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ГЛАВА ПЪРВА 
 
ВТОРАТА СРЕЩА НА РУПА ГОСВАМИ С БОГА 
 
(3.1.1) 
Отдавам своите смирени почитания 
На Махапрабху Шри Кришна Чайтаня, 
По чиято милост дори един човек сакат 
Може да прекоси стръмен планински скат 
И дори глупец, лишен от всякаква култура, 
Може да цитира умело ведическата литература. 
 
(3.1.2) 
Пътят ми е много труден, аз съм слепец сред слепци; 
Нозете ми не ме държат, отново и отново се подхлъзвам. 
Затова моля се за милостта на най-великодушните светци 
И с нея като със бастун да продължа нататъка ще дръзвам. 
 
(3.1.3-4) 
Аз моля се на шестимата Госвами в краката –  
На Шри Рупа, Санатана, Бхатта Рагхунатха, 
Шри Джива, Гопала Бхатта и Даса Рагхунатха –  
Да премахнат пречките пред написването на тази поема 
И истинското ми желание така да е удовлетворено. 
 
(3.1.5) 
Слава на Радха Мадана-Мохан всемилостиви! 
Аз съм глупец неблагоразумен и хром, 
Ала Те са моите господари тъй красиви 
И Техните нозе са единственият ми подслон. 
 
(3.1.6) 
След като отдадох почитания на Радха Мадана-Мохана, 
Сега във храм от скъпоценности в земята Вриндавана, 
Под дърво на желанията, от близки спътнички заобиколени, 
На трон сияен Шри Радха-Говинда са установени. 
На Тях отдавам също смирените си почитания  
И да Им служа с преданост разкривам своите желания. 
 
(3.1.7) 
Шри Гопинатха, който сладостния раса-танц инициира, 
На брега край Вамшивата да свири на флейта не спира, 
Привличайки пастирките, които за Него тъй копнеят; 
О, нека всички те с благословиите си ни облеят! 
 
(3.1.8) 
Слава на Шри Чайтаня! Слава на Шри Нитянанда! 
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Слава на Адвейтачандра и на преданите на Гоуранга! 
 
(3.1.9) 
Аз дадох вече кратко описание 
На забавленията на Шри Чайтаня, 
Известни още като Мадхя Лила, 
А сега ще се опитам да опиша 
Забавленията Му Антя Лила 
До мига, в който Той спира да диша. 
 
(3.1.10) 
В самата Мадхя Лила на това повествование  
Вече на Антя Лила дадох сбито описание. 
 
(3.1.11) 
Аз сега почти съм инвалид, 
От възрастта напреднала протрит 
И знам, че всеки миг по волята на Бога 
Да напусна тялото си мога.  
Затова вече разказах кратко някои части 
От Антя Лила, забавленията прекрасни. 
 
(3.1.12) 
Според даденото преди кратко сказание, 
Подробно ще опиша сетните години на Чайтаня. 
 
(3.1.13) 
Когато Шри Чайтаня в Пури от Вриндаван се завърна, 
Шрила Сварупа Дамодара Госвами, още щом Го зърна, 
Изпрати за пристигането на Бога новини 
Да зарадват в Бенгал очакващите предани. 
 
(3.1.14) 
Щом майка Шачи тази вест дочу, 
Заедно с бенгалските предани на Махапрабху, 
Всички от Навадвип с радост поеха 
По позната към Джаганнатх Пури пътека. 
 
(3.1.15) 
Така хората от селата Кулина-грама 
И Шри Кханда с преданост голяма, 
Както и Адвейта Ачаря, много вдъхновени, 
Дойдоха да се срещнат с Шивананда Сена. 
 
(3.1.16) 
Шивананда Сена за пътуването се погрижи -  
Поддържаше всички и осигуряваше по пътя хижи. 
 
(3.1.17) 
Докато към Джаганнатха Пури си вървеше, 
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Едно кученце Шивананда по петите следеше. 
Той го снабдяваше по пътя с нужната храна, 
Грижейки се за него докато не стигнаха в града. 
 
(3.1.18) 
Един ден в Ориса стигнаха река, 
Която преданите трябваше да прекосят, 
Ала лодкарят не искаше да тръгне от брега, 
Ако с кучето настояват да се качат. 
 
(3.1.19) 
Шивананда Сена, нещастен че не може  
Кучето да продължи със тях по друма, 
За да го прекара през реката се наложи 
Да плати на лодкаря доста добра сума. 
 
(3.1.20) 
Друг път Шивананда Сена бе забавен 
От някакъв събирач на данък пътен, 
А песът от слугата му бе забравен 
И не получи дажбата си ориз да глътне. 
 
(3.1.21) 
Вечерта, когато Шивананда Сена се върна 
Да се храни, той към слугата си се обърна 
С въпрос дали по-рано през този ден 
Песът се е наял и е удовлетворен. 
 
(3.1.22) 
Когато научи, че докато го е нямало 
Кучето въобще не беше нищо яло, 
Огорчение сърцето му разтърси 
И изпрати десет души да го търсят. 
 
(3.1.23) 
Когато хората се върнаха неуспешни, 
Шивананда Сена затъжи безутешно 
И през цялата нощ гладува 
И да спи не легна, а будува. 
 
(3.1.24) 
На заранта те да го търсят продължиха, 
Ала никъде изгубеното куче не откриха. 
Тогава никой сред всичките ваишнави  
Не знаеше вече какво ли да направи. 
 
(3.1.25) 
Така изпълнени всички с голяма тревога 
Те тръгнаха пеша към Пури, Нилачала, 
Където както обичайно ги посрещна Бога, 
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Който изненадан бе от лицата им печални. 
 
(3.1.26) 
Шри Чайтаня Махапрабху отиде с тях 
Да видят в храма Господ Джаганнатх 
И този ден Той с радост се нахрани 
В компанията на преданите си подбрани. 
 
(3.1.27) 
Богът, както бе правил и преди, 
Всички във квартири настани, 
А на сутринта дойдоха те 
Да видят лотосните Му нозе. 
 
(3.1.28) 
Когато всички предани се събраха 
На Шри Чайтаня под святата стряха, 
Недалеч от Бога със учудените си очи 
Видяха същото онова куче да седи. 
 
(3.1.29) 
Освен това, Шри Чайтаня Махапрабху с откос 
Подхвърляше остатъци от каша от зелен кокос 
На кучето, като усмихнат го подканваше дори: 
„Повтаряй имената Рама, Кришна и Хари!” 
 
(3.1.30) 
Като видяха кучето зелен кокос да яде 
И пак и пак „Кришна, Кришна” да зове, 
Всички предани бяха удивени 
И от смайване дълбоко поразени. 
 
(3.1.31) 
Когато видя това куче така да седи 
И да повтаря имената на Кришна свети, 
Шивананда Сена, понеже бе естествено смирен 
Да му отдаде почитания се почувства задължен, 
Просто на обидите си да противодейства -  
Тази дивна сцена така му въздейства. 
 
(3.1.32) 
Никой не видя на следващия ден това куче, 
Понеже то духовното си тяло получи 
И пренесе се в божествения свят, 
Който като Ваикунтха е познат. 
 
(3.1.33) 
Така синът на майка Шачи се забавлява,  
Като дори едно куче нисше освобождава, 
Подтиквайки го Харе Кришна да възпява. 
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(3.1.34) 
Междувременно, следвайки заръката на Шри Чайтаня, 
Рупа Госвами завърна се във Вриндавана. 
Той искаше да напише на драмата в стила 
История за забавленията в кришна-лила. 
 
(3.1.35) 
Във Вриндаван Шрила Рупа Госвами 
Започна да пише една от своите драми. 
Като за начало той написа въведението, 
За да предизвика милостта на Провидението. 
 
(3.1.36) 
По своя път към Гаудадеша 
Обмислял бе как действието да напише 
И по записките, водени тогава, 
Започна шлоките той да съставя. 
 
(3.1.37) 
По този начин братята в Бенгал 
Пристигнаха, но там Анупама бе умрял. 
 
(3.1.38) 
Тогава Шрила Рупа Госвами 
Към Джаганнатха Пури пое, 
Понеже да зърне Шри Чайтаня 
Копнееше от все сърце. 
 
(3.1.39) 
Заради смъртта на Анупама 
Имаше забавяне неголямо, 
Затова когато Шри Рупа Госвами отиде 
В Бенгал с преданоотдадените да се види, 
Той не можа да ги срещне обаче, 
Защото те бяха тръгнали вече. 
 
(3.1.40) 
В провинция Ориса има една 
Паланка на име Сатябхама-пура. 
Рупа Госвами там прекара нощта 
По своя път към Джаганнатха Пури. 
 
(3.1.41) 
Докато си почиваше в селцето Сатябхама, 
Той сънува как една райски красива дама 
Дойде при него и с благославяща ръка 
Му даде следната вълнуваща заръка:  
 
(3.1.42) 
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„Напиши за мен отделна драма,” 
Каза прекрасната Сатябхама. 
„Вярвай, че по волята ми милостива 
Тя ще стане изключително красива.” 
 
(3.1.43) 
След като този сън сънува, 
Рупа Госвами почна да умува: 
„Това е заръката на Сатябхама 
За нея да напиша аз отделна драма. 
 
(3.1.44) 
От мен в една творба бе събрана 
Лилата и в Дварака, и в Вриндавана. 
Ала след като знам желанието й сега, 
В две драми трябва да я разделя.” 
 
(3.1.45) 
Така погълнат от своите мисли, 
Той бързо стигна Джаганнатха Пури. 
Пристигайки там, без да му мисли, 
Пое към колибата на Харидас Тхакура. 
 
(3.1.46) 
Със сърце в нежна обич и милост обляно, 
Харидас Тхакур каза на Шрила Рупа Госвами: 
„Шри Чайтаня Махапрабху вече 
Че ще пристигнеш тук ми рече.” 
 
(3.1.47) 
След като всеки ден в храма на Джаганнатха беше 
И на церемонията упала-бхога се насладеше, 
Бог Чайтаня отиваше да види Харидаса сам; 
Така Той изведнъж пристигна в неговия ашрам. 
 
(3.1.48) 
Веднага щом видя Махапрабху там, 
Рупа Госвами падна в дандават прострян, 
А Харидас Тхакура рече на Чайтаня: 
„Виж, Рупа е тук и Ти отдава почитания.” 
 
(3.1.49) 
Чайтаня Махапрабху седна с тях двама – 
Харидаса Тхакура и Шри Рупа Госвами. 
Те въпроси размениха си един със друг 
Какво ново се бе случило да разберат. 
 
(3.1.50) 
Когато Шри Чайтаня Махапрабху попита: 
„Санатана Госвами как е? Где се скита?” 
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Рупа Госвами Му отвърна: „С моя брат 
Уви, аз да се срещна не успях. 
 
(3.1.51) 
Дойдох аз, скъпи Господи Гоуранга, 
По пътя край брега на майка Ганга, 
Докато Санатана е поел по главната пътека -  
Затова и сме се разминали със него отдалеко. 
 
(3.1.52) 
Получих вест в Праяг докато бях, 
Че той вече върви из вриндаванската прах.” 
След това Шрила Рупа Госвами 
Съобщи на Бога за смъртта на Анупама. 
 
(3.1.53) 
След като на Рупа Госвами жилище намери, 
Шри Чайтаня Махапрабху оттам се оттегли, 
А сетне Рупа Госвами се видя с другите жители, 
Които бяха на Бог Чайтаня лични придружители. 
 
(3.1.54) 
Когато следният ден грейна в зора, 
Чайтаня отново с Рупа се видя 
И го представи милостиво 
На Своите предани красиви. 
 
(3.1.55) 
Шрила Рупа Госвами със смирено сърце 
Отдаде почитания в лотосовите им нозе, 
А всички предани от милост се обзеха 
И във прегръдките си топло го приеха. 
 
(3.1.56) 
И рече Шри Чайтанячандра 
На Адвейта и на Нитянанда: 
„От сърце излейте милостта си 
Върху този прекрасен санняси! 
 
(3.1.57) 
Нека Рупа по Вашата милост 
Се изпълни със такава сила, 
Че да може да опише всичко, което нужно е 
За дивните вкусове на преданото служене.” 
 
(3.1.58) 
Така отвред със нежна обич обвит цял 
Се почувства Рупа сред отдадените на Чайтаня -  
Както онези, които идваха от Бенгал, 
Така и тези, за които Ориса беше обитание. 
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(3.1.59) 
Чайтаня Махапрабху отиваше при Рупа 
И какъвто прасадам от храма бе натрупал, 
Той го носеше на него и Тхакура Харидаса -  
Забавленията им ежедневни всичко това са. 
 
(3.1.60) 
Известно време Той при тях ще постои 
И ще си поговорят в предано настроение, 
А сетне ще си тръгне щом пладне наближи, 
За да извърши обедните си задължения. 
 
(3.1.61) 
По този начин Бог Чайтаня да ги среща продължаваше, 
Като с компанията си свята ежедневно ги даряваше. 
Получил на Бога този благослов трансцендентален, 
Рупа Госвами плуваше в океан от щастие безкраен. 
 
(3.1.62) 
След като Чайтаня, с всички, които Го обичат, 
Почистиха и измиха заедно храма Гундича, 
Ето че в градината Аитота сяда 
И като на пикник приема прасадам. 
 
(3.1.63) 
Когато Харидаса Тхакура и Рупа Госвами 
Видяха как всеки приема порции голями 
От прасадама и светите имена на Хари възпява, 
Нямаше нещо, което повече да ги удовлетворява. 
 
(3.1.64) 
Като получиха остатъците маха-прасад от Чайтаня, 
Които слугата Му Говинда им донесе, 
Те го уважиха с радостно почитание 
И сетне всеки в екстазен танц се понесе. 
 
(3.1.65) 
На следния ден, когато Махапрабху отиде 
С Шрила Рупа Госвами да се види, 
Вратата още щом отвори 
Всезнаещият Бог му заговори. 
 
(3.1.66) 
„Недей да извеждаш Кришна от Вриндавана красива, 
Защото Той никога никъде другаде не отива! 
 
(3.1.67) 
„Васудева Кришна, известен като Яду-кумара, 
Който в Матхура и Дварака се забавлява, 
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Е различен от Кришна, на Нанда Махарадж сина, 
Който никога не напуска на Вриндавана обителта.”1 
 
(3.1.68) 
След като изрази по този начин Своето мнение, 
Богът отиде да извършва обедните си задължения, 
А Рупа Госвами остана съвсем 
Изненадан, учуден… смутен. 
 
(3.1.69) 
Така си помисли Рупа Госвами: 
„Аз получих заръка от Сатябхама 
Да напиша две различни драми, 
А сега това ми потвърждава Шри Чайтаня. 
 
(3.1.70) 
Двете драми бях съставил във една творба, 
Ала сега събитията там на две ще разделя. 
 
(3.1.71) 
Ще напиша две отделни обръщения 
И сетне две различни въведения. 
Нека помисля си дълбоко и после да опиша 
Два различни набора от случки с Кришна.” 
 
(3.1.72) 
По време на церемонията Ратха Ятра 
Рупа Госвами видя Бог Джаганнатха. 
Той зърна и Чайтаня как танцува 
Пред колесницата и как мантрува. 
 
(3.1.73) 
Когато Шри Рупа Госвами чу един стих 
Промълвен от Шри Чайтаня с глас тих 
По време на церемонията, той веднага 
Състави друг, който същата тема засяга. 
 
(3.1.74) 
Вече разказах за събитията около този въпросен стих, 
Ала бих искал да добавя накратичко още един щрих. 
 
(3.1.75) 
Шри Чайтаня Махапрабху обикновено 
Рецитираше по някой стих вдъхновено, 
Докато пред колесницата танцуваше и пееше,  
Ала защо рецитира точно него никой не знаеше. 
 
(3.1.76) 

                                                
1 „Лагху Бхагаватамрита” (1.5.461)  
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Причината защо този стих Той изговаря 
Знаеше единствено Сварупа Дамодара. 
Според настроението той цитираше и други шлоки, 
За да се наслади Чайтаня на вкусовете им дълбоки. 
 
(3.1.77) 
Рупа Госвами, обаче, можеше да разбира 
Намерението на Бога, затова композира 
Друг един стих, който щом го чу, 
Удоволствие достави на Махапрабху. 
 
(3.1.78) 
„Същият онзи, на когото поднесох сърцето си в дар 
През годините на младостта си, сега отново ми е господар. 
Това са същите лунни нощи от месеца Чайтра богати 
На аромата на омайните жасминови цветя малати; 
Същият сладък полъх се носи от горичката с кадамбови дръвчета; 
В нашата любовна връзка аз съм същата, която любеше момчето, 
Но при все това умът ми тук не е щастлив и ми се ще да се отвърна. 
Как желая силно на брега на Рева под дървото Ветаси да се завърна!”2 
 
(3.1.79) 
„Моя любима приятелко, сега Аз срещнах 
На това свято място, полето Курукшетра,  
Кришна - Моя отдавнашен приятел много скъп;  
Аз съм същата Радхарани и с Него срещаме се тук. 
Много е приятно, но при все това ми се ще да се обърна 
И на брега на Ямуна, под дърветата в гората да се върна. 
Мелодията на Неговата сладка флейта да чуя искам там, 
В гората на Вриндавана, във Нашия любовен храм.”3 
 
(3.1.80) 
След като написа стиха на едно 
Неголямо палмово листо, 
Рупа го затъкна в сламения покрив 
И отиде до морето да се понамокри. 
 
(3.1.81-82) 
По това време, Шри Чайтаня отиде 
Там с намерение с Рупа да се види, 
Но листото на покрива щом Той забеляза 
Се зачете в стиха и бе завладян от екстаза. 
Точно тогава Шри Рупа Госвами 
Се върна след морската си баня. 
 
(3.1.83) 
Щом Рупа Госвами видя Бог Чайтаня, 
Още в двора Му отдаде почитания. 
                                                
2 Стихът, рецитиран от Махапрабху, „Падявали” 386 
3 Стихът, съставен от Рупа Госвами, „Падявали” 387 
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А Богът с обич лекичко го зашлеви 
И сетне следните слова му промълви: 
 
(3.1.84) 
„Сърцето Ми е много съкровено. 
Отде знаеш мислите Ми толкова съвършено?” 
След като каза това на Рупа, 
Той с прегръдката си го захлупи. 
 
(3.1.85) 
После Махапрабху взе тази строфа 
На Сварупа Дамодара за да я покаже 
И когато той разгледа загадъчната шлока, 
Махапрабху с въпрос в очите си му каза: 
 
(3.1.86) 
„Как така, Сварупа, Шри Рупа сърцето Ми разбра?” 
„Защото Господи, аз мисля, че дарил си го със милостта. 
 
(3.1.87) 
Инак никой не може разбра 
Значението, което там си скрил. 
Така че, предполагам, Ти преди това 
Със милостта си Рупа си дарил.” 
 
(3.1.88) 
Шри Чайтаня му отвърна с тон благ: 
„С Рупа Госвами се срещнах в Праяг. 
Знаейки, че той е подходяща личност, 
Аз естествено дарих го с Своята милост.  
 
(3.1.89) 
Дадох му наред с благословията специална  
И Своята енергия трансцендентална. 
Моля те, ти също дай му твоите наставления, 
Особено в трансценденталните настроения.” 
 
(3.1.90) 
Шрила Сварупа Дамодара така Му каза: 
„Щом композицията му ми показа 
Аз веднага разбрах, че евентуално 
Той е получил милостта Ти специална. 
 
(3.1.91) 
„Като вижда последицата каква е 
Човек причината може да узнае.”4 
 
(3.1.92) 

                                                
4 Цитат от Няя Шастра 
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„Реката Ганга, която на райските планети тече, 
Е изпълнена със златни лотосови цветове, 
А ние, жителите на тези планети, им вкусваме стъблата, 
Затова сме несравними с всички други в красотата. 
Това на закона за причината и следствието се дължи, 
Защото храна в гуната на доброто тялото ще разкраси.”5 
 
(3.1.93) 
След като отминаха месеците на дъждовния сезон, 
Всички ваишнави върнаха се по домовете си в Бенгал. 
Ала Рупа Госвами остана в благодатния подслон 
На нозете на Господ Шри Чайтаня в Нилачал. 
 
(3.1.94) 
Един ден, докато Шри Рупа Госвами пишеше своята творба, 
Чайтаня Махапрабху изведнъж се появи на тяхната врата. 
 
(3.1.95) 
Щом Харидас и Рупа зърнаха Господ Чайтаня, 
Веднага скочиха на крак и още преди да ги погледне 
Пред Него проснаха се на земята в почитания… 
Той прегърна ги и двамата, а сетне седна. 
 
(3.1.96) 
Богът попита: „Каква книга пишеш?” 
Той вдигна страница от ръкописа, 
Която беше палмово листо, и щом видя 
Финия почерк, умът Му от доволство засия.  
 
(3.1.97) 
Много зарадван и удовлетворен, 
Богът похвали ръкописа съвършен: 
„Почеркът на Рупа Госвами 
Е като наниз перли отбрани.” 
 
(3.1.98) 
Докато Шри Махапрабху четеше ръкописа 
Той видя един стих на тази страница изписан 
И веднага щом го прочете, чувайки неговия зов, 
Бог Чайтаня завладян бе от екстатична любов. 
 
(3.1.99) 
„Колко ли много нектар, аз не зная 
Е скрит във двете срички „Криш-на”! 
Когато името Му на езика заиграе, 
То сякаш танцува във моята уста! 
Тогава копнея да имам милиони, милиони усти! 
А щом името влезе през разтворените ми уши, 

                                                
5 „Нала-наишадха” (3.17) 
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За милиони, милиони уши аз жадувам! 
Пък когато то в двора на сърцето затанцува, 
Дейностите на ума ми изцяло завладява 
И всички сетива като примрели остават.”6 
 
(3.1.100) 
Когато Шри Чайтаня този стих изпя, 
Харидаса Тхакура от щастие примря. 
Сетне се изправи и грациозно затанцува, 
Докато на смисъла на тази шлока се любува. 
 
(3.1.101) 
Човек трябва да научи колко е трансцендентална 
Позицията на святото име на Бога омайно, 
Слушайки цитати от писанията разкрити 
От устата на преданоотдадените даровити. 
От никъде другаде той не може да узнае 
Сладостта на святото име каква е. 
 
(3.1.102) 
Така Шри Чайтаня Махапрабху прегърна  
Рупа и Харидаса Тхакура със вълнение 
И пак на морския бряг се завърна, 
За да изпълни обедните си задължения. 
 
(3.1.103-104) 
На другия ден, след като Махапрабху видя Джаганнатха на олтара, 
Той срещна се със Сарвабхаума, Рамананда и Сварупа Дамодара, 
А сетне заедно тръгнаха към колибата на Шрила Рупа Госвами 
И по пътя Богът хвалеше ли хвалеше качествата му отбрани. 
 
(3.1.105) 
Когато Шри Чайтаня рецитира двата важни стиха, 
Вълни на голямо щастие и задоволство Го обвиха 
И така, сякаш Той имаше пет усти, 
Своя предан скъп с тях възхвали. 
 
(3.1.106) 
За да изпита Сарвабхаума Бхаттачария и Рамананда Рай, 
Богът хвалеше качествата на Рупа пред тях до безкрай. 
 
(3.1.107) 
Характеристиките на Върховната Личност са такива, 
Че Той не взема на сериозно от Свой чист предан обида. 
Богът приема и малкото служене, което преданият отдава 
И всички благословии, дори и себе си, е готов да му дарява. 
 
(3.1.108) 

                                                
6 „Видагдха Мадава” 1.15 
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„Върховният Бог, познат като Пурушоттама, 
Е най-великият от всички и има чист ум. 
Толкова е нежен, че обида от слугата Му за Него няма 
И Той въобще не вдига за това сериозен шум. 
А ако слугата дори минимално служене Му отдаде, 
Той го прославя, като че ли е подвиг най-велик. 
Не приема даже хулите на завистниците си зле 
И не се гневи. Такъв е Господът хубаволик.”7 
 
(3.1.109) 
Когато Харидаса Тхакура и Рупа Госвами 
Видяха, че при тях дошъл е Бог Чайтаня 
Заедно с близките си придружители, веднага 
Те се проснаха като пръчки на голата земя 
И отдадоха молитви с пречистено сърце 
На всички предани във лотосовите нозе. 
 
(3.1.110) 
Така заедно със спътниците си прекрасният санняси 
Срещна се с Рупа Госвами и Тхакура Харидаса. 
Сетне Богът с другарите си на високо място седна 
И с лотосовите си очи преданите си погледна. 
 
(3.1.111) 
Харидаса Тхакура и Шри Рупа Госвами 
Седнаха в нозете на Господ Шри Чайтаня. 
Въпреки на всички там присъстващи молбите 
Да седнат на нивото на Бога и придружителите, 
Рупа Госвами и Харидас Тхакура от смирение 
Отказаха да приемат това издигнато положение. 
 
(3.1.112) 
Когато от Рупа поиска Махапрабху 
Да прочете стиха, който преди това чу, 
Рупа силно се смути и затова 
Вместо да го рецитира, замълча. 
 
(3.1.113) 
Тогава Сварупа Дамодара Госвами 
Рецитира пред всички предани събрани 
Стиха, който бе композирал Шрила Рупа 
И те бяха поразени от учудване щом го чуха. 
 
(3.1.114) 
„Моя любима приятелко, сега Аз срещнах 
На това свято място, полето Курукшетра,  
Кришна - Моя отдавнашен приятел много скъп.  
Аз съм същата Радхарани и с Него срещаме се тук. 

                                                
7 „Бхакти Расамрита Синдху” 2.1.138 
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Много е приятно, но при все това ми се ще да се обърна 
И на брега на Ямуна, под дърветата в гората да се върна. 
Мелодията на Неговата сладка флейта да чуя искам там, 
В гората на Вриндавана, във Нашия любовен храм.”8 
 
(3.1.115) 
Като изслушаха стиха, Шри Рамананда Рая 
И Сарвабхаума Бхаттачария казаха накрая: 
„Без Твоята милост, Господи, как би могъл въобще 
Какво имаш на ума Рупа Госвами да разбере?” 
 
(3.1.116) 
Шрила Рамананда Рая каза, че преди 
Махапрабху сърцето му упълномощи 
Възвишените заключения да изрази, 
До които Бог Брахма няма достъп дори. 
 
(3.1.117) 
„Ако Ти не бе вече преди това 
Облял го целия във милостта, 
Той не би имал силата да изрази 
Чувствата, които в сърцето имаш Ти.” 
 
(3.1.118) 
Шри Чайтаня Махапрабху след това рече:  
„Мой скъпи Рупа, моля те, рецитирай вече 
Онзи стих от твоята великолепна драма,  
Който нещастието и скръбта на хората отнема.” 
 
(3.1.119) 
Когато Богът пак и пак настояваше високо, 
Рупа пресрами се да каже тази шлока: 
 
(3.1.120) 
„Колко ли много нектар, аз не зная 
Е скрит във двете срички „Криш-на”! 
Когато името Му на езика заиграе 
То сякаш танцува във моята уста! 
Тогава копнея да имам милиони, милиони усти! 
А щом името влезе през разтворените ми уши, 
За милиони, милиони уши аз жадувам! 
Пък когато то в двора на сърцето затанцува, 
Дейностите на ума ми изцяло завладява 
И всички сетива като примрели остават.”9 
 
(3.1.121) 
Когато всеки от преданите на Махапрабху, 
Особено Рая Рамананда, този дивен стих чу 
                                                
8 „Падявали” 387 
9 „Видагдха Мадава” 1.15 
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Те се изпълниха с трансцендентално блаженство, 
Изумени от духовното и поетично съвършенство. 
 
(3.1.122) 
Всички се съгласиха, че макар да бяха чули и възпяли 
За святото име какви ли не разнообразни възхвали, 
Не познаваха такова сладостно описание 
Каквото Рупа стори тяхно достояние. 
 
(3.1.123) 
Рамананда Рая го попита: 
„Що за драма пишеш ти? 
Ние разбираме, че е пропита 
Със заключения най-добри.” 
 
(3.1.124) 
За да помогне на срамежливия Рупа, 
Отвърна вместо него Дамодар Сварупа: 
„Той искаше да опише в една драма 
Забавленията на Кришна във Вриндаван, 
Като във същата творба притури 
Лилата в Дварака и Матхура. 
 
(3.1.125) 
Рупа Госвами започна да я пише по този начин, 
Но сега, следвайки заръката на сина на майка Шачи, 
Той я раздели на две и вече пише две отделни драми – 
Една за Дварака и Матхура, и една за Вриндавана. 
 
(3.1.126) 
„Видагдха Мадхава” и „Лалита Мадхава” зоват се тези пиеси. 
И двете описват екстатичната божествена любов чудесно.” 
 
(3.1.127) 
Рамананда рече: „Моля те, рецитирай стиха въвеждащ 
От „Видагдха Мадхава”, за да го чуя и преглеждам.” 
Така Рупа Госвами, по заръката на Шри Кришна Чайтаня, 
Рецитира първия стих, както го бе помолил Рамананда Рая: 
 
(3.1.128) 
„Нека кришна-лила намали страданията в света тристранни 
И сведе до нула всички желания порочни и нежелани! 
Като шикхарини са забавленията на Бога висш –  
Смесица от кисело мляко и захарен сладкиш. 
Те надминават нектара от лунно мляко богат, 
Защото навред разпръскват сладостния аромат 
На концентрираните любовни забавления 
На Радхика и гопите, Нейните проявления.”10 

                                                
10 „Видагдха Мадхава” 1.1 
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(3.1.129) 
Рамананда Рая каза: „А сега те молим, уважаеми, 
Опиши ни славата на Божеството твое обожаемо.” 
Ала Рупа Госвами се поколеба, защото бе засрамен 
От присъствието там на Бог Шри Кришна Чайтаня. 
 
(3.1.130) 
Богът, обаче, Рупа насърчи: 
„Хайде! Защо се колебаеш ти? 
Нека преданите чуят във куплети 
На твоето творчество плодовете.” 
 
