзи 
смайващ, огромен вселенски облик на Върховния Бог Хари и цялото ми същество 
трепери от вълнение. 
 

ятра йогешварах кришно  ятра партхо дханур-дхарах 
татра шрир виджайо бхутир  дхрува нитир матир мама 

 
18.78. Където и да се намира Върховният Господар на всички мистични сили, 
самият Бог Шри Кришна, където и да се намира завоевателят на богатства, 
стрелецът Арджуна, на това място царува богинята на щастливата съдба, на 
победата и на цъфтящото благоденствие. Такова е твърдото ми убеждение. 
 

Край на осемнадесета глава 
 

ВИСШАТА ЦЕЛ НА БОЖЕСТВЕНАТА СВОБОДА 
 

От разговора 
между Шри Кришна и Арджуна 

В „Шримад Бхагавад Гита Упанишад” 
Йогийското писание за трансценденталното познание 

В „Бхишма Парва” на „Шри Махабхарата”, святата книга 
Разказана от Шрила Вясадева в сто хиляди стиха 

 
 

Тъй свършва „Бхагвад Гита” 
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СЛАВАТА НА „ГИТА” 
 
 
1. Тази свята „Бхагвад Гита” дарява цялата благодат. Онзи, който редовно я изучава 
с преданост, ще постигне святата обител на Бог Вишну, равнината на свобода от 
всички желания, страхове и скърби. 
 
2. За себеобладения човек, който със сериозност изучава тази свята „Бхагавад Гита”, 
не остава дори следа от греховна последица нито от този, нито от минал живот. 
Всички грехове на подобен човек изгарят на пепел. 
 
3. Тъй както човек се къпе всеки ден, за да пречисти тялото си, окъпвайки се само 
веднъж във водите на „Бхагавад Гита” (прочитайки  я дори само еднократно с 
преданост), това отмива цялата нечистота на болезненото материално 
съществуване. 
 
4. „Гита” трябва винаги да се рецитира с преданост. Тази божествена песен извира 
от святата лотосова уста на самия Върховен Господ, Бог Шри Кришна. Какво повече 
би ни дарило кое да е друго свещено писание? 
 
5. Изпивайки светите гангски води на „Гита” (като я пее с преданост), които са 
нектарът на „Махабхарата” струящ от лотосовите устни на Бог Вишну, човек 
никога повече не се ражда в материалния свят. 
 
6. Всички Упанишади са като крава, а доячът на кравата е Шри Кришна, синът на 
Нанда. Арджуна е теленцето, нектарът на „Гита” е млякото, а щастливите 
преданоотдадени са онези, които вкусват това мляко. 
 
7. Нека има едно единствено свещено писание – святата „Гита”, изпята от сина на 
Деваки, Кришна! Нека има един-единствен обожаем Господ – синът на Деваки, Шри 
Кришна! Нека има една единствена мантра – святото име на Кришна! Нека има една 
единствена дейност – преданото служене към Него, Шри Кришна! 
 

 
 

екам шастрам деваки-путра-гитам 
еко дево деваки-путра ева 

еко мантрас тася намани яни 
кармапй екам тася девася сева 

 
 
 