(3.1.131) 
Когато така помолен, Рупа Госвами своя стих рецитира, 
Чайтаня Махапрабху започна недостатъци да намира. 
Той не го одобри, защото личната Му слава възпяваше; 
По Негово мнение, стихът възхвалата преувеличаваше. 
 
(3.1.132) 
„Дано върховният Бог, който е на Шримати Шачидеви скъпото дете, 
Трансцендентално се установи в съкровената глъб на твоето сърце! 
Сияещ с блясъка на разтопено злато, Той се появи в епохата на Кали 
По безпричинна милост да дари което аватарите не бяха нивга дали –  
Най-извисеното настроение във вкусовете сладки на предаността, 
Вкусът на любовта на гопите и Радха, споделена във интимността.”11 
 
(3.1.133) 
Ала всички предани харесаха стиха толкова много, 
Че изразяваха благодарности на Рупа отново и отново. 
 
(3.1.134) 
Рамананда Рая попита: „Кажи ни сега 
Как си въвел актьорите на сцената?” 
Рупа Госвами отговори: „Всички участващи актьори 
Се събират в подходящ момент според своите роли. 
 
(3.1.135) 
„Когато един актьор влиза в действие в нужното време, 
Появяването му „правартака” следва да наречеме.”12 
 
(3.1.136) 
„Ето, че пристигна пролетта 
И вдъхновен от пълната луна, 
Върховният Бог, съвършен и завършен, 

                                                
11 “Видагдха Мадхава” 1.2 
12 Стих от „Натака Чандрика” 12 от Шрила Рупа Госвами 
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С ново привличане любовно бе изпълнен 
Да срещне в нощта красивата Шримати Радхарани 
И да нарасне красотата на игрите Им подбрани.”13 
 
(3.1.137) 
„Частта „прарочана”14 – му каза Рамананда Рая – 
„Моля те сега да рецитираш, за да я узная.” 
Рупа отвърна: „Мисля, че желанието на Чайтаня 
Да слуша е всъщност истинската прарочана.” 
 
(3.1.138) 
„Тук присъстващите предани постоянно мислят за Бога 
И затова напреднали са в духовното знание толкова много. 
Тази творба „Видагдха Мадхава” описва забавления 
На Бог Кришна с най-различни поетични украшения, 
А вътрешността на Вриндаванската гора осигурява 
Подходящ терен, където Той с гопите се забавлява. 
Затова аз мисля, че благочестивите дела на хора като нас 
Във опитите ни да служим с преданост съзряха в този час.”15 
 
(3.1.139) 
„О предани, които сте изпълнени с познание! 
Аз съм невеж окаяник в пропаднало състояние, 
Ала макар през мен тази творба да лее нектара си дълбок, 
Тя е изпълнена със описания на атрибутите на Бог 
И нима не ще ни отведе до най-висшата цел? 
Дървата може да са запалени от човек неумел, 
Но огънят пречиства златото със своя пламък; 
И въпреки че аз съм нищ и сърцето ми е от камък, 
Тази книга може всяка шлака от сърцата да отмие 
На златните бхакти, каквито, скъпи слушатели, сте вие.”16 
 
(3.1.140) 
Рамананда Рая тогава Рупа Госвами попита 
За причините за любовта, с която са пропити 
Забавленията между гопите и Кришна,  
Такива като привързаност предишна, 
Трансформациите на любовта, 
Усилията, с които се доказва тя 
И обмяната на любовни писма. 
 
(3.1.141) 
Рупа малко по малко отвърна на въпросите, които 
Вещият в писането на драми Рамананда го попита. 
Чувайки неговите поразителни обяснения, 

                                                
13 „Видагдха Мадхава” 1.10 
14 Методът да се предизвика публиката да иска да слуша още и още, чрез възхваляване на времето, 
мястото, героя и слушателите („Натака Чандрика”) 
15 „Видагдха Мадхава” 1.8 
16 „Видагдха Мадхава” 1.6 
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Преданите на Чайтаня се смаяха от удивление. 
 
(3.1.142) 
„Изпитвайки привързаност предишна 
(Пурва рага) към любимия си Кришна, 
Шримати Радхарани си помисли: 
„Откак чух името на този, който Кришна се зове, 
Аз на практика загубих почвата под Своите нозе. 
След това има друга личност, която свири на флейта, 
И която по такъв начин с вибрацията си ми въздейства, 
Че щом я чуя, в сърцето ми неудържима лудост се надига; 
И така разпиляна на две, като че ли и това не стига, 
Ами има и трета личност, от която не съм в състояние 
Да се откъсна, щом съгледам привлекателното Му сияние, 
Като блясък на светкавица, което от фигурата Му се излъчва; 
Това едновременно привличане към тримата така ме измъчва, 
Че аз смятам себе си за най-окаяна във своята съдба 
И предпочитам живота си да изоставя заради това.”17 
 
(3.1.143) 
„Моя приятелко, на тази Радха клета 
Като обезумяло разтупкало се е сърцето, 
Но опитите да се приложи някакво лечение 
Срещат единствено жалко поражение.”18 
 
(3.1.144) 
„О красавецо скъпи, артистичното обаяние 
На облика Ти се запечата в Моето съзнание 
И от картината той заживя във Моя ум. 
Затова, дори да се затичам аз по някой друм, 
Развълнувана от впечатления за Теб, откривам 
Че Ти стоиш там, о Приятелю, и пътя Ми блокираш.”19 
 
(3.1.145) 
„Когато пред себе си паунови пера съзре, 
Тази девойка ненадейно трепва от сърце; 
Когато зърне пък огърлица от гунджа, 
Почва да плаче и да вика без да има нужда.  
Не зная какво ново екстатично състояние 
Нахлуло е в сърцето на бедното създание. 
На сцена сякаш Тя удивително танцува 
И някакво вдъхновение движенията Й диктува.”20 
 
(3.1.146) 
Шримати Радхарани горчиво се оплака 
На близката си дружка Шри Вишакха: 

                                                
17 „Видагдха Мадхава” 1.9 
18 „Видагдха Мадхава” 2.8, стих, изговорен от самата Радхарани 
19 „Видагдха Мадхава” 2.33 
20 „Видагдха Мадхава” 2.15 – стих, изговорен от Мукхара, приятелка на бабата на Кришна 
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„Приятелко скъпа, ако Кришна не се смили над Мен -  
Ненужно е да плачеш, ти за това не си виновна -  
Аз ще трябва да умра тогава още този същия ден, 
Но моля те, да ми сториш една услуга огромна: 
Моята погребална церемония да проведеш 
И снагата Ми в такава поза ти да сведеш -  
Прегърнала с ръце дърво тамала като с лиани, 
Тъй че да мога вечно във Вриндаван да остана.”21 
 
(3.1.147-148) 
„Характеристиките на емоционалната любов 
Какви са?” - попита тогава Рамананда Рая. 
Рупа Госвами веднага с отговора бе готов: 
„Емоционалната любов към Кришна е като тая 
Описана в следната, изговорена от Пурнамаси шлока: 
„Скъпа приятелко, ако някой развие любов дълбока,  
Любов към Кришна, сина на Нанда Махараджа, 
Тази любов в сърцето му сладко-горчив вкус поражда 
И действа по два начина – по-силна от сурова,  
Прясна и смъртоносна змийска отрова,  
Ала същевременно носи блаженство трансцендентално, 
Което излива нектар, лекуващ сърцето моментално.  
С други думи, любовта към Кришна е така могъща, 
Че едновременно отровния ефект съвсем преобръща  
И щастието от излетия нектар над всичко надделява;  
Ефектът й е двоен -  като отрова и нектар се проявява.”22 
 
(3.1.149) 
Рамананда Рая нататъка попита: 
„С какви характеристики е пропито 
Пробуждането на любовта към Бога?” 
Рупа отвърна: ”Ето така да ти отговоря мога: 
 
(3.1.150) 
„Когато някой чуе възхвала от този, когото люби, 
Външно не реагира, но сърцето му в болка се губи; 
Чуе ли пък любимият му в нещо да го обвинява, 
Приема това на шега и радостно се наслаждава; 
Открие ли във възлюбения си някакъв недостатък, 
Това не накърнява любовта му дори с милиметър кратък; 
Нито прекрасните качества на оногова, когото обича, 
Увеличават любовта, която бездруго все към него тича. 
Спонтанната любов при всички обстоятелства продължава! 
Ето как тази любов към Бог вътре във сърцето се проявява.”23 
 
(3.1.151) 
„Бидейки много жесток с Шримати Радхарани, 

                                                
21 „Видагдха Мадхава” 2.47 
22 „Видагдха Мадхава” 2.18 
23 „Видагдха Мадхава” 5.4 
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Кришна се разкайва за причинените Й рани: 
„Щом чуе за Моята жестокост, тази луннолика 
Влюбена девойка Шримати Радхика 
Може в сърцето си скръбно да установи 
Някаква търпимост, но се опасявам, че уви 
Може след това срещу Мен да се обърне или 
Страхувайки се от сластните желания 
Предизвикани от лъка на Купидон, ужасния, 
Тя дори може и с живота си да се прости! 
Какво направих Аз във лекомислието си -  
Изтръгнах от корен нежното растение на Нейното желание, 
Точно когато то бе готово да роди плода на страстно обожание.”24 
 
(3.1.152) 
„Жадна за щастието в Неговата компания и прегръдки, 
Приятелко, аз пренебрегнах висшестоящите си дръзко, 
Забравяйки пред тях и сдържаност, и срама. 
И въпреки че ти си другарката Ми най-голяма 
И от самия Ми живот си Ми по-мила, 
Аз толкова проблеми съм ти причинила. 
Обета за вярност към съпруга си презрях дори -  
Обет, спазван от най-възвишените жени... 
Уви! Макар че Той пренебрегва Ме сега, 
Толкова съм грешна, че даже не мога да умра 
И още жизнен дъх в гърдите имам... 
О! Тъй нареченото си търпение проклинам!”25 
 
(3.1.153) 
„Бях заета в дейностите си игриви у дома 
И заради детска невинност не знаех кога 
И какво трябва да се прави и какво не. 
Мислиш ли, че това, което стори, е добре 
Като към себе си неудържимо ни притегли, 
А сетне тъй жестоко Ти ни низвергна? 
Сега се отнасяш с пренебрежение към нас... 
Смяташ ли, че това е правилно Те питам Аз?”26 
 
(3.1.154) 
„Толкова замърсени са от мъка нашите сърца, 
Че несъмнено вървим към царството на смъртта. 
Но Кришна не ни дарява усмивките си, пълни със любов -  
Той, който винаги за всякакви измами е готов. 
О Радхике, ти си така разумна! 
Кажи ми, как обикна толкова безумно 
Този развратник от пастирското селце, 
Крадецът на сърца с красивото лице?”27 

                                                
24 „Видагдха Мадхава” 2.40 
25 „Видагдха Мадхава” 2.41, Радхарани говори на Вишакха 
26 „Видагдха Мадхава” 2.46, стих изговорен от Шримати Радхарани към Кришна 
27 „Видагдха Мадхава” 2.37, стих изговорен от Лалита Сакхи към Шримати Радхарани 
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(3.1.155) 
„О Господи Кришна, Ти си точно като океана, 
Достигнат от реката на Шримати Радхарани, 
Която от далечно разстояние към Теб единствено тече, 
Оставяйки зад себе си всичко, което може да Я спре. 
Далеч назад е на дървото на съпруга Й останал поста, 
Тя разби на парчета на обществените порядки моста 
И насила проряза хълмовете на възрастните си роднини близки, 
Идвайки тук заради чувствата си на любов към Теб тъй чисти. 
Тази река сега прие подслон при Теб, но Ти се опитваш 
С вълните на неблагосклонните си думи да Я отритнеш. 
Кажи ми какво е това толкова болезнено откровение? 
Защо проявяваш такова странно отношение?” 28 
 
(3.1.156) 
Рамананда Рая продължи въпроси да задава: 
„Кажи ми сега как описал си Вриндаван, 
Вибрацията на флейтата тъй дивна 
И връзката между Радха и Кришна свидна? 
 
(3.1.157) 
Моля те, кажи ми всичко това, защото 
Ти притежаваш чуден дар на словото.” 
След като отдаде почитания на Шри Рамананда Рая, 
Рупа Госвами започна на въпросите му да отговаря 
 
(3.1.158) 
„Сладостният, ароматен мед, който се стича 
От младите мангови пъпки, пчелите привлича. 
Гората цялата трепти във пролетна омая, 
С нежния ветрец, повял от хълмовете Малая, 
Които изпълнени са със сандалови лесове. 
О! Вриндавана кара щастието Ми да расте!”29 
 
(3.1.159) 
„Скъпи приятелю, виж гората на Вриндавана 
Как е пълна с трансцендентални дървета и лиани! 
Върховете им са цъфнали в безкрайни цветове 
И опиянените пчели жужат, там гдето мед тече. 
Техните песни са за ухото много удовлетворяващи, 
Дори химните на Ведите по стойност надминаващи.”30 
 
(3.1.160) 
„Скъпи приятелю, тази вриндаванска гора 
По толкова начини радва нашите сетива! 
Тук опиянени пчелни хорове пеят а капела, 

                                                
28 „Видагдха Мадхава” 3.9, стих изговорен от Паурнамаси към Кришна 
29 „Видагдха Мадхава” 1.23 стих, изговорен от Бог Кришна 
30 „Видагдха Мадхава” 1.24 стих, изговорен от Бог Баларама на приятеля Му Шридама 
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Там бризове разхлаждат цялата атмосфера, 
Другаде изящни лиани и клонки танцуват, 
А ухания на цветя малати навред плуват 
И свеж изобилен сок безспир се стича 
От алените нарове сълзица по сълзица.”31 
 
(3.1.161) 
„В забавленията си Кришна флейтата държи, 
Която е в размер със дължина на пръсти три 
И е украсена с камъните скъпоценни индранила; 
В двете й краища пък има два аруна (или рубина). 
Които блестят красиво, а между двата й края 
Флейтата е позлатена и светлинки играят 
От диамантите по нея; тази флейта благодатна, 
Която за сетивата на Кришна е много приятна, 
Сияе в Неговата нежна като лотосов цвят ръка 
С трансценденталния блясък на хиляди слънца.”32 
 
(3.1.162) 
„Моя скъпа приятелко, сладостна флейто, 
Изглежда си родена в много добро семейство, 
Защото в дланите на Кришна вечно ти живееш; 
По нрав си простодушна и с хитрости не се гордееш. 
Тогава защо си приела посвещение в тази мантра опасна, 
Която омагьосва сбралите се клети гопи тъй ужасно?”33 
 
(3.1.163) 
„Моя скъпа приятелко, всъщност ти си 
Пълна с много дупки или недостатъци. 
Ти си лека, твърда, суха, с възли пълна,  
Но какви дела благочестиви си изпълнила, 
Че в служене на Бог Шри Кришна си заета 
И Той целува те и те прегръща със ръцете?”34 
 
(3.1.164) 
„Вибрацията на флейтата на Кришна тъй любовна 
Накара да спрат по пътя си облаците дъждовни, 
Гандхарвите със смайване звукът й порази 
И медитацията на светци като Кумарите смути. 
Тя удиви ума на Господ Брахма буден; 
Бали Махарадж ослушва се навред учуден; 
Принуди Ананта Шеша във екстаз да се върти; 
Дори обвивката на вселената мелодията й проби! 
Навсякъде флейтата твори такива чудеса, 
Докосвана на Кришна от изящната ръка.”35 

                                                
31 „Видагдха Мадхава” 1.31 стих, изговорен от Бог Кришна на приятеля Му Мадхумангала 
32 „Видагдха Мадхава” 3.1 стих, изговорен от Паурнамаси на Лалита Деви 
33 „Видагдха Мадхава” 5.17 стих, изговорен от Радхарани 
34 „Видагдха Мадхава” 4.7 стих, изговорен от Чандравали-сакхи, гопи-съперница на Шримати Радхарани, 
с който тя се обръща към флейтата на Кришна 
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(3.1.165) 
„Красотата на очите на Кришна надминава 
Хубостта, която белият лотос притежава. 
Жълтите Му дрехи са по-бляскави и сияйни 
От украшенията с кункума свежи и омайни. 
Орнаментите Му от горски цветя подбрани 
Карат човек за хубавите дрехи да забрави, 
А красотата на Неговата великолепна снага 
Така привлича със разкоша си ума, 
Че човек започва откровено да се чуди  
Как стойността си губят даже изумруди.”36 
 
(3.1.166) 
„О, най-прекрасна приятелко, моля Те, приеми 
Върховния Бог, който блажено пред Тебе стои! 
Очите Му стрелкат се насам и натам за миг; 
Веждите Му - пчели замаяни върху лотосовия Му лик; 
Кръстосал е десния си крак под коляното на левия, 
Снагата Му на три места отпусната сякаш в нега е, 
Шията Му изящно е наклонена настрана; 
Той взима флейтата с изваяната си ръка 
И грациозно поднася я към съвършените си устни, 
А пръстите Му по нея шарят, сякаш няма да я пуснат.”37 
 
(3.1.167) 
„О хубаволика, кой е този чуден творец, 
Който стои пред нас и е на флейта свирец? 
На погледите си любовни с острите длета  
Той разцепва камъните твърди на предаността 
На много жени към техните съпрузи, 
А с блясъка на тялото си, който далеч надминава, 
Сиянието, излъчвано от безброй изумруди , 
Същевременно места за забавленията си построява.”38 
 
(3.1.168) 
„Приятелко скъпа моя, този момък млад, 
Като луна изгрял над Нандовия палат, 
Побеждава с красотата си безмерна 
Купчини скъпоценни камъни и перли. 
О! На флейтата Му пея във прослава, 
Която такива коварни качества обладава, 
Че губят самообладание жените честни 
И дрехите си разхлабват, сякаш са им тесни.”39 
 

                                                                                                                                                   
35 „Видагдха Мадхава” 1.27 стих, изговорен от пастирчето Мадхумангала, приятел на Кришна  
36 „Видагдха Мадхава” 1.17 стих, изговорен от Паурнамаси 
37 „Лалита Мадхава Натака” (4.27) от Рупа Госвами, стих, изговорен от Лалитадеви към Радхарани 
38 „Лалита Мадхава” (1.52) стих, изговорен от Радхарани на Лалитадеви 
39 „Лалита Мадхава” (1.49) стих, изговорен от Лалитадеви на Радхарани 
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(3.1.169) 
„Красотата на очите на Шримати Радхарани 
Безметежно поглъща красотата на подбрани 
Новопоникнали сини лотосови цветове,  
А хубостта на подобното Й на луна лице 
Тази на цяла гора от разцъфнали лотоси надминава; 
Блясъкът на тялото Й сякаш златото затъмнява. 
Така дивната, несравнима красота на Шримати Радхарани 
Пробужда се в трансценденталните земи на Вриндавана.”40 
 
(3.1.170) 
„Въпреки че нощем луната ярко грее, 
Денем светлината й повяхва и бледнее. 
Лотосът цъфнал е прекрасен през деня, 
Ала нощем затваря своите листица. 
Но приятелю, ликът на Радха, Моята любима, 
Е сияен и прекрасен и на слънце, и на месечина. 
Затова недоумявам с каква хубост на света 
Изобщо бих могъл да Я сравня?!”41 
 
(3.1.171) 
„Когато Шримати Радхарани се усмихва, 
Вълни от радост по бузите Й плисват, 
Извитите Й вежди започват да танцуват, 
Както Купидон своя безгрешен лък опъва. 
Погледът Й е тъй запленяващ в своята красота, 
Че наподобява танцуваща от опиянение пчела. 
Тази пчела достигна Моето лотосово сърце 
И ухапа в сърцевината му Неговото венче.”42 
 
(3.1.172) 
„Като нектарен дъжд, който не стихва 
Е поезията ти, скъпи ми Рупа Госвами!” 
Каза Рамананда и попита: „А какъв е стиха - 
Въведение във втората ти драма?” 
 
(3.1.173) 
Шрила Рупа Госвами рече: „Скъпи ми Рая, 
В присъствието ти, което като слънцето сияе, 
Аз съм толкова незначителен като светлината, 
Която се излъчва от светулката по здрач в гората. 
 
(3.1.174) 
Безсрамие е в присъствието ти даже 
Устата си да отворя нещо да кажа!” 
След тези думи Рупа, искрено смирен и тих, 
Рецитира на „Лалита Мадхава” встъпителния стих 

                                                
40 „Видагдха Мадхава” (1.32) стих, изговорен от Паурнамаси 
41 „Видагдха Мадхава” 5.20 – стих, изречен от Кришна към Мадхумангала 
42 „Видагдха Мадхава” 2.51 – стих, изречен от Кришна  
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(3.1.175) 
„На Мукунда красивата луноподобна слава 
Нещастие на съпругите на демоните дава, 
На техните подобни на лотоси лица и бърни 
И на високо повдигнатите им заоблени гърди, 
Които са като блестящи птици чакраваки. 
Тази слава приятна е за преданите Му обаче, 
Които са като лунните птички чандрачакора. 
Нека тази слава ви носи радост без умора”43 
 
(3.1.176) 
Когато сетне Шрила Рамананда Рая 
Втория встъпителен стих поиска да узнае, 
Рупа Госвами някак се поколеба, 
Ала го рецитира въпреки това: 
 
(3.1.177) 
„Върховният Бог, който е с лика на луната (шаши) 
И който е известен като сина на майка Шачи, 
Сега се появи на земята, за да разпространи 
Предана любов към себе си на вси страни. 
Сред общността на брахманите Той е императорът 
Той може да отстрани невежеството от сърцата ни 
И да покори умовете на всички в този свят. 
Нека тази изгряваща луна дари ни с благодат!”44 
 
(3.1.178) 
Въпреки че вътрешно Чайтаня 
Много удовлетворен беше от стиха, 
Външно показа друго състояние 
И щом го чу, Той гневно прихна: 
 
(3.1.179) 
„Описанията ти тъй възвишени и поетични 
На вкусовете в забавленията на Господ Кришна 
Са като океан с нектар, но защо си се изложил 
Като невярна молитва към Мен си сложил? 
Сякаш капка там една си пуснал 
Алкална, отвратителна, безвкусна.” 
 
(3.1.180) 
Ала Рамананда Рая смело възрази: 
„Въобще не е алкална капката, ами 
Частица уханен камфор той е пуснал 
В нектарната си поезия така изкусна.” 
 
(3.1.181) 
                                                
43Встъпителен стих от Първо действие на „Лалита Мадхава” 
44Това е трети стих от Първо действие на „Лалита Мадхава” 
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Щом думите на скъпия си Рамананда Рая чу, 
Така му рече Шри Чайтаня Махапрабху: 
„Ти се радваш да чуеш тези поетични излияния, 
Но Аз се срамувам да ги слушам дори от разстояние, 
Защото обикновените хора ще се шегуват, 
Когато съдържанието на този стих дочуват.” 
 
(3.1.182) 
Рамананда Рай отвърна: „Въобще 
Няма да се шегуват хората, ами ще 
Се наслаждават на тази поезия, защото 
Сполуката идва щом си спомниш Божеството.” 
 
(3.1.183) 
Рамананда Рая попита: „Кажи ми за подразделението 
На стила, в който актьорите влизат в представлението.” 
Рупа Госвами специално тогава  
Тази тема започна да разяснява: 
 
(3.1.184) 
„Танцувайки по арената, след като е погубил 
Камса, управника на нецивилизованите люде, 
Кришна ръката на Шри Радха ще приеме, 
Която с всички дивни качества е надарена.”45 
 
(3.1.185) 
„Удгхатяка” се нарича технически това въведение, 
А „витхи” - сцената на цялото това представление 
Ти си толкова опитен в драматичното изложение, 
Че всяко едно от моите поискани от теб твърдения 
Е като вълна от океан на арогантно поведение. 
 
(3.1.186) 
„За да поясни някоя неясна дума, 
Човек обикновено свързва я със друга. 
„Удгхатяка” нарича се това 
Пояснение на смътните слова.”46 
 
(3.1.187) 
Когато Шрила Рамананда Рая подкани 
Да продължи да говори Рупа Госвами 
Нататък на пиесата за различните части, 
Той цитира „Лалита Мадхава” отчасти. 
 
(3.1.188) 
„Кравите и теленцата по пътя вдигат пелена от прах, 
Когато Кришна от пасищата с тях по здрач се връща. 
Пастирките, развълнувани от падащия мрак, 
                                                
45 „Лалита Мадхава” 1.11 
46 Стих от „Сахитя Дарпана” 6.289 
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За срещата си вечер с Него се приготвят също. 
Така лилата на Кришна с гопите е обвита в тъмнина 
И ведическите учени не могат да я зърнат затова.”47 
 
(3.1.189) 
„Слава на сладкия звук на флейтата на Кришна -  
Неговия пратеник чаровен, упълномощен, 
Който освобождава Радха от свяна Й предишен 
И Я привлича от дома Й към гората всеки ден!”48 
 
(3.1.190) 
“Приятелко, кой ли е този момък безстрашен, 
Сияен като хвърлящ мълнии дъждовен облак, 
Който броди в забавленията си като слона страстен? 
Отде дойде? Движенията и магнетичният Му поглед 
Под купола на сърцето Ми промъкват се в Моето съзнание 
И ограбват съкровището на цялото Ми самообладание.”49 
 
(3.1.191) 
„Шримати Радхарани реката Ганга става, 
В която слонът на Моя ум се наслаждава. 
Тя като пълна есенна луна блести 
За птиците чакора на Моите очи. 
Тя е безценното ослепително украшение, 
Яркото и красиво звездно разположение 
На границата на небето на Моите гърди. 
Днес Аз със Шримати Радхарани се сдобих 
Заради високо издигнатото състояние 
На Моето трансцендентално съзнание.”50 
 
(3.1.192) 
След като Рамананда Рай чу стиховете със своите уши, 
Във лотосовите нозе на Шри Чайтаня той се поклони 
И прекрасната поезия на Рупа Госвами възхвали 
Сякаш имаше не една, а хиляди усти. 
 
(3.1.193) 
Рамананда Рая рече: „Това не е просто поетичен дар; 
Това е непрекъснат поток от безценен нектар! 
Същината на най-висшите реализации Рупа Госвами 
Е проявил под формата на тези две негови драми. 
 
(3.1.194) 
На Рупа Госвами удивителните слова 
Прекрасно изразяват любовните дела. 
Сърцето и ушите, слушащи тяхното съвършенство, 

                                                
47 „Лалита Мадхава” (1.23) стих, изговорен от Пурнамаси в разговор с Гарги.  
48 „Лалита Мадхава” (1.24) стих, изговорен от Гарги, дъщерята на Гарга Муни 
49 „Лалита Мадхава” (2.11) стих, изговорен от Радхарани към Лалитадеви 
50 „Лалита Мадхава” (2.10) стих, който изразява мислите на Бог Кришна във връзка с Радхарани 
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Потъват във водовъртеж от трансцендентално блаженство. 
 
(3.1.195) 
Каква е ползата от стрелата на стрелеца 
Или на поезията красива на поета, 
Ако те проникват на хората в сърцата, 
Но не причиняват замайване на главата? 
 
(3.1.196) 
Подобни изрази изящни, поетични 
Обикновен човек не би написал лично. 
Затова че Ти си му дарил - е моята догадка -  
Силата на вдъхновението и милостта си сладка.” 
 
(3.1.197) 
Шри Чайтаня отговори: „Рамананда Рая драг, 
Аз срещнах Шрила Рупа Госвами във Праяг. 
Той ме привлече и ме удовлетвори 
Заради своите качества добри.” 
 
(3.1.198) 
Шри Чайтаня възхвали метафорите различни 
И другите похвати на Рупа Госвами лирични: 
„Няма как без подобни поетични украшения 
Да се предаде трансценденталното настроение.” 
 
(3.1.199) 
Шри Чайтаня Махапрабху помоли 
Всичките си лични придружители 
Да благословят по сладката си воля 
Рупа Госвами, за да може той да продължи 
Да описва Вриндаванските забавления, които 
С емоционалната любов към Бога са пропити. 
 
(3.1.200) 
След това каза им Шри Чайтаня: 
„Големият брат на Рупа Госвами 
Е мъдър учен на име Санатана. 
И на него равен нийде няма!” 
 
(3.1.201) 
Шри Чайтаня Махапрабху рече на Рамананда Рая: 
„Отречеността на Санатана Госвами е точно като тая, 
Която ти проявяваш към всичко материално.  
В неговата личност тъй трансцендентална 
Съществуват едновременно смирение, 
Ученост и истинско отречение. 
 
(3.1.202) 
И двамата братя от Мене 
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Са щедро упълномощени 
Да идат във вриндаванската гора, 
Дето да пишат книги за предаността.” 
 
(3.1.203) 
Шрила Рамананда Рая отговори така на Бога: 
„В Теб върховната личност да позная аз мога. 
Ако просто пожелаеш, нищо не Ти струва 
Дори дървена кукла да накараш да танцува. 
 
(3.1.204) 
Виждам, че истините за трансценденталните настроения, 
Излезли през устата ми, но всъщност Твои обяснения, 
До една присъстват изразени във творбите 
На Рупа Госвами със любов пропити. 
 
(3.1.205) 
Поради милостта Ти безпричинна 
Към Твоите чисти предани невинни 
Ти искаш да опишеш трансценденталните забавления, 
Проявени във Вриндавана в различни настроения. 
Всеки, който да направи това е упълномощен 
Може да доведе целия свят в Твой плен.” 
 
(3.1.206) 
Тогава Шри Чайтаня Рупа прегърна 
И с тази молба към него се обърна –  
Да се поклони във лотосовите нозе на всички там 
И молитви да им поднесе със своя жарък плам. 
 
(3.1.207) 
Адвейта Ачария, Шри Нитянанда Прабху 
И всички други предани на Махапрабху 
Безпричинната си милост върху Рупа изляха, 
Като в прегръдките си щедро го задържаха. 
 
(3.1.208) 
Виждайки специалната милост на Чайтаня, 
А и на Рупа Госвами личните достояния, 
Всички предани бяха удивени 
И от учудване силно поразени. 
 
(3.1.209) 
Тогава, когато Шри Чайтаня 
С всичките си предани си тръгна, 
Харидаса дойде при Рупа Госвами 
И също така сърдечно го прегърна. 
 
(3.1.210) 
Харидаса Тхакура му рече: 
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„Сполуката ти предел няма, човече! 
Никой не може да разбере колко славно е това, 
Което си описал със собствената си ръка!” 
 
(3.1.211) 
Шри Рупа Госвами каза: „Аз не зная нищо. 
Единствените трансцендентални думи висши, 
Които да произнеса изобщо мога 
Са онези, които ми внушава Бога. 
 
(3.1.212) 
Макар да съм най-низшият сред човешките създания 
И да съм лишен въобще от всякакво познание, 
Богът ме дари със вдъхновение да пиша 
Литература за преданото служене тъй висша. 
Затова аз благодарен във нозете на Чайтаня 
Поднасям своите смирени почитания.” 
 
(3.1.213) 
По този начин Шрила Рупа Госвами 
С Шрила Харидаса Тхакура заедно общуваха. 
Така те щастливо си прекарваха двама, 
Като на забавленията на Кришна се любуваха. 
 
(3.1.214) 
Така на Шри Чайтаня във благословения подслон 
Преданите прекараха месеците на дъждовния сезон. 
Сетне Богът се сбогува с тях, когато вече не валеше 
И те завърнаха се в родния Бенгал, във Гаудадеша. 
 
(3.1.215) 
Шрила Рупа Госвами, обаче, остана 
В лотосовите нозе на Шри Чайтаня 
И когато се проведе Дола-ятра фестивала, 
Те го видяха със сърца от щастие преляли. 
 
(3.1.216) 
След като празникът Дола-ятра отмина, 
Шри Чайтаня заръча и на Рупа да замине, 
Като с силата си го упълномощи 
И с цялата си милост го дари. 
 
(3.1.217) 
„Сега във Вриндавана иди,” - Богът му рече -  
„Остани там и не я напускай вече. 
Може да изпратиш тук да дойде сам 
Санатана Госвами, твоят брат голям. 
 
(3.1.218) 
Идеш ли във Вриндавана, остани там, 
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Проповядвай писанията с плам голям 
И следвайки на сърцето си неотменимите съвети, 
Открий къде са изгубените места свети. 
 
(3.1.219) 
Служенето към Бог Кришна установи с примера си 
И проповядвай различните трансцендентални раси. 
Аз тук много дълго в Пури няма да остана 
И ще посетя още веднъж Шри Вриндавана.” 
 
(3.1.220) 
След като изрече тези сетни слова, 
Шри Чайтаня прегърна Рупа здраво, 
А пък той лотосовите Му стъпала 
Върху главата си с обич постави. 
 
(3.1.221) 
Шрила Рупа Госвами, от милост натежал 
Се сбогува с всички предани на Чайтаня 
И по пътя, който минава през Бенгал, 
Се завърна в святата Шри Вриндавана. 
 
(3.1.222) 
Така на втората среща дадох описание 
Между Рупа и Махапрабху Чайтаня. 
Който слуша за тези събития ще постигне 
Подслон в нозете на Чайтаня свидни. 
 
(3.1.223) 
Така с молитва в лотосовите нозе 
На тези личности велики две -  
Шри Рупа и Шри Рагхунатха -  
Копнеейки за милостта им свята, 
Разказвам „Чайтаня Чаритамрита” аз, 
Следващият стъпките им Кришнадас. 
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ГЛАВА ВТОРА 
 
НАКАЗАНИЕТО НА МЛАДИЯ ХАРИДАСА 
 
(3.2.1) 
С почит и обич главата си съм склонил 
В нозете на духовния си учител мил 
И на всички наставници по светлия друм 
На преданото служене със тяло, реч и ум. 
На ваишнавите отдавам своите пранами 
И на несравнимите шестима Госвами -  
Сред тях Рупа, Санатана и Рагхунатха, 
Джива и всички, които съратници им бяха. 
Почитания на Адвейта, на Нитянанда Авадута, 
На Шри Чайтаня и на преданите Му прочути, 
Начело с Шриваса Тхакур; а сетне се прекланям 
В нозете на Шри Кришна и Шримати Радхарани 
И на всички гопи, най-щастливи в трите свята, 
Предвождани от Лалита Сакхи и Вишакха! 
 
(3.2.2) 
Слава! Слава на Бог Чайтаня! 
На Нитянанда Прабху почитания! 
На Адвейта Ачаря и всички, които са се събрали 
В лотосовите нозе на Махапрабху и са се отдали! 
 
(3.2.3) 
Когато в облика на Чайтаня се появи, 
Шри Кришна се спусна, за да спаси 
Всички създания в тази вселена дълбока -  
От Брахмалока чак до Паталалока. 
По три различни начина Той 
Избави тези същества безброй. 
 
(3.2.4) 
Богът спаси падналите души 
Като пред тях лично се появи, 
Или като чист предан упълномощи, 
Или като директно срещна ги очи в очи. 
 
(3.2.5-6) 
Освободи почти всички души несретни 
Той, като директно с тях се срещна; 
Влизайки в телата на велики предани избави 
Други, какъвто бе примерът с Накула Брахмачари; 
А трети като Нрисимха Брахмачари пък спаси, 
Като пред тях по трансцендентален начин се яви. 
Казвайки: „Всички пропаднали души Аз ще избавя,” 
Той характеристиките на Върховния Бог проявява. 
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(3.2.7) 
Когато Шри Чайтаня Махапрабху присъстваше лично, 
Всеки в този свят, който Го срещна дори веднъж, 
Напълно удовлетворен остана, почувства се отлично 
И голям духовен напредък реализира изведнъж. 
 
(3.2.8) 
Всяка година преданите от Бенгал 
Отиваха в Джаганнатха Пури, Нилачал, 
За да се срещнат със Чайтаня те, 
А сетне връщаха се в своите домове. 
 
(3.2.9) 
Така и хора от различни места на Индия, 
Които посетиха Пури от своята провинция, 
Бяха напълно удовлетворени, когато те 
Видяха на Чайтаня лотосовите нозе. 
 
(3.2.10) 
От седемте острова и деветте кханди, 
И въобще отвред от цялата вселена, 
Идваха киннари и гандхарви  
В образи на земни люде предрешени. 
 
(3.2.11) 
Виждайки Бога и Неговите изяви, 
Всичките те станаха ваишнави. 
Така в екстатична любов мантруваха 
Харе Кришна махамантра и танцуваха. 
 
(3.2.12) 
И тъй, чрез личния Му даршан и обмен 
Целият материален свят беше спасен. 
Не отидоха там някои хора обаче, 
Улисани във своите светски задачи. 
 
(3.2.13) 
За да освободи хората от далечните места, 
Които не Го срещнаха и не взеха милостта, 
Шри Чайтаня Махапрабху влезе лично  
В телата на чистите си предани отлични. 
 
(3.2.14) 
Така Той преданите си упълномощи, 
И с толкова много любов ги дари, 
Че хората на Бога се отдаваха без свян, 
Просто получавайки дивния им даршан. 
 
(3.2.15) 
По този начин Махапрабху Шри Чайтаня 
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Спасител на всичките три свята стана, 
Не само като лично навсякъде се яви, 
А като и други със мощта си надари. 
Сега аз накратко ще опиша как бе дал 
Такава сила на една душа в Бенгал. 
 
(3.2.16) 
В Амбуя-мулука, град Амбика в наши дни наречен, 
Живееше Накула Брахмачари, един бхакта отречен, 
Който беше съвършено чист и искрен отдаден, 
С напредъка си в преданото служене прославен. 
 
(3.2.17) 
Желаейки да освободи всички хора от Бенгал -  
Независимо дали мъже, жени, млади или стари -  
Шри Чайтаня Махапрабху беше изцяло влял 
Присъствието си в сърцето на този брахмачари. 
 
(3.2.18) 
Накула Брахмачари сякаш обладан беше от дух. 
Понякога се смееше, понякога крещеше като глух, 
Друг път танцуваше и наподобяваше същински луд. 
 
(3.2.19) 
Той постоянно проявяваше във своята снага 
Трансцендентални трансформации на любовта -  
Плачеше, трепереше, потеше се и се вцепеняваше, 
Танцуваше и звуци като буреносен облак издаваше. 
 
(3.2.20) 
Тялото му блестеше със същото сияние, 
С каквото и златната снага на Бог Чайтаня. 
Показваше в същите признаци на любовта вглъбение 
И хора идваха от цял Бенгал да видят тези проявления. 
 
(3.2.21) 
Всеки, когото срещнеше, той почваше да умолява 
Светите имена, Харе Кришна мантра, да възпява. 
Така щом го видеха, познати или непознати, 
От любов към Бога бяха всички хора заляти. 
 
(3.2.22) 
Когато Шивананда Сена чу, 
Че влязъл бил Махапрабху 
На Накула Брахмачари във снагата, 
Отиде там със съмнения в ума познати. 
 
(3.2.23) 
Желаейки да му изпита автентичността, 
Той отвън остана с тези мисли в своята глава. 
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(3.2.24-25) 
Стоейки мъничко по-надалече, 
Шивананда Сена тъй си рече: 
„Ако Накула Брахмачари лично ме повика 
И коя е съкровената ми мантра знае, без да пита, 
Ще съм сигурен, че той наистина вдъхновен е 
От присъствието на Шри Чайтаня проявено.” 
 
(3.2.26) 
Огромно множество от хора се събираха -  
Някои от тях идваха, други си отиваха; 
Някои от людете, които се бяха там събрали, 
Дори не можеха да видят Накула Брахмачари. 
 
(3.2.27) 
Във своето боговдъхновено състояние, 
Накула Брахмачари каза на всеослушание: 
„Шивананда Сена стои ей там, на онзи път. 
Нека идат двама или четирима да го доведат!” 
 
(3.2.28) 
Във всички посоки се затичаха хора 
И викаха насам-натам, надолу и нагоре: 
„Шивананда! Който и да си, ела! 
Накула Брахмачари вика те сега!” 
 
(3.2.29) 
Чувайки отвсякъде този зов, 
Бързо там отиде Шивананда Сена 
И като се поклони на Накула с любов, 
На земята близо до него приседна. 
 
(3.2.30) 
Накула Брахмачари рече: „Знам, че ти се съмняваш. 
Сега чуй това доказателство като много внимаваш. 
 
(3.2.31) 
Гоур-гопал мантрата51 повтаряш ти, 
Дето от четири срички се състои. 
Сега, моля те, съмнението изостави, 
Което във сърцето ти гнезди.” 
 
(3.2.32) 
Щом чу това, на Шивананда Сена 
Интелигентността бе убедена, 
Че Накула Брахмачари несъмнено 
Дарен е с присъствието благословено 

                                                
51 Мантрата „Гоуранга“ 
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На Чайтаня Махапрабху; тогава 
Шивананда Сена, както подобава 
Му се поклони и отдаде почитания 
В служене с преданост и внимание. 
 
(3.2.33) 
Ето по какъв начин човек трябва да разбира 
Енергията на Махапрабху невъобразима. 
Сега чуйте за Неговата авирбхава, 
Или богоявление, как се проявява. 
 
(3.2.34-35) 
Чайтаня Махапрабху във вечността 
Се появява винаги на четири места – 
На майка Шачи в домашния храм; 
Където танцува Шри Нитянанда Рам;  
В дома на Шриваса Пандита, по време на киртан; 
И в дома на Рагхава, един пандит и бхакта голям. 
Той се появяваше, защото бе привлечен от любовта 
На преданите си; съвсем естествено за Него е това. 
 
(3.2.36) 
Шри Чайтаня се показа неприкрито 
На Нрисимхананда Брахмачари пред очите 
И изяде неговите приношения; описание 
Моля слушайте на тази случка със внимание: 
 
(3.2.37) 
Имаше си Шрила Шивананда Сена 
Племенник, на име Шриканта Сена, 
Който по милостта на Шри Чайтаня 
Благословен бе с всички достояния. 
 
(3.2.38) 
Една година Шриканта Сена отиде 
В Джаганнатха Пури Бога за да види 
И понеже копнееше за Него с плам голям, 
Замина за Нилачала съвсем сам. 
 
(3.2.39) 
Когато Махапрабху Шриканта Сена видя, 
Той над него милостта си безпричинна изля. 
Шриканта Сена за около два месеца остана 
В Джаганнатха Пури в близост до Чайтаня. 
 
(3.2.40) 
Когато тъкмо щеше да замине 
Вече той обратно за Бенгал, 
Богът му каза: „Тази година 
Кажи на бхактите да не идват в Нилачал. 
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(3.2.41) 
Този път Аз лично до Бенгал ще ида 
С преданите си там, водени от Адвейта, да се видя. 
 
(3.2.42) 
Моля те, на Шивананда Сена кажи, 
Че щом месец Пауша наближи, 
Отмине ли декември и дойде ли януари 
В дома си той ще чуе Моите сандали. 
 
(3.2.43) 
Джагадананда е там и той ще Ми предлага 
Да се храня с приготвения от него прасада. 
Изпрати им, моля те, тази новина 
Да не идват в Пури тази година.” 
 
(3.2.44) 
Щом Шриканта Сен се върна в Гаудадеша 
И това послание на Бога там донесе, 
Всички бхакти го посрещнаха засмени, 
С умове и сърца много удовлетворени. 
 
(3.2.45) 
Адвейта Ачаря тъкмо се канеше да тръгне 
С другите предани към Джаганнатха Пури, 
Но остана с тях в Бенгал, щом посланието чу, 
Очаквайки идването на Чайтаня Махапрабху. 
 
(3.2.46) 
Когато дългоочакваният месец Пауша настъпи, 
Джагадананда и Шивананда насъбраха всякакви неща, 
За да посрещнат както подобава Бога скъпи 
И всеки ден Го чакаха от зори до вечерта. 
 
(3.2.47) 
Когато месецът обаче отмина,  
А Махапрабху го нямаше още, 
Джагадананда и Шивананда Сена 
Станаха много, много нещастни. 
 
(3.2.48-49) 
Не щеш ли там пристигна Нрисимхананда 
И настаниха го да седне Джагадананда и Шивананда. 
Виждайки ги нещастни, с думи мили 
Той ги попита: „Защо сте двамата унили?” 
 
(3.2.50) 
Тогава Шивананда Сена му рече: 
„Шри Чайтаня Махапрабху да дойде обеща, 
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Ала ето, месецът отмина вече; 
Защо тогава не виждаме лотосовите Му стъпала?” 
 
(3.2.51) 
Нрисимха Брахмачари отговори им така: 
„Моля ви се, успокойте се сега! 
Обещавам ви, че след три дни 
Ще Го доведа пред жадните ви очи.” 
 
(3.2.52) 
Шивананда Сена и Джагадананда 
Знаеха за степента на любовта,  
Която притежаваше Нрисимхананда 
И се почувстваха уверени сега, 
Че благодарение на своето влияние 
Той със сигурност ще доведе Чайтаня. 
 
(3.2.53) 
Всъщност той по рождение Прадюмна беше назован, 
Но името Нрисимхананда Гоурасундара му даде сам. 
 
(3.2.54) 
След като беше медитирал цели два дена, 
Нрисимхананда каза на Шивананда Сена: 
„Аз вече доведох Чайтаня Махапрабху на дело 
До Панихати, така известното на всички село. 
 
(3.2.55) 
Той ще дойде в дома ти утре по пладне 
И за да не Го оставим да ни чака гладен, 
Моля те, продукти набави, а във екстаз 
Лично ще Му сготвя и предложа храна аз. 
 
(3.2.56) 
По този начин аз много скоро ще Го доведа. 
Истина ви казвам, не се съмнявайте в това! 
 
(3.2.57) 
Послушайте ме и хранителни продукти ми донесете, 
Понеже искам да започна готвенето най-сетне!” 
 
(3.2.58) 
Обръщайки се към Шивананда 
Така му рече Нарасимхананда: 
„Моля ти се донеси ми 
За готвенето всичко необходимо.” 
Така Шивананда без да се бави 
Всичко що поиска му достави. 
 
(3.2.59) 
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Започвайки още съвсем рано заранта, 
Нрисимхананда сготви разни видове храна -  
Сред тях зеленчуци, сладък ориз, питки 
И други приготовления и напитки. 
 
(3.2.60) 
След като да готви спря, 
Той донесе отделни блюда -  
Едно за Джаганнатха Свами 
И едно за Шри Чайтаня. 
 
(3.2.61) 
Предложи той и блюдо още едно 
На Нрисимха, обожаемото си божество. 
Така на три приношения храната раздели 
И седна да медитира над Бога със затворени очи. 
 
(3.2.62) 
В своето съзерцание 
Той видя Шри Чайтаня 
Как много бързо дойде, 
Седна и се настани добре, 
И всичката храна изяде, 
Като след себе си нищо не остави. 
 
(3.2.63) 
Прадюмна Брахмачари на екстаза се поддаде, 
Виждайки как Махапрабху всичко изяде. 
От очите му рукнаха щастливи сълзи, 
Но изрази и смайване: „О, уви! Уви! 
Мой скъпи Господи, какво направи? 
Храна за другите божества Ти не остави! 
 
(3.2.64) 
Мой скъпи Господи, Ти и Джаганнатха сте едно, 
Затова не възразявам, че си ял от Неговото блюдо. 
Но не мога да разбера откъде Ти скимна 
Да докосваш предложеното на Нрисимха? 
 
(3.2.65) 
Мисля, че Нрисимхадева не можа 
Да си хапне днес и трошичка храна. 
А ако обичният му господар гладува, 
Нима слугата би могъл да съществува?” 
 
(3.2.66) 
Нрисимхананда Брахмачари, въпреки че 
Изпитваше радост в своето сърце 
Как Шри Чайтаня всичко изяде, 
Той радостта си външно не издаде 
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И Бог Нрисимха за да защити, 
Неудовлетворение външно изрази. 
 
(3.2.67) 
Шри Чайтаня, аватарът любовен, 
Е самият Бог прекрасен и върховен. 
Затова няма никаква разлика между Него 
Господ Джаганнатх и Бог Нрисимхадева. 
 
(3.2.68) 
Един брахмачари, на име Прадюмна, 
Искаше да разбере това разумно, 
Затова Шри Чайтаня се смили 
И на практика му го разкри. 
 
(3.2.69) 
След като всички приношения прие, 
Чайтаня Махапрабху към Панихати пое. 
Там беше много радостен да наблюдава 
Разните зеленчукови ястия в дома на Рагхава. 
 
(3.2.70) 
Така му каза Шивананда: 
„Защо изведнъж се обезкуражи?" 
На това отвърна Нрисимхананда: 
„Само виж как твоя Чайтаня се държи! 
 
(3.2.71) 
Едничък Той изяде всичката храна 
От приношенията за трите божества. 
Сега, заради Него, Господ Джаганнатх 
И Нрисимха останаха с неуталожен глад.” 
 
(3.2.72) 
Когато Шивананда чу това твърдение, 
Той си остана в неведение 
Дали Нрисимхананда Брахмачари 
Само от екстатична любов говори 
Или защото това бе 
Действително явление. 
 
(3.2.73) 
Докато в учудване стоеше Шивананда, 
Рече му така Нрисимхананда: 
„Донеси още продукти! Аз пак 
Ще сготвя за своя Нрисимха драг.” 
 
(3.2.74) 
Тогава Шивананда Сена пак приготви 
Съставките с които да се сготви, 
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А Прадюмна Брахмачари отново 
Сготви и предложи на Нрисимха бхога. 
 
(3.2.75) 
Шивананда Сена на следващата година 
За Джаганнатха Пури както и преди замина 
Заедно с останалите предани да види 
Лотосовите нозе на своя Чайтаня свидни. 
 
(3.2.76) 
Един ден в присъствието на всички бхакти 
Богът заговори за специалните шакти, 
Които Нрисимхананда притежава 
И качествата му започна да възхвалява: 
 
(3.2.77) 
„През месец Пауша миналата година 
Нрисимхананда с такива сладости дари Ме, 
Че никога дотогава не бях вкусвал дори 
Подобни вкусни приготовления преди.” 
 
(3.2.78) 
Чувайки това, всички отдадени 
От учудване бяха поразени 
И Шивананда се сдоби с увереност, 
Че случката била е достоверна. 
 
(3.2.79) 
По същия начин имаше обичай Шри Чайтаня 
В храма на Шачимата ежедневно да се храни, 
А също и дома на Шривас Тхакур да посещава, 
Когато киртан там захванеше се до забрава. 
 
(3.2.80) 
Така също Той винаги присъствува 
Там, където Нитянанда Прабху танцува 
И редовно се появява 
Във дома на Рагхава. 
 
(3.2.81) 
Бог Гоурасундара силно се влияе 
От любовта на преданите си нощ и ден. 
Затова където предана любов витае, 
От нея Той е безнадеждно победен 
И без колебание се появява там, 
А те получават Неговия даршан. 
 
(3.2.82) 
Повлиян от любовта на Шивананда Сена, 
Бог Чайтаня се появяваше на тази сцена 
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Отново и отново; затова кой би могъл да прецени 
Любовта Му до какви предели може да се извиси! 
 
(3.2.83) 
Така аз направих описание 
На появяванията на Шри Чайтаня. 
Всеки, който за тези случки слуша, може 
Да разбере трансценденталното могъщество Божие. 
 
(3.2.84) 
В Джаганнатх Пури, в компанията на Бог Чайтаня 
Имаше един джентълмен на име Бхагаван Ачария. 
Той беше образован учен освен това 
И много напреднал във предаността. 
 
(3.2.85) 
Той беше в мисли целия вглъбен 
Със Бога във приятелски обмен. 
На пастирче беше въплътено проявление 
И със Сварупа Дамодар беше в другарски отношения. 
 
(3.2.86) 
Той се стремеше с пълно внимание 
Към лотосовите нозе на Шри Чайтаня 
И понякога много зарадван 
Канеше Бога в дома си да обядва. 
 
(3.2.87) 
Бхагаван Ачария готвеше на огън чист 
Зеленчуци и различни видове ориз, 
А сетне водеше със допрени длани 
Бога във своя дом да Го нахрани. 
 
(3.2.88) 
Бащата на учения Ачария Бхагаван, 
Чието име беше Шатананда Кхан, 
Беше опитен държавник, докато 
Незаинтересован от управлението 
Бхагаван Ачария бе за разлика от баща си, 
Почти установен в ордена на санняси. 
 
(3.2.89) 
Братът на Бхагаван Ачария, 
Който се казваше Гопала Бхаттачария, 
Бе изучавал философията Веданта в Каши, 
А сетне се бе завърнал във дома си. 
 
(3.2.90) 
Своя брат доведе Бхагаван Ачария, 
Който Махапрабху да срещне бе готов, 
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Но Богът, знаейки че Гопала Бхаттачария 
Беше отявлен маявади философ, 
Не се радваше много на тази среща, 
Разбирайки кой стои насреща. 
 
(3.2.91) 
Богът не бе щастлив да види личност, 
Която не е преданоотдадена на Кришна. 
Ала понеже на Бхагаван Ачария бе роднина, 
Шри Чайтаня удоволствие от срещата симулира. 
 
(3.2.92) 
Бхагаван Ачария рече на Сварупа Дамодара: 
„Гопала, по-малкият ми брат, в къщата ми стара 
Се завърна, след като образованието си приключи 
И философията Веданта задълбочено изучи.” 
 
(3.2.93) 
Бхагаван Ачария помоли Сварупа Дамодара 
Да чуе от Гопала на Веданта коментара. 
Сварупа Дамодар, обаче, в обичта си 
Заговори гневно на приятеля си: 
 
(3.2.94) 
„Интелигентността ти е заспала 
В общуването със Гопала 
И затова ти така жадуваш 
Маявада философията да чуваш! 
 
(3.2.95) 
Когато един ваишнава слуша и се прехласва 
По маявадския коментар „Шарирака Бхашя”, 
Той изоставя настроението, че Бог е господар, а душата слуга 
И започва да счита самия себе си за Върховния вместо това. 
 
(3.2.96) 
Философията маявада 
Такова словоредие представя, 
Че дори един много издигнат предан на Кришна, 
Който Го е приел за свой живот, душа и всичко, 
Променя своето решение когато прочете 
Маявада коментара към „Веданта сутрите”. 
 
(3.2.97) 
Въпреки протестите на Сварупа Дамодара 
Продължи да настоява Бхагаван Ачария: 
„Ние сме неотклонно установени в лотосовите ноги 
На нашия Господ Кришна със сърца и със души. 
Коментарът „Шарирака Бхашя” затова 
Не е възможно да ни промени ума.” 
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(3.2.98) 
Шрила Сварупа Дамодара отговори: 
„Независимо, че така може да ни се стори, 
Когато чуем на маявадите коментара, 
Научаваме, че Брахман, сиянието прастаро, 
Е знание, а вселената на мая е фалшива -  
Това обаче не ни прави духовно прозорливи. 
 
(3.2.99) 
Философите маявади искат да установят, 
Че въображаема е всяка една джива, 
А за Върховния Бог пък твърдят, 
Че повлиян е от илюзията лъжлива. 
Подобни коментари сърцето разбиват 
И на предания живота убиват.” 
 
(3.2.100) 
Бхагаван Ачария много се засрами, 
Уплаши се и мълчалив остана. 
На следващия ден затова помоли 
Гопала да се върне в своята околия. 
 
(3.2.101) 
Един ден Бхагаван Ачария покани 
Шри Чайтаня в дома му да се нахрани, 
Като сготви ориз и зеленчуци подбрани. 
 
(3.2.102) 
Един преданоотдаден, на име Чота Харидаса, 
Песни пееше за Шри Чайтаня първа класа.  
Бхагаван Ачария го извика затова 
И заговори му със следните слова: 
 
(3.2.103) 
„При сестрата на Шикхи Махити 
Моля те да идеш и поискаш ти 
Една мана бял ориз от мое име, 
А след това ориза донеси ми.” 
 
(3.2.104) 
На Шикхи Махити сестрата 
Се казваше Мадхави Деви. 
Тя беше възрастна жена, която 
Се подлагаше на отречения сурови, 
Винаги за чистотата на сърцето бдеше 
И много напреднала в предаността си беше. 
 
(3.2.105) 
За нея приемаше в себе си Шри Чайтаня, 
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Че преди е била приятелка на Радхарани. 
В целия свят трима души и половина 
Са Неговата най-интимна дружина. 
 
(3.2.106) 
Тези трима отдадени, с преданост пропити 
Бяха Сварупа Дамодара, Шикхи Махити, 
Рамананда Рая и на Шикхи Махити сестрата -  
Тя беше половинката, която бе спомената. 
 
(3.2.107) 
След като изпроси ориза от сестрата 
На Шикхи Махити, младият Харидаса 
На Бхагаван Ачария го занесе, 
Който качеството му превъзнесе. 
 
(3.2.108) 
С голяма обич Бхагаван Ачария 
Сготви голямо разнообразие 
От зеленчуци и други приготовления 
Любими на Махапрабху Чайтаня. 
Той също се сдоби с остатъците на храната 
Предложена с любов на Господ Джаганнатха 
И помощни средства за по-добро храносмилане, 
Като лайм със сол и стрит на прах джинджифил. 
 
(3.2.109) 
По пладне, когато дойде Махапрабху Чайтаня 
Да приеме угощението на Бхагаван Ачария, 
Веднага ориза от сестрата на Шикхи Махити 
Му направи впечатление и Той попита: 
 
(3.2.110) 
„Откъде с такъв качествен ориз се сдоби?” - 
Шри Чайтаня Махапрабху го попита. 
„Получих го просейки пред къщните врати  
От Мадхави деви, сестрата на Шикхи Махити." 
 
(3.2.111) 
Тогава поинтересува се Шри Чайтаня 
Кой бе изпросил ориза като подаяние 
И Бхагаван Ачария веднага 
Името на Чота Харидаса спомена. 
 
(3.2.112) 
Възхвалявайки качествата на ориза, 
Махапрабху прасадама почете 
И след като пръстите си облиза, 
Той към жилището си се завтече, 
Където даде следното пълномощно 
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На Говинда, личния си помощник: 
 
(3.2.113) 
„Считано нататъка от този ден 
Не пускай Чота Харидас при Мен.” 
 
(3.2.114) 
Когато Харидаса младши чу, 
Че забранил му е Махапрабху 
Да бъде в Неговата компания, 
Той се изпълни със страдание. 
Никой не можеше да разбере  
Защо така заповядано му бе.  
 
(3.2.115) 
Харидаса пости в продължение на три дни; 
Тогава Сварупа Дамодар Госвами 
Заедно с други близки предани реши 
Да попита Шри Чайтаня: 
 
(3.2.116) 
„Какво голямо оскърбление 
Харидаса младши е извършил, че 
Ти дал си такова наставление -  
Към Теб да не се приближава въобще? 
Сега в продължение вече на три дни 
Той се въздържа от всякакви храни." 
 
(3.2.117) 
Богът отвърна: „Не мога да понасям 
Да гледам лицето на онзи санняси, 
Който уж е монах, но въпреки това 
Води интимни разговори със жена. 
 
(3.2.118) 
Толкова силно е сетивното влечение 
Към обектите на наслаждение, 
Че дори дървена статуя на жена 
Привлича и на светия човек ума. 
 
(3.2.119) 
„Един мъж не бива близо да седи 
До майка си, сестра си или щерка си, 
Понеже толкова силни са сетивните желания, 
Че могат да увлекат дори човек с напреднало познание.”52 
 
(3.2.120) 
Има много хора, които малко притежават 

                                                
52 Стих от „Ману Самхита” (2.215), присъстващ и в „Шримад Бхагаватам”(9.19.17) 
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И уж отречени санняси във гората стават, 
Но всъщност водят живота на маймуни 
И обменят разговори и интимни думи 
С жени в своето обкръжение, 
Търсейки сетивно наслаждение.” 
 
(3.2.121) 
Изричайки ядосано тези слова, 
Шри Чайтаня в стаята си се прибра. 
Виждайки Го в такова гневно състояние, 
Всички предани застинаха в мълчание. 
 
(3.2.122) 
На следващия ден преданите милостиви  
Обърнаха се към лотосовите нозе красиви 
На Шри Чайтаня, молба такава да отправят 
От името на Харидаса, за да го избавят: 
 
(3.2.123) 
„Харидаса е допуснал малка грешка. 
Прости му, Господи, да се греши е тъй човешко! 
От урока Ти той достатъчно се поучи; 
Подобно оскърбление в бъдеще не ще се случи.” 
 
(3.2.124) 
Шри Кришна Чайтаня рече им тогава: 
„Умът Ми на контрола Ми не се поддава. 
Той не желае да вижда някой в отречение 
Да разговаря с жени за наслаждение. 
 
(3.2.125) 
Занимавайте се със своите дела 
И престанете да Ми говорите за това. 
Ако този разговор подхванете пак, ще си ида 
И никой от вас повече няма да Ме види.” 
 
(3.2.126) 
Чувайки това, с разбито сърце 
Преданите покриха ушите си с ръце, 
Станаха и без никакво закъснение 
Продължиха със своите задължения. 
 
(3.2.127) 
Шри Чайтаня също излезе оттам, 
За да извърши обедните си задължения. 
От никого не може да бъде разбран 
Неговият план и Неговите забавления. 
 
(3.2.128) 
На следващия ден всички предани 
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Отидоха при Шри Парамананда Пури 
И, смирено в нозете му вгледани, 
Помолиха го да успокои Бог Гоурахари. 
 
(3.2.129) 
Тогава Парамананда Пури сам отиде 
Махапрабху във жилището Му да види. 
Богът с голяма почит му се поклони 
И след това до себе си го настани. 
 
(3.2.130) 
Богът заговори: „Каква е твоята заръка? 
Моля те, кажи защо дошъл си тука." 
Молбата си отправи Парамананда Пури тогава 
Милост Богът към младия Харидас да проявява. 
 
(3.2.131) 
Чувайки молбата му, Господ Чайтаня 
Отвърна: „Господарю, Моите почитания! 
Моля те, чуй ме, по-добре тук остани 
С ваишнавите и за тях ти се грижи. 
 
(3.2.132) 
Моля те, дай Ми своето позволение 
Да отида до Алаланатха на поклонение. 
Ще остана там усамотен, 
Само Говинда ще взема със Мен.” 
 
(3.2.133) 
С тези думи Богът повика Говинда 
И като от мястото си се вдигна, 
На Парамананда Пури поклони се 
И да замине нагласи се. 
 
(3.2.134) 
Тогава Парамананда Пури Госай припряно 
Пред Шри Чайтаня Махапрабху застана 
И със голямо смирение Го убеди 
В стаята си да остане и да поседи. 
 
(3.2.135) 
Парамананда Пури каза: „Господи всевишен, 
Ти си самият Бог Върховен независим! 
Както пожелаеш, така и ще постъпиш; 
Кой може да Ти каже нещо, Боже скъпи? 
 
(3.2.136) 
Твоите дела са за благото на всички. 
Ние не можем да разберем колко отлични 
Намеренията Ти винаги остават като насоки, 
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Толкова непроницаемо сериозни и дълбоки!” 
 
(3.2.137) 
С тези думи Парамананда Пури си тръгна към дома си, 
А всички предани отидоха да видят младия Харидаса. 
 
(3.2.138) 
Шри Сварупа Дамодара каза: „Моля, 
Чуй Харидаса каква е нашата воля: 
Ние единствено доброто ти желаем; 
Повярвай ни, няма да те измамим! 
 
(3.2.139) 
В момента Шри Чайтаня настоява 
Гневното си настроение да отстоява, 
Понеже е независимият Бог, но неизбежно 
Скоро ще се смили, защото сърцето Му е нежно. 
 
(3.2.140) 
Богът настоява и ако и ти настояваш, 
Неговото упорство ще се увеличава. 
По-добре се изкъпи и прасадам приеми; 
Междувременно гневът Му ще се укроти.” 
 
(3.2.141) 
Сварупа Дамодар към Харидас изрече тези думи 
И да се изкъпе и прасадам да приеме го придума. 
А след като го утеши както можа, 
Прибра се после у дома. 
 
(3.2.142) 
Когато Махапрабху Шри Чайтаня 
Отиде да види Господ Джаганнатха в храма, 
Харидаса остана на голямо разстояние, 
Просто за да види Шри Чайтаня. 
 
(3.2.143) 
Шри Чайтаня океан от милост е. 
Кой би могъл изобщо да Го разбере? 
Когато скъпите си предани наказва, 
То е защото принципите на дхарма доказва. 
 
(3.2.144) 
Всеки предан си помисли: „Този пример щом видях, 
Моят ум изпълва се със притеснение и страх. 
По-добре да спра да разговарям със жени, 
Да не правя това и в сънищата си дори!” 
 
(3.2.145) 
По този начин за младия Харидаса измина 
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В страдания цяла пълна година, 
А от Чайтаня нямаше и знак дори, 
Че над него въобще ще се смили. 
 
(3.2.146) 
Така в края на една нощ, младият Харидаса, 
След като отдаде на Шри Чайтаня почитта си, 
Към Праяга тихомълком се отправи  
Без на никой нищичко да каже. 
 
(3.2.147) 
Решен да се прислони навеки 
На Бог Чайтаня във нозете, 
Той навлезе надълбоко във Тривени, 
Дето теченията на Ганг и Ямуна са слени 
И в Праяг, който за свят се слави, 
Тъй момъкът живота си остави. 
 
(3.2.148) 
Веднага след като така се самоуби, 
В духовния си облик той се устреми, 
За да получи милостта на Бог Чайтаня, 
Ала за другите невидим си остана. 
 
(3.2.149) 
В духовен, подобен на гандхарва лик, 
Харидас идваше във лунния светлик 
Да пее на своя Чайтаня през нощта, 
Но никой освен Бога не знаеше това. 
 
(3.2.150) 
Попита своите преданоотдадени 
Шри Чайтаня Махапрабху един ден: 
„Къде е Харидаса, младият? 
Вече може да го доведете при Мен.” 
 
(3.2.151) 
Преданите отвърнаха: „Веднъж нощем, 
След като цяла година измина, 
Младият Харидас излезе и все още 
Никой не знае накъде замина.” 
 
(3.2.152) 
Чувайки преданите да скърбят, 
Шри Чайтаня леко се усмихна. 
Това ги накара да се удивят 
И от реакцията Му да притихнат. 
 
(3.2.153-154) 
Веднъж Джагадананда, Сварупа, Кашишвара, 
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Говинда, Шанкара, Мукунда и Дамодара 
Отидоха да се окъпят във морето и чуха във захлас 
Харидас да пее и да ги вика отдалеч с познатия им глас. 
 
(3.2.155) 
Никой не можеше да го види къде е, 
Но те можеха да го чуят как пее. 
Затова, всички предани от Говинда водени, 
По сладкия му глас че той е предположиха. 
 
(3.2.156) 
Те рекоха си: „Харидас се е самоубил, 
Като навярно някаква отрова е изпил 
И заради този си грях е станал един 
Невидим за очите призрачен брамин. 
 
(3.2.157) 
Не можем да видим формата му материална, 
Но чуваме все още пеенето му трансцендентално. 
Затова, съдейки по този признак, 
Той вероятно станал е на призрак.” 
 
(3.2.158) 
Сварупа Дамодар обаче възрази: 
„Това са просто догадки и мълвѝ! 
През целия си живот младият Харидас 
Мантруваше Харе Кришна във екстаз, 
Служеше на Бог Чайтаня и Му беше много мил, 
А и на свято място живота си бе прекратил. 
 
(3.2.159) 
Не е пропаднал Харидаса без съмнение! 
Той трябва да е постигнал освобождение. 
Такова е на Шри Чайтаня забавлението -  
Ще го разберете като му дойде времето.” 
 
(3.2.160) 
Един предан се завърна в Навадвипа от Праяг 
И разказа на всички бхакти точно как 
Самоубил се беше младият Харидаса 
Във отчаянието и в любовта си. 
 
(3.2.161) 
Той обясни как Харидаса бе решил 
И във водите на реката бе се потопил 
Там, където на Ганг и Ямуна теченията съвпадат -  
Това развитие преданите много изненада. 
 
(3.2.162) 
В края на годината Шивананда Сена 
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Дойде в Джаганнатх Пури, както обикновено, 
Заедно с останалите преданоотдадени 
И срещнаха Бога с щастие неподправено. 
 
(3.2.163) 
Когато Шриваса Тхакура попита Шри Чайтаня: 
„Къде е Харидаса? Какво със него стана?" 
Богът му отговори: „Сигурно е, знай ти, че 
Човек получава за дейностите си плодове.” 
 
(3.2.164) 
Тогава разказа Тхакура Шриваса 
Подробно за решението на Харидаса -  
Как на Ганг и Ямуна в сливащите се води 
Момъкът влезе и се самоуби. 
 
(3.2.165) 
Когато тези подробности чу, 
Усмихна се доволен Махапрабху: 
„Ако човек, който се намира в отречение, 
Гледа на жените за сетивно наслаждение, 
Няма за него друг процес на изкупление." 
 
(3.2.166) 
Тогава преданите, начело със Сварупа Дамодар Госвами 
Заключиха, че тъй като Харидас решил бе да се удави 
Там дето Ямуна и Ганг се вливат, в своето покаяние 
Той бе постигнал лотосовите нозе на Шри Чайтаня. 
 
(3.2.167) 
По този начин, в такова настроение 
Синът на майка Шачи извършва Своите забавления, 
Които слуха и умовете удовлетворяват 
На чистите предани, що им се наслаждават. 
 
(3.2.168) 
В тази случка Бог Чайтаня показва милостта си 
И че санняси трябва да се държи като санняси, 
А също и дълбоката привързаност разкрива, 
Която верните Му предани питаят обичливи. 
 
(3.2.169) 
Тя също демонстрира славата на светите места 
И как Богът приема на Своя предан верността. 
Така Махапрабху само с едно забавление 
Постигна няколко Свои намерения. 
 
(3.2.170) 
Забавленията на Чайтаня са като нектар 
И са дълбоки като океан прастар. 
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Обикновените хора не могат да ги разберат, 
Но проумяват ги преданите с присъствие на духът. 
 
(3.2.171) 
Моля ви слушайте Неговите забавления 
С вяра и без никакви съмнения. 
Не спорете, защото този акт 
Ще произведе обратен резултат. 
 
(3.2.172) 
В лотосовите нозе на Рупа и на Рагхунатх се моли 
Жадният за милостта им насред своите неволи 
И продължаващ този разказ Кришнадас, 
Стъпките им следвайки в голям екстаз. 
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ГЛАВА ТРЕТА 
 
СЛАВАТА НА ШРИЛА ХАРИДАСА ТХАКУРА 
 
(3.3.1) 
С почит и обич главата си съм склонил 
В нозете на духовния си учител мил 
И на всички наставници по светлия друм 
На преданото служене със тяло, реч и ум! 
На ваишнавите отдавам своите пранами 
И на несравнимите шестима Госвами 
Сред тях Рупа, Санатана и Рагхунатха, 
Джива и всички, които съратници им бяха 
Почитания на Адвейта, на Нитянанда Авадута, 
На Шри Чайтаня и на преданите Му прочути 
Начело с Шриваса Тхакур; а сетне се прекланям 
В нозете на Шри Кришна и Шримати Радхарани 
И на всички гопи, най-щастливи в трите свята, 
Предвождани от Лалита Сакхи и Вишакха. 
 
(3.3.2) 
Слава! Слава на Бог Чайтаня! 
На Нитянанда Прабху почитания! 
На Адвейта Ачария и всички, които са се събрали 
В лотосовите нозе на Махапрабху и са се отдали! 
 
(3.3.3) 
В Джаганнатх Пури имаше едно момче младо, 
Родено в семейството на един брахмана в Ориса. 
По-късно обаче напуснал тялото си баща му, 
А това момче бе много деликатно и красиво. 
 
(3.3.4-5) 
Момчето идваше ежедневно при Чайтаня 
И с уважение Му поднасяше почитания. 
Богът за него бе и живот, и душа, 
И свободно разговаряха те затова. 
Ала близостта им, с милостта на Бога пропита, 
Беше нетърпима за Дамодара Пандита. 
 
(3.3.6) 
Дамодара Пандита забраняваше отново и отново 
На този син на брахмана да посещава Бога. 
Но момчето просто не можеше да изтърпи 
Да не вижда Шри Чайтаня и у дома да си седи. 
 
(3.3.7) 
То всеки ден идваше при Шри Чайтаня 
Който го приемаше с обич голяма. 
Природата на всяко момче е да тича 
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При човека, който го обича. 
 
(3.3.8) 
За Дамодара Пандита това бе нетърпимо 
И го изпълни със нещастие необозримо. 
Но нямаше нищо, което можеше да му каже, 
Защото момчето внимание не обръщаше даже. 
 
(3.3.9) 
Един ден момчето пак дойде при Бога и 
Той го разпитваше нежно за разните новини. 
 
(3.3.10) 
След известно време, когато то стана и си тръгна, 
Нетърпелив Дамодара Пандита към Бога се обърна. 
 
(3.3.11) 
Дамодара каза Му безочливо, без срам: 
„Всички казват, че учител си голям. 
Наставления на другите раздаваш Ти, 
Но сега ще видим що за учител си! 
 
(3.3.12) 
Известен си като Госай (ачария или учител свят), 
Но слухове за репутацията Ти ще се разпространят 
Навсякъде из този град на Господ Джаганнатх. 
О, само как на положението Ти те ще навредят!” 
 
(3.3.13) 
Въпреки че Шри Чайтаня знаеше добре, 
Че Дамодар Пандит чист и простодушен предан бе, 
Чувайки безочливите му слова, Той му се скара: 
„Какви глупости бръщолевиш, Дамодара?” 
 
(3.3.14) 
„Мой скъпи Господи, можеш да правиш каквото си искаш. 
На никой да Ти каже нещо или да Те ограничи не му стиска. 
Въпреки това, в целият свят хората изобщо не се свенят 
Да приказват всичко; как можеш да ги накараш да спрат? 
 
(3.3.15) 
Като си толкова мъдър учител, 
Защо въобще не се сещаш да отчиташ, 
Че това момче е син на овдовяла жена, 
Та го посрещаш с обич тъй разнежена? 
 
(3.3.16) 
Въпреки че майката на момчето 
Е напълно отречена и благочестива, 
Тя има един недостатък, което 
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Е че е много млада и красива. 
 
(3.3.17) 
А Ти, мой господарю, си прекрасен 
Млад мъж, макар да си санняси. 
Затова несъмнено ще плъзнат сплетни; 
Защо трябва да им даваш поводи, кажи?” 
 
(3.3.18) 
След като каза всичко това, 
Дамодара Пандита замълча. 
Щом неговите думи чу 
Усмихна се Махапрабху 
И удовлетворен започна да отчита 
Безсрамието на Дамодар Пандита. 
 
(3.3.19) 
Шри Чайтаня Махапрабху рече си така: 
„Безочието му се дължи на любовта, 
Която тъй чисто към Мен той изпитва; 
Нямам друг другар като Дамодар Пандита!” 
 
(3.3.20) 
Отдал се на такива размишления, 
Махапрабху изпълни обедните си задължения, 
А на следващия ден Той привика 
На уединено място Дамодар Пандита. 
 
(3.3.21) 
Богът му каза: „Скъпи Ми друже Дамодара, 
Иди в Надия и остани при Моята майка стара. 
 
(3.3.22) 
Аз друг като тебе не намирам 
Който да може да я закриля, 
Защото ти си толкова внимателен, 
Че да смъмриш успя даже и Мен. 
 
(3.3.23) 
Ти си най-неутралният сред Моите другари, 
А това е много добре, Пандита Дамодара. 
Защото без неутралност е невъзможно 
Да се спазват принципите набожни. 
 
(3.3.24) 
Ти можеш да направиш  
Това, което Аз не мога да сторя. 
Дори Мен да порицаеш можеш, 
За другите какво да говоря? 
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(3.3.25) 
Най-добре ще е в подслона да пристъпиш 
На майка Ми във лотосовите нозе, 
Защото никой независимо не ще постъпва 
Щом ти си там, пред твоето лице. 
 
(3.3.26) 
Може да идваш да Ме виждаш от време на време 
И скоро след това отново натам да поемаш. 
 
(3.3.27) 
Поднеси на майка ми милиони 
От Моите почтителни поклони. 
Колко съм щастлив й разкажи 
И така радост и на нея донеси. 
 
(3.3.28) 
Че те пращам й кажи 
С цел да я осведомиш 
За Моите лични дейности, 
Щастието Ми да сподели. 
 
(3.3.29) 
Така, разказвайки й за Моето щастие, 
Нека спокоен умът на Майка Шачи е. 
Припомни й също една случка поверителна 
И й предай посланието ми изразително: 
 
(3.3.30) 
„Аз идвам в дома ти отново и отново 
Да ям всичко, което вече е готово -  
Всичките сладкиши и зеленчукови ястия 
Които ти предлагаш на своите Божества. 
 
(3.3.31) 
Знаеш много добре и сама, 
Че Аз изяждам предложената храна. 
Ала заради външната ни раздяла, ти 
Смяташ това само за сънища и мечти. 
 
(3.3.32) 
През последния фестивал Макара-санкранти 
Ти сготви най-разнообразни ястия подбрани 
От зеленчуци, сгъстено мляко, питки и 
Сладък ориз, с които много Ме удовлетвори. 
 
(3.3.33) 
Тъкмо предлагаше на Кришна храната, 
Вглъбила се бе в медитация свята, 
Когато изведнъж се появих, а твоите очи 
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Препълниха се целите с избликнали сълзи. 
 
(3.3.34) 
Забързан отидох там Аз 
И изядох всичко във екстаз. 
Когато ти Ме видя да се храня, 
Изпита в себе си щастие голямо. 
 
(3.3.35) 
В миг, бършейки сълза след сълза, 
Ти видя, че празни са всички блюда. 
Тогава си помисли: „На сърцето ми горкичко 
Му се присъни, че Нимай бе тук и че изяде всичко.” 
 
(3.3.36) 
В състояние на външна раздяла 
Илюзията отново ти бе повлияла 
И ти си помисли, че може би си пропуснала 
Да предложиш на Бог Вишну храната вкусна.  
 
(3.3.37) 
Тогава в кухнята бързо се върна 
И че всички тенджери са пълни зърна. 
Сетне мястото за предлагане почисти отново 
И пак поднесе храна, за приношение готова. 
 
(3.3.38) 
Така отново и отново, ден след ден, 
Изяждам всичко, предложено на Мен, 
Защото Аз на всичко съм готов, 
Привлечен от чистата ти любов. 
 
(3.3.39) 
Единствено заради твоята заръка 
Живея аз във Нилачала, 
Ала със своята любов в разлъка 
Притегляш Ме към себе си изцяло.” 
 
(3.3.40) 
Шри Чайтаня Махапрабху каза на Дамодара: 
„Напомняй често това на моята майка стара 
И от Мое име моля те да не забравяш 
Нейните лотосови нозе да обожаваш.” 
 
(3.3.41) 
Сетне Чайтаня заръча разни видове прасад 
Да му донесат от храма на Бог Джаганнатх 
И в отделни пакети на Дамодара го даде 
За майка си и за другите ваишнави. 
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(3.3.42) 
По този начин Дамодара Пандита 
Отиде в област Надия (Навадвипа) 
И след като майка Шачи поздрави от сърце, 
Остана в подслона на лотосовите й нозе. 
 
(3.3.43) 
Прасадама предаде Пандита Дамодара 
На велики ваишнави като Адвейта Ачария. 
Сетне заживя във Навадвип и се държеше 
Точно както заръчано му от Чайтаня беше. 
 
(3.3.44) 
Всички знаеха, че личността на Дамодар Пандита 
Със стриктност в практичните дела беше пропита. 
Затова всички от него много се страхуваха 
И не действаха независимо, а си кротуваха. 
 
(3.3.45) 
Дамодара Пандита гласно гълчеше 
Всеки от преданите на Чайтаня клети, 
Който от правилното поведение се отклонеше 
И така установяваше стандарта на етикета. 
 
(3.3.46) 
Аз описах ви по този начин 
Как този Пандита със речта си 
Всички порицаваше и наставляваше 
И на правия път ги поставяше. 
Когато някой чуе за това, така се получава, 
Че атеизъм и невежество във него не остава. 
 
(3.3.47) 
По-дълбоки са забавленията на Чайтаня 
От милион морета и милион океани. 
Никой не може ни да разбере, ни да си представи 
Какво прави Той, нито защо го прави. 
 
(3.3.48) 
Не зная дълбокото значение 
На Неговите дивни забавления.  
Ще опитам, доколкото е възможно 
Да ги обясня поне аз външно.   
 
(3.3.49) 
Един ден, както обикновено в Джаганнатх Пури, 
Бог Чайтаня се срещна със Харидаса Тхакура 
И хвърляйки към него милостивия си поглед кос, 
Зададе му във хода на дискусията следния въпрос: 
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(3.3.50) 
„Мой скъпи Тхакура Харидаса, 
Тази епоха на Кали е ужасна. 
Хората от ведическа култура са лишени 
И затова с името явани са заклеймени. 
Те се занимават само с убиване на крави 
И потъпкване на брахмани и ваишнави. 
По този начин най-редовно 
Извършват те дела греховни. 
 
(3.3.51) 
Как могат тези клети явани 
Изобщо да бъдат спасявани? 
Колкото и голяма да е Моята тъга, 
Не виждам никакъв начин за това.” 
 
(3.3.52) 
На Шри Чайтаня Харидаса Тхакура отговори: 
„Мой скъпи Господи, нека това не Те тревожи. 
Не бъди нещастен от това положение 
На яваните в материалното творение. 
 
(3.3.53) 
Тъй като често яваните свикнали са да повтарят 
„Ха рама, ха рама”, въпреки че други думи това са, 
Те всъщност славят Рама, на Айодхя господарят, 
И ще бъдат спасени чрез тази намабхаса. 
 
(3.3.54) 
Един предан напреднал в любовта екстатична 
„О мой Боже Рама! О Господи Рама!” възкликва. 
Но яваните също повтарят „ха рама, ха рама!” 
Само виж тяхната добра съдба голяма!” 
 
(3.3.55) 
Намачария Харидас Тхакура, който има 
Авторитет във възпяването на святото име, 
Каза: „Когато святото име се възпява, 
Като друго, а не Бога, всъщност назовава, 
Това е типичен случай на намабхаса. 
Ала дори и така да се произнася, 
Святото име има такава дивна сила, 
Че неосъзнаването не би я унищожило. 
 
(3.3.56) 
Дори млеччха, който е бил убит 
От бивните на един глиган див 
И който в страдание голямо 
Вика отново и отново „ха рама, ха рама“, 
Постига от този свят освобождение -  



 64 

Какво да говорим за някой, който с уважение  
И вяра святото име на Бога повтаря? 
 
(3.3.57) 
Аджамила, един греховен и пропаднал брамин, 
В момента на смъртта случайно викнал своя син, 
Който наричал се Нараяна и вестителите на Бог Вишну 
Дошли от оковите на бога на смъртта да го избавят лично. 
 
(3.3.58) 
Думата „рама“ се състои от две  
Срички „ра“ и „ма“; свързани са те 
И украсени с думата „ха“ , която изразява 
Обич, и която възклицание „О“ означава.  
 
(3.3.59) 
В буквите и сричките на святото име 
Толкова много духовна сила има, 
Че те въздействието си оказват дори 
Ако неправилно човек ги промълви. 
 
(3.3.60) 
„Ако един предан произнесе еднократно 
Святото име на Върховния Бог тъй сладко, 
Или ако то проникне в ума или влезе в ухото, 
Което е канал на слуховото възприятие самото, 
Това свято име със сигурност ще го освободи, 
Независимо правилно ли е изречено или 
Неправилно, дали е граматически подходящо, 
Правилно свързано или разделено на части. 
О брахмана, няма съмнение, че силата на святото име 
Е наистина много велика; обаче ако такъв човек има 
Намерение да използва тази вибрация с материални цели, 
Като сетивно наслаждение, богатство или последователи, 
Или под влияние на алчност или атеизъм откровен -  
С други думи, ако с оскърбителен манталитет е заразен -  
Такова мантруване няма скоро да даде резултата желан; 
Затова човек трябва да избягва оскърбленията към харинам.“53 
 
(3.3.61) 
Намачария Шрила Харидаса Тхакура продължи: 
„Ако някой без оскърбления светите имена мълви 
Дори произнасянето им да е несъвършено, 
Той от греховните последици освободен е. 
 
(3.3.62) 
„О, на всички добри качества вместилище, 
Просто обожавай Шри Кришна в Неговото жилище, 

                                                
53Стих от „Падма Пурана”, включен в „Хари Бхакти Виласа” (11.289) от Санатана Госвами 
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Който пречиства всички тези, които пречистват; 
Най-издигнатият, когото с отбрана поезия описват! 
Обожавай Го с верен ум, непоколебим, 
Без двуличие и в най-извисения режим -  
Така обожавай Бога, чието име е като слънце, 
Защото точно както появата на първото зрънце 
От слънчевия лъч разпръсква мрака на нощта, 
Така и появата на Бог Кришна на светите имена 
Може да отстрани на невежеството целия мрак,  
Възникнал в сърцето поради не един грях”54 
 
(3.3.63) 
Дори най-бледият отблясък от святото име на Бог 
Може да унищожи всички последици на греховния живот. 
 
(3.3.64) 
„Докато умираше, останал без сила, 
Името на Бога повтори Аджамила, 
Макар намерение за това да няма -  
Просто извика своя син, наречен Нараяна. 
Въпреки всичко, той постигна света духовен; 
Какво да говорим за онези, които с плам любовен 
И на които вяра и почит в сърцата има, 
Постоянно повтарят святото име?”55 
 
(3.3.65) 
Благодарение дори на най-бледото лъчение 
От сиянието на Божието свято име  
Човек може да получи освобождение -  
Такива доказателства във всички шастри има, 
Както например в историята за Аджамила, 
Която „Бхагавата Пурана” е разкрила”. 
 
(3.3.66) 
Щом Шри Чайтаня Махапрабху 
От Харидаса Тхакура това чу, 
Щастието в сърцето Му се увеличи, 
Но Той да го пита още продължи. 
 
(3.3.67) 
„Толкова много създания има по тази земя; 
Някои се движат, други са в неподвижно положение. 
Как всички дървета, растения, буболечки и същества 
Изобщо някога ще получат от материята избавление?” 
 
(3.3.68) 
Харидаса Тхакура Му отговори: 
„Скъпи Господи, Ти вече това стори! 
                                                
54 „Бхакти Расамрита Синдху” 2.1.103 
55 „Шримад Бхагаватам” 6.2.49 
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Освобождението на всички същества 
Възможно е единствено по милостта, 
Която Ти бездруго към тях проявяваш, 
Като от материята ги освобождаваш. 
 
(3.3.69) 
Ти пя навред на висок глас 
Харе Кришна мантрата в екстаз 
И всичко подвижно и неподвижно в този свят, 
Като я чу, получи несравнима благодат. 
 
(3.3.70) 
Мой Господи, подвижните живи същества, 
Когато чуха санкиртана на светите имена 
Да излиза на висок глас от Твоята уста, 
Освободиха се от робство материално вече; 
А неподвижните същества, като дървета, 
Щом го доловиха още от далеко, 
Произведоха трансцендентално ехо. 
 
(3.3.71) 
Ала всъщност, това ехо не е, 
А киртанът, който те пеят. 
Всичко това изглежда невъобразимо, 
Но по Твоята милост е постижимо. 
 
(3.3.72) 
Когато Твоите последователи киртан изпълняват 
И по целия свят Харе Кришна мантрата възпяват, 
Всички живи същества, подвижни и неподвижни, 
В любовна преданост танцуват екстатични. 
 
(3.3.73) 
Балабхадра Бхаттачария ми разказа 
За случките, съпътстващи екстаза 
И всичко, което на път за Вриндавана 
В гората Джхарикханда с Тебе стана. 
 
(3.3.74) 
Когато Твоят предан Васудева Датта 
В нозете Ти поднесе си молбата 
Всички живи същества да освободиш, 
Ти незабавно прие да я осъществиш. 
 
(3.3.75) 
Мой скъпи Господи, Ти си приел 
Облика на преданоотдаден смел, 
Единствено милостиво да спасиш 
Душите паднали в този свят нисш. 
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(3.3.76) 
Ти проповядваше високото възпяване 
На Харе Кришна мантра до влудяване 
И така освободи всичките живи същества 
От оплитането в цикъла на раждането и смъртта.” 
 
(3.3.77) 
Шри Чайтаня Махапрабху му отвърна така: 
„Ако всички се освободят, вселената ще тъне в празнота.” 
 
(3.3.78-79) 
Харидаса каза: „Мой Господи, докато Ти 
В този свят проявяваш забавленията си, 
Подвижните и неподвижните от съществата 
В духовното небе Ти всички ще изпратиш 
А също и ще пробудиш онези неразвити, 
И ще ги въвлечеш в дейности открити. 
 
(3.3.80) 
По този начин подвижни същества, ето, 
И неподвижни пак ще населят битието. 
И така цялата вселена, нали 
Пълна ще е пак както преди. 
 
(3.3.81) 
Когато Господ Рамачандра този свят напусна, 
Да вземе със себе си Той нито едно не пропусна 
От живите същества, обитаващи Айодхя, 
А сетне пак я изпълни с обитатели нови. 
 
(3.3.82) 
Слизайки във този свят презрян, 
Ти пусна в действие Своя план. 
Ти действаш, Господи, ала 
Никой не разбира Твоите дела. 
 
(3.3.83) 
Преди, когато Бог Кришна във Вриндавана се спусна 
И прояви там Своите забавления изкусни, 
Всички живи същества във материалната вселена 
По същия начин от Него бяха освободени. 
 
(3.3.84) 
Кришна, нероденият Върховен Бог, 
Господарят на всички господари на сили мистични,  
Избави подвижните и неподвижни същества в света широк; 
Нищо смайващо няма в делата Му всевишни. 
 
(3.3.85) 
„Въпреки че Върховният Бог може да бъде виждан, 
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Възхваляван или помнен със завист и обиждан, 
При все това Той най-поверително освобождение дарява, 
Което рядко полубоговете и демоните получават. 
Какво да кажем тогава за онези отдадени, които 
Се заемат в служене към Него, с преданост пропито?”56 
 
(3.3.86) 
Спускайки се сега в Навадвипа, Ти 
Като Кришна всички във вселената спаси. 
 
(3.3.87) 
Човек може да каже, че разбира 
Славата, която от Махапрабху извира. 
Той може да знае, каквото знае, 
Но това е заключението, което ме касае. 
 
(3.3.88) 
Забавленията Ти, мой Господи Чайтаня, 
Са като океан със дълбини нектарни. 
Невъзможно ми е глъбината му да си въобразя, 
Нито дори капчица една от там да разбера.” 
 
(3.3.89) 
Когато всичко това от Харидаса чу, 
Удивен бе Шри Чайтаня Махапрабху: 
„Това са Мои забавления поверителни! 
Как ли Харидаса е разбрал смисълът им?“ 
 
(3.3.90) 
Удовлетворен от думите на Харидас, 
Шри Чайтаня прегърна го в екстаз. 
Външно, обаче, по-нататък тези теми 
Избягваше със старания големи. 
 
(3.3.91) 
Това е на Върховния Бог характеристика -  
Въпреки че да прикрие величието си иска, 
Той пред преданите си не може да го стори; 
Това навсякъде добре известно е и се говори. 
 
(3.3.92) 
„О, мой Господи, в материалната природа всичко 
Ограничено е от време, място, мисъл; но еднички 
Твоите характеристики ненадминати и несравними, 
Тези ограничения надхвърлят, понеже са неизмерими. 
Понякога Ти с енергиите си криеш тези Свои черти, 
Но винаги Те разпознават чистите предани души.”57 
 
                                                
56 Цитат от „Вишну Пурана” 4.5.17 
57 „Стотра-ратна” (13) от Ямуначария 
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(3.3.93) 
Тогава Чайтаня пред Своите предани лични 
Започна да описва качествата отлични 
На Харидаса Тхакура, като че ли 
Го възхваляваше със хиляди усти. 
 
(3.3.94) 
Шри Чайтаня голямо удоволствие извлича 
И да прославя преданите си безкрай обича, 
А сред преданите Харидас 
Е ненадминат в бхакти ас. 
 
(3.3.95) 
Качества на Харидаса непознаваеми 
Са безбройни и съвсем непроницаеми. 
Дори човек за част от тях да пише, 
Невъзможно е да ги изброи или опише. 
 
(3.3.96) 
В „Чайтаня Мангала“ Шрила Вриндаван даса 
Е описал донякъде качествата на Тхакур Харидаса. 
 
(3.3.97) 
Никой не може изчерпателно да изреди 
Всички качества на Харидас Тхакур добри. 
Ако човек нещо за тях въобще говори, 
То е да се пречисти и на себе си добро да стори. 
 
(3.3.98) 
О, преданоотдадени на Шри Чайтаня, 
Моля чуйте още малко описания 
На качествата на Шрила Харидаса Тхакура, 
Недоописани от Вриндаван дас Тхакура 
 
(3.3.99) 
Харидаса Тхакура напусна дома 
И в гората на Бенапола заживя. 
 
(3.3.100) 
Той си построи от пръчки и листа 
Колиба във една усамотена гора. 
Там растение туласи засади 
И повтаряше от мрак чак до зори 
По триста хиляди свети имена на ден, 
В екстазна преданост към Бога потопен. 
 
(3.3.101) 
За да поддържа тялото си, по браминските къщи 
Той ходеше да изпросва хляба си насъщен. 
Имаше такова огромно духовно влияние, 
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Че всички хора в района го почитаха с обожание. 
 
(3.3.102) 
Един земевладелец на име Рамачандра Кхан 
Беше в този окръг заминдар голям. 
Той завиждаше на ваишнавите 
И това заклет атеист го правеше. 
 
(3.3.103) 
Голямото уважение неспособен да понесе, 
Което получаваше Харидаса Тхакура, 
Рамачандра Кхан различни стъпки предприе 
Да изобличи в него недостатъци и кусури. 
 
(3.3.104) 
По никакъв начин той не успя 
Да открие грешка у него и една. 
Затова Рамачандра извика проститутките местни 
И план замисли как да опозори Негова Светлост. 
 
(3.3.105) 
Рамачандра Кхан им каза: „Искам аз 
Да опозорите просяка на име Харидас. 
Разчитам на вашата вещина и старание 
Да го отклоните от обета му за въздържание.” 
 
(3.3.106) 
Сред проститутките, научени да се събличат, 
Избрано бе едно младо, привлекателно момиче. 
„Аз ще завладея на Харидас Тхакур ума 
В рамките на три дена,“ уверено тя обеща. 
 
(3.3.107) 
Рамачандра Кхан на проститутката рече: 
„Моят стражар ще дойде с теб и като види вече, 
Че Харидас се поддава, ще го арестува начаса 
И двама ви при мен ще доведе той веднага.” 
 
(3.3.108) 
Тя отвърна: „Първо нека с него да се единя веднаж, 
А сетне нека с мен да го арестува твоят страж.“ 
 
(3.3.109) 
Вечерта проститутката, която бе прекрасна, 
Още повече разхубави с премени своята младост 
И тръгна към колибката на Тхакур Харидаса, 
Изпълнена с очакване и силна радост. 
 
(3.3.110) 
След като поклони се пред туласи, 
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Тя отиде пред вратата на Тхакура Харидаса 
И като и на него почитания отдаде, 
Остана там да чака – красива и млада. 
 
(3.3.111) 
Като част от снагата си пред взора му показа, 
Тя седна на прага и много сладко му каза: 
 
(3.3.112) 
„Мой скъпи Тхакура, о велик проповедник, 
Велик предан си ти и толкова красив изглеждаш! 
Снагата ти е така добре сложена във младостта си -  
Коя жена, щом те види, ще може да овладее ума си? 
 
(3.3.113) 
Копнея с тебе да се единя, 
Умът ми жадува силно за това! 
Ако не бъда с теб, не ще съумее 
Душата в тялото ми да оцелее.” 
 
(3.3.114-115) 
Харидаса Тхакура й отговори: „Ще те приема, 
Можеш в това да нямаш никакво съмнение. 
Но ще трябва да изчакаш преди това 
Да привърша кръговете от светите имена, 
Които всеки ден приел съм за обет аз; 
А докато настъпи тъй очакваният час, 
Моля те, седни, и слушай този нама-санкиртан.   
Щом свърша, каквото поискаш ще ти дам.” 
 
(3.3.316) 
Като чу това, тя остана там, 
А той мантруваше със плам, 
Мълвейки над зърната на броеницата, 
Докато на изток показа се Зорницата. 
 
(3.3.117) 
Когато видя, че настъпила е сутринта, 
Проститутката стана и си тръгна веднага. 
Идвайки сетне пред Рамачандра Кхан, 
Тя го извести какво бе случило се там: 
 
(3.3.118) 
„Днес чух Харидаса да ми обещава, 
Че с мен той ще се наслаждава. 
Утре, нямай съмнение в това, 
Със него ще се единя.” 
 
(3.3.119) 
На следващата нощ, когато проститутката дойде отново, 
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Харидаса Тхакура й даде уверения със своето слово: 
 
(3.3.120) 
„В края на миналата нощ ти вече 
Разочарована от мене беше. 
Моля те, прости моето оскърбление! 
Аз ще те приема, без съмнение. 
 
(3.3.121) 
Моля те, седни и слушай тук 
На Харе Кришна мантра чистия звук, 
Докато не свърша своите кръгове определени; 
Тогава желанието ти ще изпълня несъмнено.” 

(3.3.122) 
Като с поклон отдаде почитта си 
На Харидаса и на растението туласи, 
Тя приседна кротко до вратата, 
Слушайки на Харидаса Тхакур устата 
Харе Кришна мантра да мълви 
И също повтаряше: „О, Господи Хари!” 

(3.3.123) 
Когато краят на нощта дойде, 
Проститутката взе да се притеснява. 
Виждайки това, Харидаса се зае 
Да й говори и да я успокоява: 
 
(3.3.124) 
„Дал съм обет от сърце и душа 
Да измантрувам десет милиона Имена 
В рамките на един месец цял; 
Почти да стигна края съм успял. 
 
(3.3.125) 
Мислех си, че днеска ще се справя 
И ще завърша своята харинама-ягя. 
Дадох най-доброто от себе си, мантрувах цяла нощ, 
Но да изпълня своя обет не ми достигна още мощ. 
 
(3.3.126) 
Утре ще успея несъмнено 
И обещанието ми ще е осъществено. 
Тогава с тебе ще мога на воля 
Да се наслаждавам; почакай ме моля.” 
 
(3.3.127) 
Проститутката се върна при Рамачандра Кхан 
И му разказа какво бе случило се там. 
На следващия ден тя дойде вечерта по-рано 
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И редом с мантруващия Харидас застана. 
 
(3.3.128) 
Като поднесе почитания на туласи, 
А също и на Харидаса, 
Тя отново приседна на прага 
И се заслуша с искрена наслада 
Как той святото име мълви 
И също повтаряше „Хари! Хари!” 
 
(3.3.129) 
Харидаса Тхакура й рече: 
„Днес обета си ще свърша вече. 
Тогава вече нищо няма да ме спре -  
Да сбъдна желанието на твоето сърце.” 
 
(3.3.130) 
Нощта изтече докато Харидас 
Мантруваше ли мантруваше в екстаз. 
Но както го слушаше имената да мълви, 
Умът на проститутката се промени. 
 
(3.3.131) 
Момичето, пречистено вече, 
В нозете на светеца се свлече 
И призна, че Рамачандра Кхан я назначи 
Да отиде там и се опита да го замърси: 

(3.3.132) 
„Понеже проститутка по професия станах, 
Аз безброй много грехове направих. 
Господарю мой, над мене се смили! 
Душата ми пропаднала спаси!” 

(3.3.133) 
Харидаса Тхакура така й отговори: 
„Аз знам всичко, което замислил е да стори 
Този невеж глупец, Рамачандра Кхан. 
Дейностите му не ми донасят срам. 
 
(3.3.134) 
Още в деня, когато запланува Рамачандра Кхан 
Интригите как аз да бъда изигран, 
Щях да си ида, но понеже ти дойде при мене, 
Останах три дни, за да е душата ти спасена.” 
 
(3.3.135) 
Младото момиче каза на своя спасител: 
„Моля те, стани мой духовен учител! 
Напътствай ме относно моите задължения, 
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За да се освободя от материалните въплъщения.” 

(3.3.136) 
Харидаса Тхакура й каза: „У дома си върви 
И сред брахманите притежанията си раздели. 
Сетне върни се тук, в тази колиба несретна 
И в Кришна съзнание живей отсега насетне. 

(3.3.137) 
Възпявай колкото можеш непрестанно 
На броеницата си Харе Кришна мантра 
И на растението туласи служене отдавай, 
Поливай я с вода и с молитви я обожавай. 
По този начин, много, много скоро  
На Кришна ще получиш ти подслона.” 
 
(3.3.138) 
Давайки наставления на проститутката тогава 
Как Харе Кришна маха-мантра да възпява, 
Харидаса Тхакура стана и се отдалечи, 
Повтаряйки безспир: „Хари! Хари!” 
 
(3.3.139) 
След това, тя с почит раздаде като подаяние 
На брахманите своите домашни притежания, 
Следвайки даденото от учителя й указание. 
 
(3.3.140) 
Момичето обръсна своите коси 
В съответствие с ваишнавските принципи 
И в същата къщурка малка заживя, 
Облечена в простичка одежда една. 
Следвайки стъпките на своя духовен учител, 
Живеейки в напуснатата от него обител, 
Тя ден и нощ мантруваше с голямо щастие 
По 300 000 имена, което равно на три лакхи е. 
 
(3.3.141) 
Тя обожаваше растението туласи, 
Следвайки стъпките на учителя си. 
Вместо редовно да се храни, 
Каквото получеше като подаяния 
Тя приемаше като храна само това, 
А ако нямаше нищо – гладуваше – и така, 
Като се хранеше скромно или не ядеше, 
Тя сетивата си овладяла вече беше, 
А щом сетивата й бяха напълно овладяни, тозчас 
В нея се проявиха признаците на любовния екстаз. 
 
(3.3.142) 
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Така проститутката бивша 
Прославена отдадена стана 
И много ваишнави най-висши 
Идваха да й получат даршана. 
 
(3.3.143) 
Виждайки характера й възвишен 
И помнейки нрава й предишен, 
Всички бяха удивени и искрено възхвалиха  
Влиянието на Харидаса, като му се поклониха. 
 
(3.3.144) 
Подтиквайки проститутката Харидас да притеснява, 
Рамачандра Кхан семето на оскърблението посява. 
След това то израсна във дърво, а когато роди плод, 
Рамачандра се наложи да го изяде в по-сетнешния си живот. 
 
(3.3.145) 
О, преданоотдадени, чуйте какво става, 
Когато някой оскърби издигнат ваишнава. 
Какво се случи сега ще ви разкажа аз 
При това оскърбление в лотосовите нозе на Харидас. 
 
(3.3.146) 
Рамачандра Кхан бездруго беше неотдаден, 
А сега, след като това оскърбление направи 
В лотоса на нозете на Харидас Тхакура чист, 
Той се превърна досущ във демоничен атеист. 
 
(3.3.147) 
Понеже дълго време бе оскърбявал 
Ваишнавизма и преданите ваишнави, 
Той сега получи плодовете горчиви 
На своите оскърбления и обиди. 
 
(3.3.148) 
Когато Нитянанда се върна да разпространи 
Бхакти, божествената любов, из Гаудадеш, 
Той кръстосваше на вси страни 
Бенгал, навред вървейки пеш. 
 
(3.3.149) 
С две цели – култа на бхакти да разпространи 
И атеистите непреданоотдадени да покори -  
Бог Нитянанда, като отдадена на Бога душа, 
Пътуваше навсякъде из цялата страна. 
 
(3.3.150) 
Нитянанда, който е всезнаещият Господ сам, 
Пристигна в къщата на Рамачандра Кхан 
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И в храмовото помещение Дурга-мандапа 
Седна на олтара, мястото най-свято. 
 
(3.3.151) 
Когато Дурга-мандапа и двора 
Се изпълниха с тълпи от хора, 
Стоящият в дома си Рамачандра 
Прати слугата си при Нитянанда. 
 
(3.3.152) 
Слугата съобщи на Господ Нитянанда: 
„Господине, моят господар Рамачандра 
Ме прати милостиво да Те настаня 
На някой по-обикновен човек в дома. 
 
(3.3.153) 
Можеш да отидеш в дома на някой кравар. 
Оборът там е просторен, докато този олтар 
Е недостатъчен Тебе да приюти 
Заедно с многото Ти последователи.” 
 
(3.3.154) 
Когато от слугата тези заповеди чу, 
Разгневи се много Нитянанда Прабху 
И смеейки се със силата на камбанен звън, 
Той заговори високо, като излезе навън: 
 
(3.3.155) 
„Рамачандра Кхан истината говори. 
Не са достойни за Мен таз къща и двори. 
Комай подхожда точно за убийците на крави, 
За тези, които месоядци хищни стават.” 
 
(3.3.156) 
Казвайки тези думи дръзки и смели, 
Бог Нитянанда гневно си тръгна оттам, 
Като не пожела дори да остане в това село, 
За да накаже безочливия Рамачандра Кхан. 
 
(3.3.157) 
Рамачандра Кхан ядосан на слугата си заповяда 
Да издълбае пръстта там, където Нитянанда бе сядал. 
 
(3.3.158) 
За да пречисти своя храм и двор, 
Рамачандра Кхан напръска навред вода, 
В която бе разтворена кравешка тор, 
Ала умът му не се успокои от това. 
 
(3.3.159) 
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На Рамачандра Кхан делата не бяха чисти -  
Данък върху дохода си опитваше се да не плаща. 
Затова дойде един финансов министър,  
Ядосан в дома му и започна да го заплашва. 
 
(3.3.160) 
В Дурга-мандапа на Рамачандра Кхан 
Настани се министърът мюсюлманин 
И, като уби една крава точно там, 
Сготви месото й, за да се нахрани. 
 
(3.3.161) 
Министърът Рамачандра Кхан арестува 
Заедно със синовете му и неговата съпруга 
И след това в продължение на цели три дни 
Върлува в дома и селото, докато ги опустоши. 
 
(3.3.162) 
В същата стая той готви кравешкото месо 
В продължение на три последователни дни. 
На четвъртия, със заптиетата си до едно, 
Най-сетне накани се да си върви. 
 
(3.3.163) 
Мюсюлманският министър секвестира 
Позицията, цялото богатство, което се намира 
И последователите на Рамачандра Кхан. 
Много дни селото остана запустял стан. 
 
(3.3.164) 
Там, дето бил е оскърбен нелепо 
Някой преданоотдаден съвършен, 
Макар вината да е само на човека, 
Клетият град цял бива поразен. 
 
(3.3.165) 
И така продължи да върви Шри Харидаса Тхакура, 
Докато не стигна селото, известно като Чандапура. 
Там той отседна, без да преговаря 
В дома на предания Баларама Ачария. 
 
(3.3.166) 
Светите братя Хираня и Говардхан 
Бяха маджумадари (ковчежници) там, 
А техният брахмана свещенослужител 
Бе Баларам Ачария, за който съм написал. 
 
(3.3.167) 
Баларама Ачария, към когото Харидаса беше благоразположен, 
Бе много привързан към него и да не го загуби бе разтревожен. 
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Затова с голяма грижа, обич и внимание, 
Той пазеше Тхакура в селото, полагайки старание. 
 
(3.3.168) 
В селото, на Харидас бе дадена уединена 
Колиба от слама и тръстика стъкмена, 
Където Харе Кришна мантрата повтаряше във самота, 
А прасадам приемаше на Баларам Ачария в дома. 
 
(3.3.169) 
Рагхунатха даса, синът на Маджумадара Говардхана, 
Който по-късно известният Рагхунатха дас Госвами стана, 
По това време бе момче, ангажирано с учение. 
Той всеки ден при Харидас отиваше на посещение. 
 
(3.3.170) 
Харидас Тхакур естествено към него беше милостив 
И заради благословения досег на такъв ваишнава жив, 
По-късно Рагхунатха дас подслон постигна 
В лотосовите нозе на Шри Чайтаня свидни. 
 
(3.3.171) 
Където живееха Хираня и Говардхана, 
Тази обител като свято място стана, 
Защото там се водеха беседи, които 
Славата на Харидаса Тхакура зачитат. 
О, преданоотдадени на Бога, с умове ясни 
Моля ви, слушайте тази история прекрасна: 
 
(3.3.172) 
Един ден Баларам Ачария отправи към Харидас покана 
Да гостува на беседата в дома на Хираня и Говардхана. 
Така с голяма радост те, двамината другари, 
Отидоха заедно при братята Маджумадари. 
 
(3.3.173) 
Виждайки Харидаса Тхакура, 
Двамата братя веднага се изправиха 
И сякаш той беше техен гуру, 
В лотосовите му нозе те мигом паднаха. 
А сетне с голямо уважение му предложиха 
Асана, на която да седне го разположиха. 
 
(3.3.174) 
Там имаше мъдри учени, брамин до брамин, 
И не един дълбоко уважаван господин. 
Хираня и Говардхан, двамата братя, 
Също на ученост бяха много богати. 
 
(3.3.175) 
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Всичките там събрани личности от класа 
Заговориха за великите качества на Харидаса 
Сякаш имаха по пет усти всеки и когато 
Чуха това, изпълниха се с щастие двамата братя. 
 
(3.3.176) 
Някой там всред сбралите се спомена, 
Че Харидас възпява по 300 000 имена. 
Така в събранието дискусия настана 
За славата на светите имена голяма. 
 
(3.3.177) 
Някои от тях казаха: „Святото име на Бога като възпява, 
Човек от реакциите на греховния живот се освобождава.” 
Други рекоха: „Просто святото име на Бога като повтаря, 
Живото същество се избавя от оплитането във самсара.” 
 
(3.3.178) 
Харидас Тхакур обаче възрази: „Но тези две блага 
Не са истинският резултат от възпяването на светите имена! 
Възпявайки светите имена без оскърбления, човек постига 
Екстатична любов в лотосовите нозе на Кришна красиви. 
 
(3.3.179) 
„Когато човек наистина напреднал става 
И на възпяването на святото име се наслаждава, 
Понеже Богът му е много скъп, той се вълнува, 
Възпява високо, смее се, плаче и като луд танцува, 
Без от мнението на хората да се интересува.”58 
 
(3.3.180) 
Освобождението и потушаването на греховния живот 
Са две странични последици от възпяване на името на Бог. 
Примерът, който може да се приведе във тази връзка,  
Са лъчите, които сутрешната зора на вси страни пръска. 
 
(3.3.181) 
„Както изгряващото слънце призори 
Мрака в света със сиянието си озари, 
Макар той като океан да е дълбок, 
Така и сладките свети имена на Бог, 
Ако веднъж без оскърбления са промълвени, 
Разпръскват последиците на греховете сътворени. 
Вечна слава на Божиите свети имена, 
Които са всеблаготворни за света!”59 
 
(3.3.182) 
След като рецитира този стих 
                                                
58 „Шримад Бхагаватам” 11.2.40 
59„Падявали” 16 от Шрила Рупа Госвами 
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Харидаса Тхакура рече с глас тих: 
„О учени образовани, моля дайте обяснение 
На този стих и неговото поверително значение.” 
Ала събралите се там помолиха Тхакура Харидаса: 
„Твоето обяснение на този важен стих ще е от класа.” 
 
(3.3.183) 
Харидас Тхакур започна да се изразява: 
„Когато заран слънцето захване да изгрява, 
Дори преди да е блеснала неговата светлина 
Разпръсната е вече мрачината на нощта. 
 
(3.3.184) 
С първите зари на слънчевата светлина 
Незабавно изчезва от съзнанието страха, 
Породен от духове, демони и крадци. 
А когато слънцето на хоризонта се яви, 
Всичко се проявява и всички своите дейности започват, 
Извършвайки задълженията, които религията посочва. 
 
(3.3.185) 
Така и първият признак, че мантруването без оскърбления 
Се е пробудило, е за греховните последици унищожение. 
Когато човек без оскърбления святото име възпява, 
Той служене в екстатична любов е готов да отдава. 
 
(3.3.186) 
Освобождението е резултатът незначителен 
От намабхаса, възпяването неоскърбително. 
 
(3.3.187) 
„Докато умираше, останал без сила, 
Името на Бога повтори Аджамила, 
Макар намерение за това да няма -  
Просто извика своя син, наречен Нараяна. 
Въпреки всичко, той постигна света духовен; 
Какво да говорим за онези, които с плам любовен 
И на които вяра и почит в сърцата има 
Постоянно повтарят святото име?”60 
 
(3.3.188) 
Освобождението, което за предания не е мечта, 
Бог Шри Кришна е готов да раздава с лекота. 
 
(3.3.189) 
„Чистите предани отхвърлят петте вида 
Освобождение, дори не искат да ги видят! 
Това са: планетите Ваикунтха да обитаваш, 

                                                
60„Шримад Бхагаватам” 6.2.49 
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Богатства равни на Божиите да притежаваш, 
Да имаш същите като Неговите черти, 
Да общуваш с Него в отношения добри,  
И с тялото Му да се слееш ти дори!  
Преданите не искат и да чуят за такава благословия,  
Ако възможност за служене към Бога в нея не се крие.”61 
 
(3.3.190) 
На Хираня и Говардхана Маджумадара у дома 
Имаше човек, който Гопала Чакраварти се назова. 
Той официално бе в селото провъзгласен 
За главен събирач на данъци до този ден. 
 
(3.3.191) 
Гопала Чакраварти живееше в Бенгал (Гаудадеша) 
И задължението му като бирник да събира беше 
Милион и двеста хиляди монети на ръка, 
Които да предаде във императорската хазна. 
 
(3.3.192) 
Той имаше красиви телесни черти, 
Бе учен и млад, но не можа да изтърпи,  
Когато чу от Харидас Тхакур твърдението, 
Че просто чрез пробуждане на отражението 
На могъществото на святото име на Бога 
Хората да постигнат освобождение могат. 
 
(3.3.193) 
Гопал Чакраварти не можа да понесе думите на Тхакура 
И критикувайки го гневно, в словата му намери кусури: 
„О, събрание от учени мъже! Сами чухте какви 
Небивалици този сантиментален отдаден брътви! 
 
(3.3.194) 
След много милиони и милиони раждания, 
Когато стане съвършен в абсолютното знание, 
Човек все още може и да не постигне освобождение; 
А този тук казва, че е достатъчно само отражение 
От святото име просто да се пробуди -  
На такива изказвания човек да се чуди!” 
 
(3.3.195) 
Харидаса Тхакура отвърна: „Защо се съмняваш? 
Та нали самите разкрити писания заявяват, 
Че чрез намабхаса човек добива освобождение, 
Стига да мантрува без да нанася оскърбление. 
 
(3.3.196) 

                                                
61 „Шримад Бхагаватам” 3.29.13 
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За един предан, който се наслаждава 
На трансцендентална бхакти-бхава 
Избавлението е най-незначителното постижение, 
Затова чистите предани не желаят освобождение. 
 
(3.3.197) 
„Мой скъпи Боже, господарю на вселената, от щастие залян, 
Виждайки Те лице в лице, аз къпя се в блажен и необятен океан! 
Сега, в него плувайки разбирам, че тъй нареченото щастие 
Във този свят оскъдно е като вода, събрала се в копитце от теле.”62 
 
(3.3.198) 
Гопал Чакраварти каза: „Ако не се освобождава 
Човек, който в намабхаса имената възпява, 
Бъди сигурен тогава, Харидас, 
Че носа ще ти отрежа аз!” 
 
(3.3.199) 
Харидаса Тхакура прие тогава 
Предизвикателството, което му подава 
Гопала Чакраварти и уверено му рече: 
„Ако с намабхаса човек не се освобождава вече, 
Със сигурност и на часа 
Аз сам ще си отрежа носа!” 
 
(3.3.200) 
Чувайки предизвикателството, всички намиращи се там, 
Наскачаха във възмущение, надигайки ропот голям. 
А всеки от братята Маджумадара 
Веднага на младия брамин се скара. 
 
(3.3.201) 
Гопала бе порицан и от пуджария, 
Който се казваше Баларам Ачария: 
„Ти си глупав логик“ - рече му Баларама -  
„И никакво знание за бхакти-йога нямаш. 
 
(3.3.202) 
На Харидас Тхакура ти нанесе оскърбление, 
С което се постави във опасно положение. 
Знай, че оскърбители на преданите като теб 
Нищо благоприятно не очаква занапред.“ 
 
(3.3.203) 
Тогава стана да си върви Харидаса Тхакура,  
А братята Хираня и Говардхана Маджумадара, 
Които на Гопала Чакраварти бяха господари, 
Незабавно го изритаха и завинаги се освободиха 

                                                
62 „Хари Бхакти Судходая” 14.36 
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От услугите му заради завистта му неприкрита. 
 
(3.3.204) 
В нозете на Харидас Тхакур двамата Маджумадари 
Паднаха заедно с всички, които там се бяха сбрали. 
Ала на всеки се усмихна кроткият Харидас 
И заговори им успокоително със сладък глас: 
 
(3.3.205) 
„Никой от вас не е виновен“ - каза той. - „Дори 
Този невеж така наречен брахмана не греши, 
Защото е свикнал винаги сухо да спекулира 
И логическо обяснение на всичко да намира. 
 
(3.3.206) 
Чрез логика и спор човек не може да разбере 
Славата, в която святото име се къпе. 
Затова и този човек съвсем неспособен е 
Да проумее тази слава, мои скъпи! 
 
(3.3.207) 
Сега всички вие може да си идете у дома. 
Нека Бог Кришна ви дари със милостта! 
Недейте да изпитвате съжаление 
За нанесеното ми оскърбление.” 
 
(3.3.208) 
Хираня дас Маджумадар тогава 
Отиде си във своята къща 
И дойде ли Гопал Чакраварти заповяда 
Откъдето е дошъл, там да се връща. 
 
(3.3.209) 
Не бяха минали оттогава и три дена 
И снагата на брахмана бе поразена 
От тежка проказа, а в резултат на това 
Високо вирнатият му нос се стопи и изтля. 
 
(3.3.210) 
Пръстите и на ръцете му, и на нозете, 
Красиви като на златиста чампака цветовете, 
От проказата се сгърчиха съвсем 
И окапваха бавно ден след ден. 
 
(3.3.211) 
Виждайки на Гопала Чакраварти състоянието, 
Всички се удивиха и възхвалиха влиянието 
На Харидаса Тхакура, като с голямо внимание 
Му отдадоха своите най-смирени почитания. 
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(3.3.212) 
Въпреки че Харидас Тхакур, като ваишнава, 
От никого на сериозно не се оскърбява, 
Сам Бог не можа да понесе обидата на брамина 
И стори така, че последиците да не го отминат. 
 
(3.3.213) 
Чистият отдаден със това се характеризира, 
Че обида от невеж глупак никога не намира. 
Ала за Кришна е присъщо, че не може да търпи, 
Когато някой Негов преданоотдаден оскърби. 
 
(3.3.214) 
Харидаса ни най-малко не беше щастлив даже, 
Че браминът Гопал Чакраварти бе прокажен. 
Затова, сбогувайки се с Баларам Ачария, Тхакура 
Отиде в дома на Адвейта Ачария в Шантипура. 
 
(3.3.215) 
При срещата си с Шри Адвейта Ачария, 
Харидаса Тхакура му отдаде почитания. 
Адвейта Ачария сърдечно го прегърна, 
Като на почитта му на свой ред отвърна. 
 
(3.3.216) 
На едно уединено място, на Ганга на брега, 
Адвейта натъкми за Харидас една пещера 
И за преданото служене често разговаряха двамата там, 
Обсъждайки истинското значение на „Гита” и „Бхагаватам”. 
 
(3.3.217) 
Харидаса приемаше ежедневно храна 
На предания Адвейта Ачария в дома.  
Срещайки се, заедно те вкусваха най-висша 
Амброзия на темите, описващи Бог Кришна. 
 
(3.3.218) 
Харидаса каза: „Скъпи ми Ачария, днес 
Позволи ми да ти кажа нещо, Ваша Чест. 
Ти всеки ден ме снабдяваш с храна -  
Каква е необходимостта от това? 
 
(3.3.219) 
Уважаеми господине, ти живееш 
Сред велики брахмани и аристократи. 
Но без страх и срам благоговееш 
Пред човек като мен от нисшите касти. 
 
(3.3.220) 
Господарю, такова поведение не ти подобава. 
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Понякога се боя да говоря с Теб дори! 
Моля те, стори ми добро и ме спасявай 
От порицаващите хорски укори.” 
 
(3.3.221) 
Адвейта отговори: „Мой скъпи Харидас,  
Не се страхувай. Бъди сигурен, че аз 
Ще спазвам стриктно такова държание 
Според принципите на разкритите писания. 
 
(3.3.222) 
Да нахраня теб е равносилно 
На това да храня милион брамини. 
Затова блюдото шраддха изобилно 
Приеми и добро, моля те, стори ми!” 
 
(3.3.223) 
Адвейта Ачария бе винаги погълнат в мисли 
Как да изпълни своята заветна мисия 
По целия свят навред да освободи 
Всички обусловени паднали души. 
„Целият свят с непреданоотдадени е пълен.  
Начинът за спасението им ми изглежда труден.“ 
 
(3.3.224) 
С намерението да избави всички паднали души, 
Да накара Кришна да се спусне Адвейта реши. 
С този обет вода от Ганг започна да поднася 
В обожание на Бога, заедно с листа туласи. 
 
(3.3.225) 
Харидаса Тхакура с подобно намерение 
В пещерата си на брега на реката Ганга 
Повтаряше светите имена с търпение, 
За да предизвика идването на Гоуранга. 
 
(3.3.226) 
Преданото служене на Харидас Тхакур и Адвейта Ачария 
Накара Чайтаня Махапрабху да се спусне като аватара, 
За да разпространява святото Божие име и 
Божествената любов, с които целия свят спаси. 
 
(3.3.227) 
Има още една случка, относно 
На Харидас необичайните обноски. 
Човек просто да я чуе бива изумен; 
Затова ви моля чуйте я сега от мен. 
 
(3.3.228) 
Такива случки се слушат със самата душа, 
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Изоставяйки всички сухи аргументи настрана, 
Понеже са отвъд материалния разсъдък и умът; 
Те докосват сърцето на вярата по финия път. 
 
(3.3.229) 
Един ден Тхакура Харидас 
Седеше в своята пещера. 
Рецитирайки на много силен глас 
Божиите свети имена. 
 
(3.3.230) 
Нощта изпълнена бе с лунна светлина, 
Вълни играеха по свещената река 
И Ганга цялата блестеше; 
Всяка от посоките ясна беше. 
 
(3.3.231) 
Така всеки, който видя 
Красотата на тази пещера, 
С растението туласи на чист олтар, 
Бе удивен в сърцето си от този чар. 
 
(3.3.232) 
Тогава, насред цялата тази красота, 
В дворчето се появи една жена, 
Чиято хубост беше толкова омайна, 
Че всичко наоколо затрептя сияйно. 
 
(3.3.233) 
Уханието от нейната снага 
Във всички посоки се разпростря, 
А украшенията й така звънтяха, 
Че ушите слисани от звука им бяха. 
 
(3.3.234) 
Приближавайки, жената отдаде почитта си 
На растящото там храстче туласи 
И като го обиколи, дойде пред пещерата, 
Дето седеше фигурата на Тхакура свята. 
 
(3.3.235) 
С молитвено допрени длани, 
Тя отдаде своите почитания 
На Харидаса Тхакура във лотосовите нозе. 
Сетне, от прага, със много сладък глас подзе: 
 
(3.3.236) 
„Мой скъпи приятелю,” - рече му тя -  
„Ти си другар на всички във света. 
Толкова си красив, по качества си съвършен! 
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Дойдох единствено, за да се единиш със мен. 
 
(3.3.237) 
Скъпи господине, моля те ме приеми 
И с твоята милост щедро ме дари, 
Защото за всички свети личности е характерно 
Към бедните и падналите да са добри безмерно.” 
 
(3.3.238) 
След тези думи тя започна така 
Изкусно да извива своята снага, 
Че и най-велик философ би изгубил покой 
При вида на нейната жарка зной. 
 
(3.3.239) 
Ала Харидас Тхакур остана невъзмутим, 
Защото в решението си бе непоколебим. 
Сетне рече много милостиво 
На това момиче тъй красиво:  
 
(3.3.240) 
„В следния обет аз имам посвещение: 
Да извърша велико жертвоприношение 
Светите имена всеки ден като повтарям 
По определен брой пъти без да се умарям. 
 
(3.3.241) 
И докато не изпълня своя обет, 
Аз не желая с друго да съм зает. 
Когато моето мантруване свърши, 
Тогава мога каквото искам да върша. 
 
(3.3.242) 
Моля ти се, приседни на прага 
И Харе Кришна маха-мантра слушай. 
Веднага щом спра да я възпявам, 
Да те удовлетворя ще има сгоден случай.” 
 
(3.3.243) 
След като каза това, Харидаса Тхакура 
Продължи святото име на Бога да мантрува. 
Така жената, която седеше пред него там, 
Започна да слуша как той повтаря харинам. 
 
(3.3.244) 
Докато той възпяваше ли възпяваше, 
Нощта към своя край се приближаваше. 
А когато жената видя, че утрин е вече, 
Изправи се и си отиде надалече. 
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(3.3.245) 
В продължение на цели три дена 
Тя подхождаше към него вдъхновена, 
Излагайки в привлекателни пози своята снага,  
Които биха объркали ума дори и на Брахма. 
 
(3.3.246) 
Харидаса бе вглъбен в мисли незрими 
Все за Кришна и за Неговото свято име, 
Затова женствените й жестове и красота 
Бяха за него като далечен вик в леса. 
 
(3.3.247) 
Жената, в края на нощта на третия ден, 
Рече следното на Тхакура умиротворен: 
 
(3.3.248) 
„Скъпи ми господарю, вече три дни 
С лъжовни обещания ме мамиш ти! 
Нали виждам, че и в тъмна нощ, и в дните светли, 
Не свършва твоето възпяване на имената свети.” 
 
(3.3.249) 
Харидаса Тхакура така й заговори: 
„Скъпа ми приятелко, какво да сторя? 
Дал съм аз обет, как бих могъл тогава 
Да го прекъсна? Това не ми подобава.” 
 
(3.3.250) 
Тогава, отдавайки му почитания 
Направи тя следното признание: 
„Аз съм Мая, илюзорната енергия на Бога. 
Дойдох да те изпитам както само аз мога. 
 
(3.3.251) 
В миналото запленила бях ума 
На много други, дори и на Брахма. 
Твоят ум единствено не успях 
Да привлека към никакъв грях. 
 
(3.3.252-253) 
Мой скъпи господарю, ти, сред преданите най-възвишен! 
Като те видях и чух да възпяваш светите имена на Кришна, 
Чрез този благословен даршан се пречисти моето съзнание 
И да мантрувам имената Божии аз искам да съм в състояние. 
Умолявам те, имай милостта да ме научиш как 
Да повтарям Харе Кришна мантра в екстаз благ!  
 
(3.3.254) 
Сега има потоп от вечния нектар 
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На любовта към Бог, донесена във дар 
От инкарнацията на Шри Чайтаня. 
Този потоп няма никакви очертания  
И в него плават всички живи същества -  
Целият свят благодари на Бога за това. 
 
(3.3.255) 
Който не се потопи в този океан омаен 
Наистина е най-нещастен и окаян. 
Такъв човек не би могъл да намери спасение 
Дори след милиони калпи във това творение. 
 
(3.3.256) 
В миналото аз получих святото име на Рама 
От Бог Шива и мислех, че друго като него няма. 
Но сега, благодарение на твоето свято общуване, 
Силно желая да се заема на Кришна-нам с мантруване. 
 
(3.3.257) 
Святото име на Рама несъмнено избавление дарява, 
Но със святото име на Кришна човек прекосява 
Океана на невежеството, достигайки до отсрещния бряг,  
И накрая добива екстазна любов към своя Господ драг. 
 
(3.3.258) 
Моля те, святото име на Кришна ми дай! 
Така щастието ми няма да има край 
И аз също ще плувам в пороя от божествена любов, 
На който сложи началото Гоуранга, Златният Бог.” 
 
(3.3.259) 
След като изрече тези думи, Мая Деви от сърце 
Обожава на Харидас Тхакура лотосовите нозе, 
Който със следните слова й даде посвещение: 
„Просто мантрувай Харе Кришна с вдъхновение!” 
 
(3.3.260) 
След като така бе посветена в харинама, 
Мая си тръгна с удоволствие голямо. 
За съжаление, у някои хора вяра няма 
И мислят тези разкази за измама. 
 
(3.3.261) 
Затова сега ще обясня аз по каква причина 
В сърцата на хората трябва вяра да има. 
Всички, които чуят тези мои слова, 
С вяра ще изпълнят своите сърца. 
 
(3.3.262) 
Когато Бог Шри Чайтаня в този свят се появи 



 90 

Движението за Кришна съзнание да разпространи, 
Дори такива личности като Брахма, бог Шива и четиримата Кумари 
Земята посетиха, привлечени от екстатичната любов на този аватара. 
 
(3.3.263) 
Всички те, включително мъдрецът Нарада и предани като Прахлад, 
Дойдоха в облик на човешки същества в пределите на този свят, 
Възпявайки светите имена на Кришна заедно, танцувайки 
И в потопа от божествена любов безмерна плувайки. 
 
(3.3.264) 
Богинята на щастието и още други, 
От любовта към Кришна подбудени, 
Също слязоха на земята като човешки същества, 
За да вкусят чрез святото име на Бога любовта. 
 
(3.3.265) 
Какво да говорим за другите, та даже Кришна, 
Синът на Нанда Махарадж, се спусна лично 
Нектара на дивната божествена любов да вкуси, 
Възпявайки махамантрата със Своите устни. 
 
(3.3.266) 
Какво чудно има в това, че тази Кришна даси  
Проси за любов към Бога от Шрила Харидаса? 
Без милостта на предан и без харинама 
Пробуждане на любовта към Бога няма. 
 
(3.3.267) 
Забавленията на Бог Чайтаня са такива, 
Че целият свят в радост се опива 
В досега на божествената любов 
И да пее и танцува е готов. 
 
(3.3.268) 
Святото име на Кришна е толкова привлекателно, 
Че всеки, който го повтаря, съзнателно или несъзнателно, 
В това число всички живи същества – подвижни и неподвижни -  
Какво да говорим за тях, дори и самия Бог Шри Кришна 
С любов към Кришна целият се напоява 
Харе Кришна маха-мантрата като възпява. 
 
(3.3.269) 
Всичко, което пиша, е съхранено в паметта ми, 
Дочуто от устните на Рагхунатх даса Госвами, 
Който го знае от бележките на Сварупа Дамодар, 
Записал Шри Чайтаня-лила на човечеството в дар. 
 
(3.3.270) 
На тези забавления аз дадох кратко описание. 
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Каквото писах е по милостта на Шри Чайтаня, 
Понеже аз съм незначително живо същество, 
Но надявам се да разберете тяхното естество. 
 
(3.3.271) 
Описал съм само в най-общи контури 
Славата на Шрила Харидас Тхакура, 
Ала да слуша за тази дивна слава 
Голямо щастие на предания доставя. 
 
(3.3.272) 
В лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатх се моля, 
Изоставяйки своята и приемайки тяхната воля, 
И на милостта им се осланям, за да вкуся дивна раса -  
Аз, разказващият „Чайтаня Чаритамрита” Кришнадаса. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
 
САНАТАНА ГОСВАМИ ПОСЕЩАВА БОГА В ДЖАГАННАТХА ПУРИ 
 
(3.4.1) 
Когато Санатана Госвами 
Завърна се от Вриндавана, 
Шри Чайтаня с обич съумя да го отбие 
От решението му да се самоубие. 
Богът първо го изпита, а след това 
Пречисти с досега си неговата снага. 
 
(3.4.2) 
Слава на Шри Чайтаня! Слава на Шри Нитянанда! 
Слава на Адвейтачандра и на преданите на Гоуранга! 
 
(3.4.3) 
Когато Шри Рупа Госвами от Нилачал 
Завърна се благополучно във Бенгал, 
Санатана Госвами тръгна от Матхура, 
За да се види със Махапрабху във Пури. 
 
(3.4.4) 
Санатана Госвами сам бе тръгнал да върви 
През джунглата Джхарикханд и в гъстите гори 
Понякога намираше какво да яде, 
А друг път не намираше въобще. 
 
(3.4.5) 
Заради лошата, заразена вода 
На Джхарикханда в гъстата гора 
И заради своето наложено гладуване, 
Санатана Госвами хвана заболяване, 
Което караше тялото да го сърби 
И то с гнойни рани скоро се покри. 
 
(3.4.6) 
Санатана Госвами в своето обезсърчение 
Достигна до следното отчаяно заключение: 
„Аз съм от ниска каста и разбирам болезнено, 
Че тялото ми за предано служене е безполезно, 
 
(3.4.7) 
Когато в Джаганнатха Пури отида, 
Нито Бог Джаганнатха ще мога да видя, 
Нито пък ще успея да отдам почитания 
На Махапрабху Гоуранга, Шри Чайтаня. 
 
(3.4.8) 
Чувал съм, че Шри Чайтаня живее 
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Близо до храма на Джаганнатха де е. 
Но до тези места свети, мили 
Да се приближа няма да имам сили. 
 
(3.4.9) 
Слугите на Господ Джаганнатха 
Си изпълняват задълженията, 
Но ако ме докоснат без да искат, 
Аз ще се превърна в оскърбител. 
 
(3.4.10) 
Затова, ако пожертвам своето тяло 
На място, изпълнено със святост цяло 
Страданията ми ще постигнат своя предел 
И аз ще се издигна към възвишена цел. 
 
(3.4.11) 
По време на фестивала Ратха Ятра, 
Когато от храма излиза Джаганнатха, 
Аз ще изоставя на това тяло теглото 
На Неговата колесница под колелото. 
 
(3.4.12) 
Получил даршана на Господ Джаганнатха 
В компанията на Шри Чайтаня свята, 
Тялото си под колелата самичък ще убия -  
Това ще е в живота ми най-висшата благословия!” 
 
(3.4.13) 
След като такава решимост беше събрал, 
Санатана Госвами отправи се към Нилачал, 
Където попита да го упътят разни хора 
Как да намери обителта на Харидас Тхакура. 
 
(3.4.14) 
Поклони се на Харидас той щом го зърна, 
А Тхакура веднага го позна и го прегърна. 
 
(3.4.15) 
Санатана Госвами имаше силно желание 
Да види лотосовите нозе на Шри Чайтаня, 
Затова Харидаса Тхакура му заговори: 
„Богът ще дойде тука много скоро.” 
 
(3.4.16) 
Точно в същия миг Господ Чайтаня, 
Който бе ходил на упала-бхога в храма, 
Заедно с другите си предани дойде 
В дома на Харидас със собствените си нозе. 
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(3.4.17) 
Виждайки фигурата на Шри Чайтаня, 
Харидаса Тхакура и Санатана Госвами 
Веднага като пръчки паднаха на голата земя, 
А Богът повдигна Харидаса в своите обятия. 
 
(3.4.18) 
Тогава Харидас Тхакура каза на Чайтаня: 
„Този, който проснат Ти отдава почитания 
Е самият Санатана Госвами!” 
Богът го позна и удивен остана. 
 
(3.4.19) 
Когато Махапрабху към него тръгна 
Със намерението да го прегърне, 
Санатана отстъпи надалече 
И следното на Шри Чайтаня рече: 
 
(3.4.20) 
„Не ме докосвай, моля ти се, господарю мой! 
Вместо това падам в лотосовите Ти стъпала. 
Аз съм най-низш сред хората, не съм от сой 
И тялото ми заразено е освен това.” 
 
(3.4.21) 
Шри Чайтаня Махапрабху обаче 
Прегърна Санатана Госвами насила. 
Така влагата, която от раните течеше, 
По тялото на Бога се бе полепила. 
 
(3.4.22) 
На останалите бхакти там събрани 
Богът представи Санатана Говами, 
Който с почит се склони в святата прах 
Пред лотосовите нозе на всички тях. 
 
(3.4.23) 
Богът и Неговите предани скъпи 
На издигнато място заедно стъпиха, 
А под него седнаха приятелите двама - 
Харидаса Ткахура и Санатана Госвами. 
 
(3.4.24) 
Шри Чайтаня запита Санатана 
Как живее, а той Му отвърна: 
„Господи, всичко благоприятно стана, 
Щом лотосовите Ти нозе можах да зърна!” 
 
(3.4.25) 
Когато Богът попита за всички ваишнави от Матхура, 
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Санатана за тяхното здраве и добра съдба Го информира. 
 
(3.4.26) 
Шри Чайтаня Махапрабху рече на Санатана: 
„Твоят брат Рупа десет месеца тук остана. 
Той си тръгна, към Бенгал за да върви 
Преди не повече от десетина дни. 
 
(3.4.27) 
Твоят друг брат, на име Анупама 
Сега е мъртъв и вече го няма. 
Той беше предан с вяра голяма 
В Рагхунатха, Господ Шри Рама.” 
 
(3.4.28) 
„Роден съм в семейство нископоставено, 
Какви ли не дела от него са направени, 
Престъпващи ведическите наставления” -  
Отвърна Санатана със вълнение. 
 
(3.4.29) 
„Мой Господи, ти ме прие за Свой слуга 
Без омраза към семейството или рода. 
Само по Твоята милост има сега 
Във моята фамилия добра съдба. 
 
(3.4.30) 
Още от ранно детство брат ми Анупама 
Беше много предан на Господ Рама 
И Го обожаваше с решителност голяма. 
 
(3.4.31) 
Той винаги възпяваше на Рагхунатха святото име 
И медитираше върху Него ден и нощ, лете и зиме. 
Постоянно слушаше за дейностите Му от „Рамаяна” 
И ги възпяваше, изпълнен с преданост голяма. 
 
(3.4.32) 
Рупа и аз сме негови братя по-големи 
И той стоеше край нас през цялото време. 
 
(3.4.33) 
Той слушаше „Шримад Бхагаватам” 
И разговори за Кришна със плам, 
Обичаше да е заедно с нас 
И ние го наблюдавахме всеки час. 
 
(3.4.34) 
„Скъпи Валлабха, чуй ни,” - му казвахме ние -  
„У Кришна върховна привличаща сила се крие. 
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Неговата хубост, сладост и забавления 
Са безпределни във всички творения. 
 
(3.4.35) 
Заеми се с предано служене  
Към Бог Кришна заедно с нас. 
Дружно тримата ще обсъждаме 
Забавленията Му във екстаз.” 
 
(3.4.36) 
Говорехме му така отново и отново; 
И понеже той ни уважаваше много, 
Заради безспирното ни убеждаване 
Се вслуша в съветите, които му даваме. 
 
(3.4.37) 
Валлабха отговори: „Мои братя скъпи, 
Как мога да пренебрегна вашите заръки? 
В Кришна-мантрата вие ми дайте посвещение, 
Така че да мога да отдавам предано служение.” 
 
(3.4.38) 
Ала след като ни каза това, 
Той мислил с мъка през нощта: 
„Как бих могъл да изоставя въобще 
На Господ Рама лотосовите нозе?” 
 
(3.4.39) 
Останал буден цяла нощ 
И плакал, молейки за помощ. 
Сетне дойде при нас на сутринта 
И отправи следната прочувствена молба: 
 
(3.4.40) 
„Продал съм вече своето сърце 
На Рамачандра в лотосовите нозе. 
Не мога да си го взема, братя мили! 
Това просто от болка би ме убило. 
 
(3.4.41) 
Вие двама, моля, бъдете милостиви 
И за да мога да живея аз щастливо, 
Наредете ми да служа живот след живот 
В лотосовите нозе на Рагхунатха, моя Бог. 
 
(3.4.42) 
Невъзможно е за мен да изоставя 
На Господ Рагхунатха лотосовите нозе. 
Дори да си помисля само аз да го направя, 
На късове се пръска моето сърце!” 
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(3.4.43) 
Щом чухме това, всеки от нас го прегърна 
И го окуражи, като на молбата му отвърна: 
„Ти си велик преданоотдаден свят, 
С решителност за служене богат.” 
По този начин възхищението си изразихме, 
Като за неговата преданост го възхвалихме. 
 
(3.4.44) 
Семейството, върху което се излее 
Дори капчица на милостта Ти от елея 
Е щастливо, скъпи Господи Чайтаня 
И свършват за него всички страдания.” 
 
(3.4.45) 
Шри Чайтаня Махапрабху му рече: 
„Подобна случка състоя се вече, 
Свързана с Шри Мурари Гупта, който преди 
Сходна на тази решителност пред Мен разкри. 
 
(3.4.46) 
Наистина, славен е онзи предан, 
Който не изоставя Господа си ненагледен. 
И Богът, който предания си не изоставя, 
Наистина се къпе цял във слава! 
 
(3.4.47) 
Ако по случайност падне слугата  
И отиде другаде да търси плата, 
Славен е господарят, който ръкави запрята, 
Хваща го и го довежда обратно за косата. 
 
(3.4.48) 
Хубаво е, че дойде във Джаганнатха Пури! 
Сега живей тук заедно със Харидас Тхакура. 
 
(3.4.49) 
Вие и двамата сте опитни и разбирате отлично 
Вкусовете на преданото служене към Кришна. 
Затова останете тук и заедно им се наслаждавайте, 
Служете с преданост и маха-мантрата възпявайте.” 
 
(3.4.50) 
С тези думи изправи се да си отива Богът свят 
И по слугата си Говинда изпрати им прасад. 
 
(3.4.51) 
По този начин Санатана Госвами 
Остана под грижите на Шри Чайтаня. 
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Той виждаше чакрата на върха на храма 
И отдаваше на Джаганнатх почит голяма. 
 
(3.4.52) 
Всеки ден Махапрабху Чайтаня 
Отиваше при тези предани сияйни 
И обсъждаше с тях известно време 
На Кришна-лила обаятелните теми. 
 
(3.4.53) 
В храма предлагаха на Джаганнатх 
Висококачествен маха-прасад. 
Шри Чайтаня вземаше от там прасада 
И го носеше на двамата си предани с наслада. 
 
(3.4.54) 
Един ден, отивайки там, Богът захвана 
Внезапно да говори на Санатана Госвами: 
 
(3.4.55) 
„Скъпи Санатана, чуй ме какво ще ти разкрия. 
Ако можех да получа Кришна като се самоубия, 
Аз несъмнено щях с готовност да изоставя 
Милиони тела без дори и миг да се колебая. 
 
(3.4.56) 
Трябва да знаеш обаче съвършено, 
Че просто като изостави тялото си тленно, 
Човек не може да постигне Бог; 
Единствено ако да служи с обич е готов. 
 
(3.4.57) 
Действия като самоубийството са повлияни 
От гуната на невежеството и носят страдания. 
А в невежество и страст не може да се разбере 
Как Кришна Върховната Божествена Личност е.  
 
(3.4.58) 
Ако човек да служи с преданост не е готов, 
Няма как да пробуди спящата си божествена любов; 
А божествената си любов ако не пробуди, 
Надеждите, че ще постигне Кришна, са заблуди. 
 
(3.4.59) 
„Рече на Уддхава Кришна, Върховният Бог: 
„Нито чрез осморната йога, овладяваща сетивата, 
Нито чрез безличностния монизъм, привидно дълбок,  
Нито чрез аналитично изучаване на Истината и писанията святи, 
Нито чрез въздържание, благотворителност или приемане на отречение 
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Може както чрез чисто предано служене човек да Ми достави удовлетворение.”63 
 
(3.4.60) 
Да се прибягва към самоубийство - това е грях. 
Не може да се постигне с дейности като тях 
Подслон във лотосовите нозе на Кришна; 
Да мисли за това за предания е излишно. 
 
(3.4.61) 
Заради непосилната с Кришна разлъка 
Понякога преданият иска да умре от мъка, 
Но с такава любов той постига самия Него, Боже, 
И тогава да изостави тялото си въобще не може. 
 
(3.4.62) 
Който към Кришна изпитва дълбока любов, 
Не може да търпи раздялата от своя Бог. 
Затова такъв предан винаги желае 
Своята смърт и за живота си нехае. 
 
(3.4.63) 
„О Лотосооки, такива велики същества като бог Шива 
Копнеят да се къпят в прахта от стъпалата Ти красиви, 
От невежество да се избавят; ако милостта Ти не получа, 
Ще дам обет да гладувам до смърт, за да не се мъча. 
И по същия начин ще изоставя стотици тела, 
Стига милостта Ти да бих могла да добия така.”64 
 
(3.4.64) 
„О скъпи Кришна, когато ни гледаш усмихнат 
И говориш с нас с глас от мелодия проникнат, 
Ти пробуждаш огън на желания страстни  
В сърцата ни; ела сега и тоз пожар опасен 
Потуши с поток нектар от Твоите устни, 
Като ни целунеш; молим Те, недей изпуска 
Този шанс, приятелю скъпи, защото този огън 
Ще изгори телата ни, които да понесат не могат 
Раздялата с Теб; така посредством съзерцание 
Във лотосовите Ти нозе ще намерим упование.“65 
 
(3.4.65) 
На Санатана каза така Шри Чайтаня: 
„Откажи се от глупавите си желания, 
Защото те не ти помагат въобще 
Да добиеш подслон в Божиите нозе. 
Вместо това възпявай и слушай харинам 
И скоро ще постигнеш Кришна, знам! 

                                                
63 „Шримад Бхагаватам” 11.14.20 
64 Стих от писмото на Рукмини Деви в „Шримад Бхагаватам” 10.52.43 
65 Стих от „Шримад Бхагаватам“ 10.29.35, изговорен от гопите 
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(3.4.66) 
Ако някой е роден в семейство низше 
Не означава, че не може да служи на Кришна; 
Нито пък някой роден брахмана може да заслужи 
Просто с потеклото си привилегията да служи. 
 
(3.4.67) 
Всеки, който с предано служене се заеме, 
Той без съмнение душевно извисен е; 
Докато неотдаденият е отблъскващ 
И заслужава порицания също. 
Затова в бхакти няма значение какво 
Е семейството ти или твоето потекло. 
 
(3.4.68) 
Върховният Бог е винаги благосклонен 
Към този, който е кротък, смирен и скромен. 
Ала аристократите, богатите и образованите учени 
Са винаги горди с позицията, която са получили.  
 
(3.4.69) 
„Човек може да е роден в семейство на брамини 
И всичките дванадесет брамински качества да има, 
Ала не е ли посветен на Кришна в лотосовите нозе, 
Чийто пъп е като изящен лотос насред езерце, 
Не струва колкото чандала, посветил и ум, и дело, 
И слово, и живот във служене на Бога смело. 
Не е достатъчно просто да си роден в браминско семейство, 
Нито да притежаваш брамински качества до съвършенство, 
Но човек трябва на Бога да е искрен отдаден. 
Ако някой чандала е такъв предан прославен, 
Той избавя не само себе си, но и рода си цял; 
Докато брахмана, който на Бога не се е отдал, 
Не може даже и самия себе си да пречисти -  
Какво да говорим да помогне на своите близки!”66 
 
(3.4.70) 
Сред пътищата, по които служещият с преданост върви, 
Деветте предписани процеса, знай, са най-добри, 
Защото да дарят самия Кришна имат чудна сила 
И екстатичната любов към Него в тях се е стаила. 
 
(3.4.71) 
От деветте процеса на преданото служене 
Един най-важен е и истински нам нужен е -  
Винаги да се възпява на Бог Кришна святото име; 
Ако човек прави това, без при възпяването да има 

                                                
66 „Шримад Бхагаватам” 7.9.10 
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Десетте вида оскърбления, тогава много  
Лесно се постига скъпоценната любов към Бога.” 
 
(3.4.72) 
Чувайки това, Санатана бе поразен: 
 „Макар да се опитвах да го скрия, 
Махапрабху знае решеното от мен 
И не одобрява аз да се самоубия.” 
 
(3.4.73) 
Санатана Госвами стигна до това заключение: 
„Чайтаня Махапрабху познава всяко измерение -  
Минало, настояще и бъдеще – затова ми забрани 
Щом разбра, че Санатана с живота иска да се прости.“ 
Сетне той падна ничком на земята,  
Докосвайки на Гоурахари краката 
И осъзнавайки какво е щял да стори, 
Най-смирено следното Му заговори. 
 
(3.4.74) 
„Мой Господи, Ти си всезнаещият Бог Върховен, 
Всемилостив и от зависимост свободен. 
Досущ като дървен инструмент 
Аз танцувам както искаш Ти от мен. 
 
(3.4.75) 
Моето раждане е окаяно и низше, 
От падналите съм най-нищият,  
Прокълнат съм, защото имам всички тях -  
Характеристиките на човек, затънал в грях. 
Затова мога ли да Те попитам ако смея 
Какво ще спечелиш, оставайки ме да живея?“ 
 
(3.4.76) 
Шри Чайтаня Махапрабху отговори: 
„Тялото ти, Санатана, сега е Мое. 
Ти вече си Ми се отдал изцяло 
И нямаш никакви права над своето тяло. 
 
(3.4.77) 
Защо би искал чужда собственост да разрушиш? 
Правилно от грешно не можеш ли да различиш? 
 
(3.4.78) 
За Мене важен инструмент е твоята снага, 
Чрез който ще извърша много необходими неща. 
 
(3.4.79) 
Ти ще трябва да установиш 
Основните принципи, според които 
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Един предан трябва да се държи; 
Служенето, с преданост пропито; 
Любовта към Бога, задълженията на ваишнава 
И как един предан достоен за това звание става. 
 
(3.4.80) 
Също така преданото служене трябва ти да обясниш, 
Центрове за развиване на божествена любов да установиш, 
Да откриеш къде изгубените поклоннически места са 
И да научиш хората как да приемат отречение, санняса. 
 
(3.4.81) 
Матхура-Вриндавана е Моята лична обител. 
Аз, като на Кришна съзнание разпространител, 
Искам да направя много неща там,  
Ала не мога да постигна това сам. 
 
(3.4.82) 
По майчината си заръка Аз живея в Джаганнатха Пури, 
Затова не мога да отида във Вриндавана, Матхура 
И тъй чрез примера си хората да наставлявам 
Как религиозните принципи да съблюдават. 
 
(3.4.83) 
Всички тези споменати дела 
Аз искам чрез теб да осъществя. 
Ала ти искаш тялото си да изоставиш! 
Как мога да ти позволя да го направиш?“ 
 
(3.4.84) 
Тогава Санатан каза на Чайтаня: 
„Поднасям Ти смирените си почитания! 
Съкровените идеи никой не може да разбере, 
Които Ти запланувал си във Своето сърце. 
 
(3.4.85) 
Една марионетка пее и танцува 
Както чародеят й диктува. 
Ала тя самата не знае откъде така  
Идват танците и песните на нейната уста. 
 
(3.4.86) 
Мой Господи, както Ти накараш някой да танцува, 
Той го и прави, колкото и да му струва. 
Но как именно танцува и кой го заставя -  
Загадка всичко това за него си остава.” 
 
(3.4.87) 
Шри Чайтаня Махапрабху тогава 
Обърна се към Харидаса с реч такава: 
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„Скъпи ми Тхакура Харидаса, моля ти се, чуй от Мен 
Как чужда собственост желае да руши тоз джентълмен. 
 
(3.4.88) 
Човек, на който някой е поверил собствеността си, 
Не я раздава, нито я използва заради целта си. 
Затова кажи му, умолявам те сега, 
Да не върши такива незаконни неща!” 
 
(3.4.89) 
Харидаса Тхакура смирено отговори: 
„Нашите способности ни правят горди. 
Всъщност ние не можем да разбереме 
Дълбочината на Твоите намерения“ 
 
(3.4.90) 
Освен ако самият Ти не ни я прошептиш, 
Неспособни сме да проумеем Твоята цел, 
Нито чрез кого желаеш да осъществиш 
Някой Свой план дързък и смел. 
 
(3.4.91) 
Мой скъпи Господарю, понеже  
Велика личност като самия Теб 
Прие Санатана Госвами, той е  
Изключително щастлив човек!” 
 
(3.4.92) 
Тогава прегърна с обич Шри Чайтаня 
И Харидас Тхакура, и Санатана Госвами, 
А сетне си тръгна да изпълни онзи обет, 
От Него по пладне ежедневно поет. 
 
(3.4.93) 
„Скъпи ми Санатана,” - каза Харидаса като го прегърна -  
„Никой не може да открие предела на късмета ти добър! 
 
(3.4.94) 
Приел е снагата ти окаяна 
За Своя собственост Чайтаня. 
Нима има друг под това небе 
Такъв щастливец като тебе! 
 
(3.4.95) 
Чайтаня Махапрабху не може изцяло 
Да свърши всичко с личното си тяло. 
Затова каквото иска в Матхура да направи, 
Чрез тебе ще го стори и ще те прослави. 
 
(3.4.96) 
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Каквото Върховният поиска да осъществи, 
Несъмнено то успешно ще върви. 
Такава е твоята щастлива съдба -  
Съвсем отговорно заявявам ти това! 
 
(3.4.97) 
От думите на Шри Чайтаня мога да разбера, 
Че Той иска ти да напишеш книги във света 
На преданото служене за заключенията крайни 
И принципите, утвърдени във писанията знайни. 
 
(3.4.98) 
Моето тяло, за разлика от твоето тяло съвършено, 
Не може на Чайтаня да свърши работа в служене. 
Затова, макар в свещената земя на Индия да е родено, 
То напълно безполезно и съвсем ненужно е.” 
 
(3.4.99) 
Санатана Госвами отговори му засрамен: 
„О Харидаса Тхакура, кой на теб е равен? 
Ти си един от придружителите на Махапрабху, 
Затова като най-щастлив навсякъде се прочу. 
 
(3.4.100) 
Мисията, с която Чайтаня Махапрабху се въплъти 
Е стойността на светите имена да разпространи, 
Ала вместо да изпълни тази задача сам, 
Чрез теб тръби Той славата на харинам. 
 
(3.4.101) 
Тхакура Харидаса, мой скъпи господине, 
Ти възпяваш непрестанно божието име 
По 300 000 пъти дневно и всеки информираш 
Защо го възпяваш и не мислиш да се спираш. 
 
(3.4.102) 
Някои се държат много добре 
Ала не проповядват бхакти въобще; 
Други проповядват, но казано помежду ни, 
Поведението им не съответства на техните думи. 
 
(3.4.103) 
Ти едновременно извършваш и двете задължения 
Във връзка със святото име - чрез лично поведение 
И чрез проповядване; затова си на цялата вселена 
Духовен учител и велика душа, предана и извисена.” 
 
(3.4.104) 
Така те двамата прекарваха своето време 
Разговаряйки за Кришна, служенето, према 
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И щастлив бе техният предан живот, 
Щом всеки да възхвалява другия бе готов. 
 
(3.4.105) 
По време на Ратха-ятра, ежегодния фестивал, 
Всички предани, както преди, дойдоха от Бенгал. 
 
(3.4.106) 
На процесията с колесници (ратха), 
Чайтаня пак танцуваше пред Джаганнатха 
И когато Санатана Госвами видя това, 
Замая се от удивление неговата глава. 
 
(3.4.107) 
Преданоотдадените на Бога от Бенгал 
Останаха в Пури през периода цял 
На дъждовния сезон и Бог Шри Чайтаня 
Представи на всички Санатана Госвами. 
 
(3.4.108-110) 
Шри Чайтаня запозна Санатана Госвами 
Със следните и други предани подбрани: 
Адвейта, Нитянанда, Шриваса Тхакур, Вакрешвар Пандита, 
Васудева Датта, Мурари Гупта, Рагхава и Дамодар Пандити, 
Парамананда Пури, Брахмананда Бхарати, Сварупа Дамодара, 
Сарвабхаума Бхаттачария, Рамананда Рая, Пандит Гададхара, 
Джагадананда Пандита, Шанкара Пандита, Кашишвара, 
Говинда и останалите си съратници и другари. 
 
(3.4.111) 
Богът помоли Санатана Госвами 
Да отдаде смирените си почитания 
На всички предани, както подобава 
Според позицията на всеки ваишнава. 
Така Той Санатана на всички представи 
И обект на тяхната милост го направи. 
 
(3.4.112) 
Санатана бе скъп на всеки в това събрание 
Заради възвишените си качества и познание. 
Затова всички обляха го без колебание 
С милост, приятелство и почитание. 
 
(3.4.113) 
Когато всички други предани завърнаха се във Бенгал 
След отминалия в чест на Джаганнатха Свами фестивал, 
Санатана Госвами остана при Шри Чайтаня близо 
На Неговите лотосови нозе под щедрата грижа. 
 
(3.4.114) 
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Той спази церемонията Дола-ятра 
В компанията на Шри Чайтаня свята 
И общувайки със Него ден след ден, 
Щастието му нарастваше в този обмен. 
 
(3.4.115) 
Санатана Госвами бе дошъл през месец Ваишакха 
Да види Шри Чайтаня в града на Джаганнатха, 
А през месец Джeиштха Шри Чайтаня 
Постави Санатана на изпитание. 
 
(3.4.116) 
Именно през този месец Джеиштха, 
Когато природата е като пещ гореща, 
Махапрабху прие прасад в една красива 
Градина на Ямешвара, бог Шива. 
 
(3.4.117) 
По пладне, когато време за обяд настъпи, 
Богът извика при себе си Санатана Госвами, 
Чиято душа от щастие във миг напъпи 
Затуй, че Богът го извика да се видят двама. 
 
(3.4.118) 
По пладне пясъкът на плажа 
Горещ бе като жаравата от клада, 
Ала Санатан при Махапрабху дойде, 
Като именно по този жарък път пое. 
 
(3.4.119) 
Завладян от радостна изнемога, 
Че повикан е лично от Бога, 
Санатана Госвами не почувства, че 
Горят в парещия пясък неговите нозе. 
 
(3.4.120) 
Въпреки че стъпалата му се покриха с мехури 
От нажежените пясъци на Джаганнатха Пури, 
Ето го вече, при Шри Чайтаня пристига 
И вижда, че Богът е обядвал и почива. 
 
(3.4.121) 
Слугата Му Говинда на Санатана Госвами даде 
Останките от храната, които Чайтаня не изяде. 
След като маха-прасадама Санатана прие, 
На Махапрабху приближи лотосовите нозе.  
 
(3.4.122) 
Когато Богът го попита: „Ти по кой път дойде?” 
Санатана отвърна: „Този, който покрай плажа е.” 
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(3.4.123) 
Чайтаня Махапрабху попита: „Как така 
Дойде по горещия пясък на плажа пеша? 
Защо не дойде по пътя пред портата Симха-двара? 
Там е много прохладно и стъпалата ти не изгаря. 
 
(3.4.124) 
Пясъкът е толкова горещ, че несъмнено 
Направил е на ходилата ти пришки големи 
И сега няма да можеш да вървиш. 
Как такива болки въобще търпиш?” 
 
(3.4.125) 
Санатана Госвами отговори: 
„Усещане за силна болка нямам, 
Нито знаех, че имам мазоли 
Поради горещината голяма. 
 
(3.4.126) 
Край Симха-двар да мина ме е срам, 
Слугите на Джаганнатх винаги вървят оттам. 
 
(3.4.127) 
Те там са в непрекъснато движение; 
Ако ги докосна ще си причиня падение.” 
 
(3.4.128) 
Като чу всички причини тъй Санатана да стори, 
Чайтаня Махапрабху, много доволен, заговори: 
 
(3.4.129-130) 
„Мой скъпи Санатана, въпреки че ти 
Цялата вселена с присъствието си спаси 
И въпреки че полубоговете и великите светци 
Пречистват се от досега със снагата ти, 
Преданоотдаденият с това се отличава, 
Че ваишнава етикета спазва и защитава. 
Да се поддържа правилното ваишнава поведение 
Е за преданоотдадения великолепно украшение. 
 
(3.4.131) 
Ако някой престъпи законите на етикета, 
За посмешище на хората става, с което 
И в този, и в следващия свят погива, 
Заради постъпката си тъй непредпазлива. 
 
(3.4.132) 
Като етикета спази ти 
Ума Ми удовлетвори. 
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Кой друг освен теб, кажи ми, 
Би могъл да покаже такъв пример?” 
 
(3.4.133) 
След тези думи Шри Чайтаня 
Прегърна с обич Санатана Госвами 
И от възпалените му рани гнойта 
Обля на Бога златната снага. 
 
(3.4.134) 
Въпреки че Санатана Госвами Му забрани 
Отново и отново в обятия да го държи, 
Шри Чайтаня Махапрабху при все това 
В прегръдките си Своя предан задържа. 
Така Неговото тяло цяло се омаза 
С влагата от Санатановата зараза, 
От което Санатана Госвами почувства 
Как от мъка сърцето му ще се пръсне. 
 
(3.4.135) 
Сетне и двамата – господар и слуга –  
Прибраха се по домовете си във вечерта. 
На следния ден Джагадананда Пандита 
Да навести Санатана Госвами поотби се. 
 
(3.4.136) 
Когато двамата, без да се бавят излишно 
Седнаха да дискутират темите за Кришна, 
Санатана Госвами разкри на Джагадананда 
Причината, която неговия покой открадна. 
 
(3.4.137) 
„Дойдох тук нещастието си уж да намаля, 
Виждайки на Шри Чайтаня светлата снага. 
Ала Богът така и не иска да ми позволява 
Да сторя онова, което мислех да направя. 
 
(3.4.138) 
Въпреки че Му забраних и от Него се отвърнах, 
Чайтаня Махапрабху при все това ме прегърна, 
От което Неговото тяло се покри 
С гной от плътта, която ме сърби. 
 
(3.4.139) 
По този начин във нозете Му нанасям оскърбления, 
От които няма начин да получа избавление 
Същевременно не мога да виждам и Джаганнатха -  
Ето какво нещастие отредила ми е съдбата! 
 
(3.4.140) 
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Аз дойдох тук уж за мое благо, 
Но получавам нещо съвсем друго. 
Не знам дали, нито мога да определя 
Как ще ме сполети добрата съдба.” 
 
(3.4.141) 
Джагадананда Пандита отговори му така: 
„Вриндавана е най-добра за теб от всичките места. 
След като Ратха-ятра фестивалът мине, 
Най-добре ще е нататък да заминеш. 
 
(3.4.142) 
Богът вече нареди на вас, братята двама, 
Да се установите в Шри Вриндаван Дхама. 
Там ще постигнете всичко, за което 
Мечтало ви е някога сърцето. 
 
(3.4.143) 
Ти вече постигна целта, с която дойде –  
Видя на Бог Чайтаня лотосовите нозе. 
Затова, след като зърнеш и Джаганнатха, 
Спокойно можеш да вървиш нататъка.” 
 
(3.4.144) 
Така му отговори Санатана Госвами: 
„Непременно ще отида в святата дхама. 
Много добър съвет твоя милост ми дава, 
Защото и Богът да ида там ме наставлява.” 
 
(3.4.145) 
След като двамата си поговориха така, 
Всеки се зае със съответните си дела. 
На следващия ден Махапрабху Чайтаня 
Отиде да навести Харидас и Санатана. 
 
(3.4.146) 
Харидаса Тхакура отдаде почитания 
Във лотосовите нозе на Шри Чайтаня, 
А Махапрабху на Свой ред му отвърна, 
Като в екстатична любов го прегърна. 
 
(3.4.147) 
Санатана Госвами Му се поклони, 
Като на безопасно разстояние се отклони, 
Ала Махапрабху пак и пак го зовеше, 
Да го прегърне до сърцето си гореше. 
 
(3.4.148) 
От страх да не извърши оскърбления, 
Санатана напред да срещне Бога не пристъпи. 
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Шри Чайтаня, обаче, по Своето благоволение, 
Го приближи, защото всички бхакти са Му скъпи. 
 
(3.4.149) 
Санатана Госвами се дърпаше назад, 
Ала Шри Чайтаня, на любов така богат, 
Го хвана и, въпреки съпротивата, насила 
Притисна го във Своята прегръдка мила. 
 
(3.4.150) 
Богът ги взе със себе си двама 
И седнаха на едно място свещено. 
Тогава, отреченият Госвами 
Започна тъй да говори откровено: 
 
(3.4.151) 
„За свое добро аз уж пристигнах тук, 
Ала получавам резултат съвсем друг. 
Уви, съвсем непригоден съм за служене 
И ден след ден нанасям оскърбления незаслужени. 
 
(3.4.152) 
По природа аз съм много нискороден 
И от греховни дейности съм замърсен. 
Ако ме докоснеш, скъпи Господарю, 
За голяма обида аз ще отговарям. 
 
(3.4.153) 
Освен това кръв и гной 
Текат от раните ми в този зной 
И цапат прекрасната Ти снага, 
Ала Ти ме прегръщаш въпреки това. 
 
(3.4.154) 
Уви, Ти нямаш ни най-малко нежелание 
Да докосваш тялото ми в това му състояние. 
Заради това оскърбление голямо 
За мен благоприятност вече няма.   
 
(3.4.155) 
Виждам, че нищичко добро не получавам 
Като продължавам тук да пребивавам. 
Затова позволи ми във Вриндавана да се завърна, 
Джаганнатх на Ратха-ятра фестивала като зърна. 
 
(3.4.156) 
По този въпрос за мнение попитах 
Твоя скъп Джагадананда Пандита 
И той също ме посъветва тук да не остана, 
А да се завърна в святата земя на Вриндавана.” 
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(3.4.157) 
Чувайки това, със силни думи, в гняв пропити, 
Махапрабху започна да кори Джагадананд Пандита: 
 
(3.4.158) 
„Джага е само ново момче, 
Но така се е възгордял, че 
За компетентен вече се мисли 
Да съветва теб - такава личност! 
 
(3.4.159) 
И в духовните, и в обикновените дела 
Ти си на нивото на негов учител. 
Ала без да знае собствената си цена, 
Да ти отваря очите той е опитал. 
 
(3.4.160) 
Скъпи Санатана, ти си на нивото да съветваш Мен, 
Защото си преданоотдаден упълномощен. 
Но Джагадананда теб да наставлява иска! 
Това е дързостта на палаво момче, на което му стиска!” 
 
(3.4.161) 
Докато Шри Чайтаня на воля и до насита 
Гълчеше ли гълчеше Джагадананд Пандита, 
В лотосовите Му нозе падна Санатана 
И рече: „Сега от мене бе прозряна 
Щастливата позиция коя е -  
На Джагадананда, то се знае! 
 
(3.4.162) 
Също така аз сега добре разбирам 
В какво незавидно положение се намирам. 
Никой в този свят не е така щастлив 
Като твоя Джага, Джагадананда Пандит. 
 
(3.4.163) 
Нектара на взаимоотношенията любовни 
Ти даваш на Джагадананда да пие игриво, 
А за мен Твоите молитви и поклони  
Са питие от нимба и нишинда горчиво. 
 
(3.4.164) 
Моето нещастие се изразява в това, 
Че не ме прие за Свой близък слуга. 
Но Ти си напълно независим 
Защото Върховният Бог Ти си.” 
 
(3.4.165) 
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Чувайки думите на Санатана Госвами, 
Махапрабху малко се позасрами 
И просто за да го удовлетвори, 
Следните слова му промълви: 
 
(3.4.166) 
„Скъпи ми Санатана, моля те не мисли, 
Че Джагадананда по-мил от теб ми става. 
Обаче, знай, че Моя милост не търпи 
Стандартния етикет да се нарушава. 
 
(3.4.167) 
Джага е просто момче, а ти си приет 
За опитен във шастрите авторитет. 
 
(3.4.168) 
С такава сила ти си надарен, 
Че да убедиш дори и Мен. 
На много места ти вече Ме убеди 
Как всеки трябва да се държи, 
Бил той човек обикновен  
Или свят преданоотдаден. 
 
(3.4.169) 
Джага да те съветва е нетърпимо за Мен! 
Затова го гълча и съм така разгневен. 
 
(3.4.170) 
Аз ти отдавам възхвала, не защото си мисля, 
Че нямаш с Мен връзка интимна и близка, 
А защото си всъщност толкова квалифициран и достоен, 
Че човек е принуден да хвали качествата ти безбройни. 
 
(3.4.171) 
Макар човек мнозина люде да обича, 
Проявлението на тази обич е различна 
И в съответствие с личните им взаимоотношения, 
Тя намира специфичните си изражения. 
 
(3.4.172) 
Ти смяташ тялото си за опасно и ужасно, 
Но Аз приемам го като нектар прекрасно. 
 
(3.4.173) 
Всъщност тялото ти е трансцендентално, 
Но ти смяташ го за материално. 
 
(3.4.174) 
Дори тялото ти да беше материално, 
Аз не бих го пренебрегнал евентуално, 
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Защото материалното тяло не трябва 
Като добро или лошо да се окачествява. 
 
(3.4.175) 
„Каквото не във връзка с Кришна се възприема, 
Трябва да се знае, че илюзия е несъмнено. 
Неистински са илюзиите със слова промълвени, 
Неистински са илюзиите и в ума породени. 
Илюзията е неистинска и няма значение какво 
Мислим и дали е лошо то или добро.  
Когато за Абсолютната Истина дума става 
Подобни уморазсъждения не се прилагат.”67 
 
(3.4.176) 
В материалния свят идеята за добро и зло 
Е породена от менталното безспирно колело. 
Затова да се каже „Това е добро“, а „Това е лошо“ 
Е погрешно – всичко е боклук, изхвърлен в коша. 
 
(3.4.177) 
„Мъдреците, изпълнени със знание и доброта 
Душата виждат вътре във всички същества 
И еднакво гледат те на брахмана смирен и учен, 
На крава, слон, на кучеядец или куче.”68 
 
(3.4.178) 
„Който в себе си е винаги удовлетворен 
От духовното реализирано познание, 
Който сетивата си държи в свой плен 
И гледа с напълно еднакво съзнание 
На пръст, камък и злато - умиротворен, 
Той е мистик в уравновесено състояние.”69 
 
(3.4.179) 
Тъй като съм в ордена на отречението, санняси, 
Не трябва да правя разграничения в ума си, 
А да съм еднакво разположен ако съм видял 
Ароматна сандалова паста или мръсна кал. 
 
(3.4.180) 
По тази причина да те мразя и отхвърля Аз не мога; 
Ако го направя ще се отклоня от Своя дълг към Бога.” 
 

                                                
67„Шримад Бхагаватам” 11.28.4 
68„Бхагавад Гита” 5.18 
69„Бхагавад Гита” 6.8 
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(3.4.181) 
Ала тогава Харидаса възрази: 
„Мой Господи, това, което каза Ти, 
Само външните формалности касае; 
Не го приемам и това е! 
 
(3.4.182) 
Мой Господи, паднали сме ние всички,  
Но Ти прие ни, защото ни обичаш 
И милостив си към душите в този свят -  
Това е факт, навсякъде добре познат.” 
 
(3.4.183) 
Тогава Шри Чайтаня във смях прихна 
И каза, като продължаваше да се усмихва: 
„Слушайте, истината ще ви кажа Аз 
Как Моят ум привързан е към вас. 
 
(3.4.184) 
Мои скъпи Харидаса и Санатана, 
Това, което ще ви кажа не е измама. 
Аз мисля за вас като за Мои малки момчета, 
За които се грижа и с обич поддържам.  
Бащата нивга не взима на сериозно туй, което 
Неговите подопечни могат да объркат. 
 
(3.4.185) 
За себе си когато мисля Аз, 
Не смятам, че заслужавам почитта, 
Ала от обич сърдечна към вас 
Ви считам за малките Ми деца. 
 
(3.4.186) 
Когато едно бебе се изпишка или изака 
И това докосне тялото на неговата майка, 
Майката никога не храни негативни мисли -  
Напротив, тя е много щастлива да го почисти. 
 
(3.4.187) 
За майката акото и урината на детето 
Са като сандалова паста общо взето. 
Така и гнойта от раните на Санатана 
И да Ме докосва, омразен няма да ми стане.” 
 
(3.4.188) 
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Харидаса Тхакура каза: „Скъпи ми Господи, 
Ти си Върховният Бог и си най-милостив към нас. 
Никой не може да разбере какво се таи 
В дълбоко обичливото Ти сърце, пълно с екстаз. 
 
(3.4.189) 
Ти прегърна Васудева, прокажения, 
Чието тяло от червеи бе разядено, 
Въпреки неговото състояние -  
Добрината Ти такава е, Чайтаня! 
 
(3.4.190) 
Като го прегърна, след като му даде подслон, 
Тялото му засия с красотата на същ Купидон. 
Ние не можем, колкото и да се опитваме насила, 
Да разберем нектарните вълни на Твоята милост.” 
 
(3.4.191) 
„Тялото на един предан не е материално. –  
Каза тогава Шри Чайтаня откровено –  
Счита се, че то е трансцендентално, 
Цялото е дух и е блажено. 
 
(3.4.192) 
Когато получи дикша, или посвещение, 
И напълно се отдаде на предано служение, 
Бог Кришна такъв предан приема: 
„Той е добър колкото самия Мене.” 
 
(3.4.193) 
Така на предания земното тяло 
Трансформира се във дух изцяло 
И в тази трансцендентална снага 
Служи той на Бога в лотосните стъпала. 
 
(3.4.194) 
„Обусловената душа, подвластна на раждане и тлен,  
Безсмъртие постига щом материалните дела остави  
И посветила живота си единствено на Мен,  
Каквото ѝ заръчам това и смирена прави  
И така достойна е да вкуси онзи екстаз блажен,  
Който тече помежду ни в сладостен обмен.”70 
 
(3.4.195) 
Шри Кришна по един или друг начин прояви 
Тези рани, от които тялото на Санатана сърби, 
И го изпрати тук Моята решителност да провери. 
 

                                                
70 „Шримад Бхагаватам” 11.29.34 
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(3.4.196) 
Ако Санатана бях възненавидял 
И да го прегърна ако бях се въздържал, 
Със сигурност щях да съм виновен 
В оскърбление към Господа Върховен. 
 
(3.4.197) 
Санатана Госвами е един от придружителите на Кришна; 
Не може да има от тялото му лоша миризма на нищо. 
Първият ден, когато го прегърнах, Аз усетих мирис 
На чатухсама (смес от сандал, камфор, агуру и мускус).” 
 
(3.4.198) 
В действителност, обаче, когато Шри Чайтаня 
В прегръдките си беше взел Санатана Госвами, 
От самия досег на Бога политна аромат прелял, 
Досущ като най-уханната паста от сандал. 
 
(3.4.199) 
Шри Чайтаня Махапрабху продължи: 
„Скъпи мой Санатана, моля не тъжи, 
Защото когато те прегръщам, Аз 
Изпитвам необикновен екстаз. 
 
(3.4.200) 
Остани със Мен още година в Джаганнатха Пури, 
Пък сетне Аз ще те изпратя във Вриндавана, Матхура.” 
 
(3.4.201) 
След като каза това, Шри Чайтаня 
Отново прегърна Санатана Госвами. 
И изведнъж раните му изчезнаха изцяло 
И на чисто злато заприлича неговото тяло. 
 
(3.4.202) 
Виждайки тази внезапна промяна, 
Харидаса дълбоко поразен остана 
И на Бога каза: „Без съмнение 
Това е Твое дивно забавление! 
 
(3.4.203) 
Мой скъпи Господи, Ти Санатана принуди 
Да пие вода от Джхарикхандските джунгли 
И Ти всъщност раните породи, 
От които цялата му снага сърби. 
 
(3.4.204) 
Така крастата на Санатан причини 
Единствено, за да го изпиташ Ти! 
Твоите трансцендентални забавления 
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Са отвъд нашите умозрения.” 
 
(3.4.205) 
След като прегърна с обич тях двама -  
Харидаса Тхакура и Санатана Госвами -  
Шри Чайтаня се завърна в обителта си 
И тогава в екстаз Санатана и Харидаса 
С любов започнаха да правят описание 
На Божиите трансцендентни достояния. 
 
(3.4.206) 
По този начин Шрила Санатана 
Под грижите на Махапрабху остана 
И разговаряше за качествата Му дивни 
В беседи с Харидас Тхакур безспирни. 
 
(3.4.207) 
След като заедно видяха фестивала Дола-ятра,  
Чайтаня Махапрабху даде напътствия понятни 
На Санатана Госвами във Вриндаван що да прави; 
Сетне се сбогува с него и да си тръгне се изправи. 
 
(3.4.208) 
Сцената на тежката разлъка 
Между Санатана Госвами и Чайтаня 
Бе дотолкова изпълнена със мъка, 
Че невъзможно е да й се прави описание. 
 
(3.4.209) 
Шрила Санатана Госвами тогава реши 
Пътя си към Вриндавана да продължи 
По същата горска пътека, по която преди 
Чайтаня Махапрабху бе избрал да върви. 
 
(3.4.210) 
От Балабхадра Бхаттачария си отбеляза 
Подробно Санатана Госвами всички 
Места, дето Чайтаня бе минавал –  
Села, реки, хълмове, горички. 
 
(3.4.211) 
Санатана Госвами отдаде почитания 
На всички предани на Шри Чайтаня 
И тогава, пътувайки посети по същата пътека 
Местата, където Той бе минал близо и далеко. 
 
(3.4.212) 
Веднага щом Санатана Госвами 
Стъпеше някъде, където Бог Чайтаня 
Бе изпълнявал Своята дивна лила, 
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Любов екстазна го заливаше със сила. 
 
(3.4.213) 
Ето така Шрила Санатана Госвами 
Достигна до Шри Вриндаван Дхама. 
По-късно Рупа Госвами се появи 
И към своя брат се присъедини. 
 
(3.4.214) 
Рупа се бе забавил във Бенгал цяла година, 
За да подели парите си сред своите роднини. 
 
(3.4.215) 
Каквито пари бе натрупал във Бенгал, 
Той всичките справедливо бе раздал, 
Като ги раздели сред своите роднини, 
Храмовете на Бога и светите брамини. 
 
(3.4.216) 
Така, изпълнил задачите, които си бе наумил, 
Той се върна във Вриндаван, ума си удовлетворил. 
 
(3.4.217) 
Във Вриндаван се срещнаха и останаха двамата братя, 
За да изпълнят на Чайтаня Махапрабху волята свята. 
 
(3.4.218) 
Шрила Рупа и Санатана Госвами 
Събраха много разкрити писания 
И от доказателствата в тях, едно по едно, 
Откриха всяко изгубено поклонническо место 
И навсякъде издигнаха по един храм, 
За да бъде Кришна обожаван там. 
 
(3.4.219) 
Санатана състави с нектар пропита 
Книгата „Брихад Бхагаватамрита”. 
От тази книга човек може да разбере 
Кой преданоотдаден е и кой не е, 
Какъв е на преданото служене процесът 
И кой е Кришна, Абсолютната Истина, Творецът. 
 
(3.4.220) 
Към Десета Песен написа Санатана Госвами 
Коментара, известен като „Дашама Типпани”, 
От който можем да разберем божествената лила 
И любовта към Кришна, преданите пропила. 
 
(3.4.221) 
Той също състави и „Хари Бхакти Виласа“ -  
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Книга с кои стандартните правила са 
На преданоотдадения в поведението 
И какво е на ваишнава задължението. 
 
(3.4.222) 
И много други книги той още сътвори; 
Кой би могъл изобщо да ги изреди? 
Във всички тях основният принцип ни показа - 
Да обичаме Мадан-мохан и Говиндаджи в екстаза. 
 
(3.4.223) 
Шрила Рупа Госвами също написа книги много, 
Описващи съкровената наука на любовта към Бога. 
„Бхакти Расамрита Синдху“ е най-известната от тях -  
Книга, в която авторът описал е без никакъв страх 
Същността на преданото служене към Кришна каква е  
И как преданият отношенията си с Него може да узнае. 
 
(3.4.224) 
В друга своя книга, „Уджджвала Ниламани”, 
Любовта между Радха и Кришна описа Рупа Госвами, 
От която забавленията Им могат да бъдат разбрани. 
 
(3.4.225) 
Също така две много важни драми 
Състави Шрила Рупа Госвами -  
„Видагдха-мадхава” и „Лалита-мадхава” назовани, 
От които могат да бъдат подробно разбрани 
Всички раси - вкусове и настроения, 
Извличани от Божиите забавления. 
 
(3.4.226) 
Рупа Госвами да състави 100 000 стиха се потруди, 
Като се започне от книгата „Дана Кели Каумуди”. 
Във всички тези творби той подробно описа 
Вриндаванските настроения и дейности какви са. 
 
(3.4.227) 
Синът на Шри Валлабха, или Анупама, 
По-малкият брат на Шри Рупа Госвами, 
Бе великият учен, на име Джива Госвами. 
 
(3.4.228) 
Като всичко изостави и отшелник стана, 
Шрила Джива Госвами отиде в Вриндавана, 
А впоследствие написа много книги за предаността, 
Разширявайки на проповядването дейността. 
 
(3.4.229) 
Най-големият подвиг, който Джива Госвами направи 
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Е, че книгата „Бхагавата-” или „Шат-сандарбха” състави, 
На всички свещени писания съдържаща същината. 
Крайното разбиране от нея може да бъде осъзнато 
За преданото служене към Бог Шри Кришна 
И характеристиките на Върховната Личност. 
 
(3.4.230) 
Също и книгата „Гопала Чампу” той състави, 
Която есенцията на ведическата литература представи. 
В нея е разкрил между Радха и Кришна любовния обмен 
И забавленията им във Вриндавана и нощ, и ден. 
 
(3.4.231) 
В „Шат-сандхарба” Шрила Джива Госвами Прабхупада 
Истините за дивната любов към Кришна установява.  
По този начин в своите книги той  
Написа всичко 400 000 стиха на брой. 
 
(3.4.232) 
Когато Джива поиска да отиде в Матхура от Гаудадеша, 
Да получи разрешението на Нитянанда той гореше. 
 
(3.4.233) 
Заради връзката на Джива Госвами 
С Рупа и Санатана, братята двама, 
Които бяха много скъпи на Махапрабху, 
Благослови го и Бог Нитянанда Прабху, 
Като постави на главата му нозе, 
А сетне притисна го до Своето сърце. 
 
(3.4.234) 
Нитянанда му заръча: „Да, във Вриндавана иди! 
Шри Чайтаня Махапрабху това място подари 
На баща ти, чичовците ти и целия ти клан, 
Затова незабавно трябва да отидеш там!” 
 
(3.4.235) 
По заръка на Нитянанда Прабху той отиде 
Във Вриндавана и там успя да види 
Как заръката на Бога даде резултата, 
Защото състави много книги на това място свято 
И в продължение на дълго време сам 
Проповядва култа на бхакти оттам. 
 
(3.4.236) 
Те тримата – Рупа, Санатана и Джива -  
Са моите духовни учители милостиви, 
Също както е и Рагхунатха дас; 
В нозете им като слуга се моля аз. 
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(3.4.237) 
Така описанието ми е готово 
Как Богът се срещна отново 
Със Санатана Госвами и като чух това, 
Желанието на Бога аз успях да разбера. 
 
(3.4.238)  
На Чайтаня всяка характеристика 
Е сладка като захарна тръстика. 
Като я дъвче, човек се наслаждава 
На неземна раса до забрава. 
 
(3.4.239)  
С молитва в лотосовите нозе 
На Шри Рупа и Шри Рагхунатха, 
Винаги желаейки от все сърце 
Милостта им тъй нежна и свята, 
Аз, Кришнадас, „Чайтаня Чаритамрита” разказвам 
И да вървя по стъпките им никога не се отказвам. 
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ГЛАВА ПЕТА 
 
КАК ПРАДЮМНА МИШРА ПОЛУЧИ НАПЪТСТВИЯ ОТ РАМАНАНДА РАЯ 
 
(3.5.1) 
Заразен съм от бацилите на материалните дела 
И в агония от циреите отровни на завистта. 
Затова, падайки във океан от смирение, 
Великия лекар Чайтаня моля за изцеление! 
 
(3.5.2) 
Вечна слава на Шри Кришна Чайтаня! 
На сина на майка Шачи почитания! 
Вечна слава на Шри Нитянанда Прабху! 
Като най-славния и милостив Той се прочу! 
 
(3.5.3) 
На Адвейта Прабху отдавам дандават прострян, 
Който от вълни милостиви е необятен океан! 
На Сварупа Дамодар и Гададхар поднасям своите пранами, 
Както и на Шрила Рупа и Шри Санатана Госвами! 
 
(3.5.4) 
Един ден Прадюмна Мишра дойде 
Бог Чайтаня да види и от сърце 
Да Му отдаде своите смирени почитания, 
Питайки Го със покорство и с внимание: 
 
(3.5.5) 
„Мой Господи, чуй няколко слова от мен: 
Аз съм пропаднал семеен с ум осакатен, 
Ала получих някак по щастливата си съдба 
Подслон в рядко вижданите Ти лотосови стъпала. 
 
(3.5.6) 
Имам такова желание спонтанно 
Да слушам за Бог Кришна постоянно. 
Милостив към мене Ти сега бъди, 
За Кришна нещичко ми разкажи.” 
 
(3.5.7) 
„Аз за Кришна нищичко не зная! – 
Отговори му тогава Шри Чайтаня –  
Мисля, че знае само Рамананда Рая; 
От него съм чувал тези повествования. 
 
(3.5.8) 
С много добра съдба си ти благословен, 
Щом за Кришна да слушаш си склонен. 
Най-добре ще е при Рамананда да отидеш 



 123 

И от него темите за Кришна да попиеш. 
 
(3.5.9) 
Виждам, че си развил вкус и желание висше 
Да слушаш беседи и разкази за Кришна, 
Затова си щастливец! Всеки, който развие 
Такъв вкус, трябва да се счита за късметлия. 
 
(3.5.10) 
„Онзи, който правилно изпълнява 
Задълженията, които варнашрама повелява, 
Но не развива своята привързаност спяща 
Към Кришна или вкус такъв не прихваща -  
За славата на Кришна да слуша и да възпява -  
Живота си в труд безполезен пропилява.”71 
 
(3.5.11) 
Така посъветван от Чайтаня, Шри Прадюмна Мишра 
Отиде в дома на Рамананда Рай без колебания излишни. 
А там, въпреки че да беседва с него нямаше търпение, 
Слугата на Рамананда Рай го настани да седне с уважение. 
 
(3.5.12) 
Понеже не можа да види Рамананда веднага, 
Прадюмна Мишра попита неговия слуга, 
Който тогава описа какво там става 
И какво господарят му в този миг прави: 
 
(3.5.13) 
„Там има две танцьорки млади и красиви, 
В танците и песните изкусни и игриви. 
 
(3.5.14) 
Рамананда Рая е отвел тези две девойки 
На спокойно място в своята цветна градина, 
Където да ги учи как да танцуват като двойка 
Според песните, които за драмата си композира. 
 
(3.5.15) 
Моля, поседни и го почакай няколко минути! 
Щом дойде, ще изпълни той заповедта ти.” 
 
(3.5.16) 
Докато Прадюмна Мишра остана седнал там, 
Рая отиде с момичетата на уединено място сам. 
 
(3.5.17) 
Рамананда Рая масажираше със собствените си длани 

                                                
71 „Шримад Бхагаватам” 1.2.8 
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Телата на момичетата с ароматни масла отбрани 
И къпеше снагите и на двете им с вода, 
Миейки ги навсякъде със своята ръка. 
 
(3.5.18) 
Въпреки че облече и двете моми 
И собственоръчно телата им украси, 
Рамананда Рая неизменен остана -  
Такава е неговата сила голяма. 
 
(3.5.19) 
Докато докосваше девойките с ръка, 
Той сякаш пипаше дърво или скала. 
И тялото, и умът на Рамананда Рая 
Не можеха от този досег да се повлияят. 
 
(3.5.20) 
Шрила Рамананда Рая действаше така, 
Защото се мислеше на гопите за слуга. 
Затова, въпреки че външно бе в мъжко тяло, 
Вътрешно, в своето положение изначално, 
Той смяташе себе си за покорна даси,  
А двете момичета за гопи прекрасни. 
 
(3.5.21) 
Величието на преданите на Шри Чайтаня 
Е изключително трудно да бъде разбрано, 
А сред всички тях Рамананда Рай е несравним -  
У него екстатичната любов достига предел немислим. 
 
(3.5.22) 
Рамананда Рая насочваше двете момичета 
Как да танцуват и да изразяват различните 
Дълбоки значения на неговите песни, 
Чрез драматични изпълнения чудесни. 
 
(3.5.23) 
Той учеше ги как всяка от тях да изрази завчас 
Симптомите на траен, естествен и мигновен екстаз, 
Чрез движенията на красивите си лица, 
На очите и други части на техните тела. 
 
(3.5.24) 
Чрез женствените пози и танци, 
Които ги научи Рая Рамананда, 
Двете момичета съвършено екстаза си изразиха 
Пред Бог Джаганнатх и така Го удовлетвориха. 
 
(3.5.25) 
Сетне той ги нахрани обилно с осветена храна 
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И ги изпрати по домовете им със покрити лица. 
 
(3.5.26) 
Всеки ден той обучаваше в дома си 
Как да танцуват двете дева-даси. 
Кой би могъл сред дребните живи същества, 
Погълнати да удовлетворяват своите сетива, 
Да разбере характер и психика като тая, 
Която проявяваше Шри Рамананда Рая? 
 
(3.5.27) 
Когато чу, че е дошъл Прадюмна Мишра, Рая 
Незабавно дойде да го види във гостната стая. 
 
(3.5.28) 
Той му отдаде най-почтителни поклони 
И сетне със смирение голямо заговори: 
 
(3.5.29) 
„Ти отдавна си дошъл тук, господине, 
Ала никой това не ми е съобщил. 
Затова те моля искрено, прости ми, 
Че лотосовите ти нозе съм оскърбил! 
 
(3.5.30) 
Целият ми дом се пречисти 
С пристигането ти лъчисто! 
Моля те, нареди ми какво сега 
Да сторя за теб? Аз съм ти слуга.” 
 
(3.5.31) 
Прадюмна Мишра отвърна със свян: 
„Аз просто да те зърна закопнях. 
Сега чувствам се пречистен сам, 
След като Твоя Чест видях.” 
 
(3.5.32) 
Понеже Прадюмна Мишра видя, 
Че вече беше късно вечерта, 
Нищо друго не каза на Рамананда след това, 
Само си взе довиждане и се прибра у дома. 
 
(3.5.33) 
На следния ден отиде Прадюмна Мишра 
При Шри Чайтаня, който поиска да знае: 
„Послуша ли сладки беседи за Кришна 
От устните на Рамананда Рая?” 
 
(3.5.34) 
След като чу въпроса, Прадюмна Мишра 
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Дейностите на Рамананда започна да описва. 
Изслушвайки за необикновените му дела, 
Шри Чайтаня Махапрабху изрече ето това: 
 
(3.5.35-36) 
„Аз съм санняси,” - каза Шри Чайтаня -  
„И считам, че съм с отречено съзнание. 
Но не само да видя, дори да чуя име на жена, 
Чувствам промени и в ум, и в снага. 
Съзре ли жена, кой може да остане спокоен? 
Това е трудно дори за някой най-достоен. 
 
(3.5.37) 
Моля те, чуй тези поверителни теми 
За подвизите на Рамананда Рая големи, 
Макар че те са толкова удивителни и необичайни, 
Че не трябва да се говори за тях, а да останат тайни. 
 
(3.5.38) 
Двете професионални танцьорки 
Са красиви и млади девойки, 
А Рамананда със собствената си ръка 
Масажира с масло цялата им снага. 
 
(3.5.39) 
Той лично ги къпе и облича, 
И със украшения ги закича, 
И вижда и докосва естествено така 
Интимните части по техните тела. 
 
(3.5.40) 
При все това, умът на Рамананда Рая 
Що е промяна въобще не знае, 
Макар да учи девойките как да бъдат изразени 
На екстазните чувства всички промени. 
 
(3.5.41) 
Умът на Рамананда Рая устойчив е,  
Непроменлив като камък или дърво. 
Всъщност, когато девойките докосва, 
На него му е абсолютно все едно. 
 
(3.5.42) 
Такива дела да извършва е способен 
Единствено и само Рамананда Рая, 
Защото по тяло е станал напълно духовен, 
А не е материален, вече зная! 
 
(3.5.43) 
Единствен е Рамананда Рая и никой друг 
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Не може да разбере позицията на неговия ум! 
 
(3.5.44) 
Но този въпрос може да бъде разбран 
От насоките, дадени във шастра. 
Ведическата творба „Шримад Бхагаватам” 
Привежда доказателство пряко и ясно. 
 
(3.5.45-46) 
Когато човек слуша или пък описва 
С голяма вяра забавленията на Кришна, 
Такива като Неговия дивен раса-танц, 
Където Той танцува с гопите във транс, 
Болестта в сърцето на похотливите желания  
И възбудата, причинена от трите състояния 
На материалната природа, веднага се унищожава 
И човек най-подир сериозен и безмълвен става. 
 
(3.5.47) 
Вкусвайки любовта към Кришна сияйна, 
Неземна, сладостно-екстатична, омайна, 
Такъв човек по цели нощ и ден 
Блаженства във трансценденталния обмен 
И душата му неспирно се е насладила 
На радостта от дивната Кришна-лила. 
 
(3.5.48) 
„Една трансцедентално трезва личност, 
Която с любов и вяра слуша без да спира 
От един бхагавата за дейностите на Бог Кришна 
В Неговия раса-танц със гопите пастирки, 
Или онзи, който тези дейности описва, 
Нищо в реализацията му няма да липсва 
И той ще постигне преданото служене с любов 
В лотосовите нозе на върховния неизчерпаем Бог. 
Така похотливите материални желания, 
Които съставляват болестното състояние 
На всички хора материалисти в сърцето, 
За него бързо и напълно ще бъдат отнети.”72 
 
(3.5.49-50) 
Ако някой, който е с трансцендентално съзнание, 
Следвайки стъпките на Шрила Рупа Госвами, 
Слуша и говори за раса-танца на Кришна 
И винаги е вглъбен в мисли за Него възвишени, 
Като и ден, и нощ на Бога служи -  
Как да кажа какво ли ще заслужи? 
Резултатът е толкова духовно извисен, 

                                                
72 „Шримад Бхагаватам” 10.33.39 



 128 

Че невъзможно е с думи да бъде изразен. 
Той вечно освободен спътник на Бог става 
И тялото му напълно се одухотворява. 
Макар за материалните очи да е зрим, 
Пребивава той в духа недоловим 
И духовни са всичките му постъпки и дела; 
По милостта на Кришна, духовна е и неговата снага. 
 
(3.5.51) 
Шрила Рамананда Рая на пътя е установен  
На любовния екстаз към Бог, спонтанно проявен. 
Затова напълно духовно е неговото тяло, 
А умът му не е повлияван материално. 
 
(3.5.52) 
Разкази за Кришна слушам и самият Аз 
От устните на Рамананда Рая във екстаз. 
Ако желаеш такива теми да чуеш и ти, 
При него отново, моля те, иди! 
 
(3.5.53) 
Името ми пред него спомени 
И следното му сетне ти кажи: 
„Да слушам от теб Той ме изпрати 
За Господ Кришна темите богати. 
 
(3.5.54) 
По-бързо отивай при Рамананда Рая, 
Докато той още е в гостната стая!” 
При тези слова Прадюмна Мишра 
Тръгна веднага без колебание излишно. 
 
(3.5.55) 
Прадюмна Мишра отиде при Рамананда Рая, 
Който му отдаде смирените си почитания 
И каза: „Моля те, господарю, нареди ми! 
С каква цел тук си дошъл, кажи ми?” 
 
(3.5.56) 
Прадюмна Мишра му отговори: 
„Шри Чайтаня ми поръча тъй да сторя -  
Да дойда и да послушам твоите беседи 
За нашия Бог Кришна ненагледен.” 
 
(3.5.57) 
Щом Рамананда Рая чу това, 
Погълна се в екстазите на любовта 
И започна да говори, без да се бави 
С голяма трансцендентална бхава. 
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(3.5.58) 
„Следвайки заръката на Шри Чайтаня, 
Ти си дошъл тук за Кришна да слушаш. 
В това е моето щастливо състояние -  
Как инак такава възможност щях да получа?” 
 
(3.5.59) 
Казвайки това, Шри Рамананда Рая 
Отведе Прадюмна Мишра в една тайна стая 
И го запита: „Кажи каква Кришна-катха 
Желаеш да чуеш ти от мен сега?“ 
 
(3.5.60) 
Прадюмна му отвърна: „Моля те да споделиш нектара 
На темите, по които си говорил във Видянагара. 
 
(3.5.61) 
Ти даваш насоки и указания 
Дори на самия Шри Чайтаня; 
Какво да кажем за всички други, 
Аз съм дошъл да прося твоите думи. 
Семпъл просяк брахмана съм аз, 
А ти си мой поддръжник в този час. 
 
(3.5.62) 
Не зная как да задам изобщо верния въпрос 
И понеже не различавам добро от лошо те моля, 
Виждайки колко съм лишен от знание и прост, 
Говори каквото е добро за мен, по своя воля.” 
 
(3.5.63)  
Тогава Рамананда Рая постепенно 
Засегна темите за Кришна съкровени. 
Така океанът от трансцендентални раси  
Надигна се на вълни нектарни и талази. 
 
(3.5.64) 
Той сам въпросите поставяше, 
А сетне изводите им представяше. 
Тъй пладне дойде, след това и отмина, 
А темите не свършваха между тях двамина. 
 
(3.5.65) 
Така единият говореше, а другият слушаше 
И всеки от тях екстатична любов вкусваше. 
Тъй, забравяйки, че изобщо притежават тела, 
Как можеха да усетят, че настъпила е нощта? 
 
(3.5.66) 
Чак когато слугата им каза: „Вече се мръкна“, 



 130 

Рамананда Рай да говори за Кришна замлъкна. 
 
(3.5.67) 
Шрила Рамананда Рая отдаде дълбоки почитания 
На Прадюмна Мишра и го изпрати на разстояние. 
Прадюмна Мишра каза: „Много съм удовлетворен!“ 
Сетне започна да танцува сякаш не беше уморен. 
 
(3.5.68) 
Когато Прадюмна Мишра се завърна у дома, 
Той се изкъпа и прие своята храна, 
А вечерта отиде с пламенно желание 
Да види лотосовите нозе на Шри Чайтаня. 
 
(3.5.69) 
С голямо щастие тогава 
Започна той да обожава 
На Чайтаня Махапрабху лотосовите нозе, 
А сетне Богът към него се обърна и подзе: 
„Кажи ми, без да се бавим излишно -  
Ти чу ли темите за Господ Кришна?“ 
 
(3.5.70) 
„Скъпи Господи, толкова съм Ти задължен 
Задето си тъй милостив към мен, 
Потапяйки ме в нектарния океан на темите за Кришна!” 
Отвърна вдъхновен Прадюмна Мишра. 
 
(3.5.71) 
„Аз не съм способен правилно да опиша 
Беседите, които Рамананда Рая дава. 
Той е напълно потопен в служене към Кришна, 
Което на обикновен човек не се отдава. 
 
(3.5.72) 
И още нещо той ми каза: „Има си хас 
Да си помислиш, че за Кришна ти говоря аз! 
 
(3.5.73) 
Каквото чуваш сега е изговорено лично 
От Шри Чайтаня, Божествената Личност. 
Като струнен инструмент трептя 
Каквото Той ми вложи във речта.  
 
(3.5.74) 
По този начин Бог чрез моята уста 
Проповядва Кришна съзнание в света 
Кой ли може да разбере каква сила 
Се проявява с тази Божествена лила?! 
 



 131 

(3.5.75) 
Каквото чух от Рамананда Рая 
Е като океан от нектарна омая 
На темите и беседите за Кришна. 
Дори полубоговете най-висши, 
Начело с Бог Брахма, не могат 
До смисъла им да се домогнат. 
 
(3.5.76) 
Скъпи Господи, Ти ме накара да пия от тази река 
От шуртящия неземен нектар на кришна-катха! 
Затова продал съм себе си в лотосовите Ти стъпала 
Живот след живот след живот във вечността!” 
 
(3.5.77) 
Шри Чайтаня Махапрабху изрече тихо: 
„Рамананда Рая е мина от смирение велико.  
Затова той своите думи на друг приписва, 
Твърдейки, че на него интелект му липсва. 
 
(3.5.78) 
Такава е естествената природа 
На напредналите във предаността към Бога. 
Не споменават те и думица дори 
За собствените си качества добри.” 
 
(3.5.79) 
Това, което дотук описах 
Е само една малка частица 
От трансценденталните, несравними атрибути, 
С които качествата на Рамананда са прочути, 
Дължащи се на дълбоката му преданост към Кришна 
И разкрити в инструкциите му към Прадюмна Мишра. 
 
(3.5.80) 
Макар че обикновен семеен човек е Рамананда Рая, 
Шестте вида телесни промени не могат да му повлияят. 
И макар привидно да е сред най-големите богаташи, 
Той е способен да съветва дори отречените санняси. 
 
(3.5.81) 
За да демонстрира качествата трансцендентални 
Във личността на Рамананда Рая уникална, 
Шри Чайтаня Махапрабху при него изпрати 
Прадюмна Мишра да слуша за Кришна дебати. 
 
(3.5.82) 
Върховният Бог, Шри Чайтаня, много добре знае 
Как качествата на Своите предани да подчертае. 
По разни начини го прави като художник артистичен, 
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Считайки това за Своя собствен приход личен. 
 
(3.5.83) 
Има и още едно качество, с което се прочу 
Бог Шри Кришна Чайтаня Махапрабху. 
О предани, слушайте със внимание 
Как Той проявява своите достояния 
И характеристики в много посоки, 
Макар че те са изключително дълбоки. 
 
(3.5.84) 
За да смачка на фалшивата гордост фасона 
У тъй наречените отреченици и учени, 
Истинските дхарма-принципи и закони 
Чрез един нискороден шудра бяха получени. 
 
(3.5.85) 
Шри Чайтаня Махапрабху използва Рамананда Рая, 
Един грихастха, роден в нисша фамилия като тая, 
Да проповядва за преданото служене, екстатичната любов 
И Абсолютната Истина, която е цел за всеки философ. 
А сетне самият Той, издигнатият брахмана-санняси 
И Прадюмна Мишра, най-пречистеният във рода си, 
Заедно станаха слушатели жадни и смирени 
На изговорените от Рамананда Рая висши теми. 
 
(3.5.86) 
Шри Чайтаня разкри славата на харинама съвършен 
Чрез Харидас Тхакур, който като мюсюлманин бе роден; 
А същината на преданото служене чрез Санатана изрази, 
Който от господарите си в мюсюлманин бе превърнат почти. 
 
(3.5.87) 
Също така Богът напълно прояви 
Екстатичната любов и дивните игри 
На Вриндавана с посредничеството на Шри Рупа Госвами. 
Кой може да разбере дълбоките планове на Бог Чайтаня? 
 
(3.5.88) 
Дейностите на Шри Чайтаня 
Са като нектарни океани. 
Дори капчица от тези води 
Може трите свята да потопи. 
 
(3.5.89) 
О предани, вкусвайте ежедневно тази амрита 
На забавленията на Бога в „Чайтаня Чаритамрита”, 
Защото, правейки това, човек може цял да се потопи 
В блаженство и с пълно знание за бхакти да се снабди. 
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(3.5.90) 
Ето така Господ Махапрабху Чайтаня, 
Заедно с чистите предани в Неговата компания, 
Вкусваха в Джаганнатх Пури трансцендентално щастие, 
Разпространявайки по много начини обичта, която бхакти е. 
 
(3.5.91) 
Един брахмана от Бенгал 
Драма цяла бе създал, 
В която характеристиките на Бога описа 
И дойде с надежда Той да чуе ръкописа. 
 
(3.5.92) 
Този брахмана бе познат на Бхагаван Ачария, 
Един от преданоотдадените на Шри Чайтаня. 
Пристигайки във Пури и срещайки го във града, 
Той в дома на Бхагаван Ачария заживя. 
 
(3.5.93) 
Най-напред този брахмана накара 
Драмата му да чуе Бхагаван Ачария, 
А след това много други предани се присъединиха 
Към Бхагаван Ачария да слушат нейните стихове. 
 
(3.5.94) 
Всички предани я възхваляваха в слова, 
Казвайки: „Много е добра! Много е добра!” 
Те до един изпитваха желание 
Да я чуе и Бог Шри Чайтаня. 
 
(3.5.95) 
Такъв беше сред преданите обичая -  
Ако някой композира драма като тая, 
Песен, стих или литературно начинание, 
Свързано със личността на Шри Чайтаня, 
Той първо я носеше на Сварупа Дамодара, 
Който да я чуе преди нататъка да я прокара. 
 
(3.5.96) 
Ако Сварупа Дамодара кажеше, че му се нрави, 
На Шри Чайтаня можеше тя след това да се представи. 
 
(3.5.97) 
Ако имаше намек или пък се почувстваше, 
Че се застъпват трансцендентални вкусове 
По начин, който на принципите противоречи, 
Установени на бхакти в чистите среди, 
Шри Чайтаня такива смесици не търпеше 
И откриеше ли ги, това много Го гневеше. 
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(3.5.98) 
Затова принципът на Шри Чайтаня беше 
Да не слуша нищо преди Сварупа да го прочетеше. 
 
(3.5.99) 
Бхагаван Ачария рече на Дамодара Госвами: 
„Един брахмана е съставил поетична драма, 
Касаеща личността на Чайтаня Махапрабху, 
Която много се хареса на всеки, който я чу. 
 
(3.5.100) 
Първо ти я чуй, и ако приемлива за твоя ум е, 
Аз ще помоля и Чайтаня Махапрабху да я чуе.” 
 
(3.5.101) 
Сварупа Дамодара му отговаря: 
„Скъпи ми Бхагаван Ачария, 
Ти си едно пастирче много либерално. 
Понякога в теб се пробужда моментално 
Желание да слушаш отново и отново 
Какво някой е написал в поетично слово. 
 
(3.5.102) 
В писанията на тъй наречените поети 
Трансценденталните вкусове са често слети. 
А когато вкусът на заключението противоречи 
Никой не харесва такава поезия, която горчи. 
 
(3.5.103) 
Един така наречен поет, който е лишен 
От знание за трансценденталния обмен 
И за припокриването на различните вкусове, 
Не може да прекоси с усилията си сам 
На заключенията на преданото служене 
Просторния, вълнуващ и дълбок океан. 
 
(3.5.104-105) 
За поет, който не познава граматическите правила 
И незапознат е със похвата на метафорите при това, 
Особено онези, които в драматургията са приложими, 
Да представи забавленията на Кришна е немислимо; 
Какво да говорим пък за забавленията на Чайтаня, 
Които са особено трудни за разбиране и описание! 
 
(3.5.106) 
Който е приел лотосовите нозе на Върховния Бог, 
Шри Чайтаня, като своя душа и свой живот, 
На забавленията на Кришна може да направи описание 
Или на забавленията на Махапрабху Кришна Чайтаня. 
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(3.5.107) 
Да слушаме поетичните изблици на някой, 
Който с трансценденталното знание незапознат е, 
А пише за отношенията между мъж и жена, 
Просто нещастие донася в нашите сърца; 
Докато словата на предания, в любов вглъбен, 
Да чуе всеки би бил най-ощастливен. 
 
(3.5.108) 
Стандартът за писане на драми 
Заложен е от Шри Рупа Госвами. 
Ако един предан чуе въвеждащите части 
На две от тях, така ще се прехласне, 
Че сякаш със криле ще полети 
И блаженството му ще се увеличи.” 
 
(3.5.109) 
Въпреки обясненията на Сварупа Дамодара, 
Продължи да настоява Бхагаван Ачария: 
„Моля те, изслушай драмата веднъж поне!  
Така ще прецениш добра ли е или не е.” 
 
(3.5.110) 
Понеже два-три дена продължава 
Бхагаван Ачария да настоява 
Поезията да чуе Сварупа Дамодара,  
Накрая молбите му успяха да накарат 
Личния секретар на Бога, макар и не желал, 
Да слуша поезията на този брахмана от Бенгал. 
 
(3.5.111) 
И тъй, приседна Шри Сварупа Дамодара, 
Заедно с останалите си предани другари, 
Да изслушат драмата на поета, 
Който встъпителния стих зачете: 
 
(3.5.112) 
„Върховният Бог прие златен цвят 
И стана душата на тялото на Джаганнатх, 
Чиито разцъфнали лотосови очи 
Широко са отворени на вси страни. 
Така Той в Джаганнатха Пури се яви 
И материята инертна с духа си съживи. 
Нека този Бог Чайтаня ви благослови 
И с цялото благополучие да ви дари!” 
 
(3.5.113) 
Когато преданите чуха стиха, 
Те всичките поета поздравиха. 
Сварупа Дамодара го помоли обаче: 
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„Би ли ми обяснил стиха ти какво значи?” 
 
(3.5.114) 
Поетът каза: „Бог Джаганнатх 
Е най-красивото тяло на този свят, 
А Шри Чайтаня, който е изключително сериозен, 
Е собственикът на това тяло мистериозен. 
 
(3.5.115) 
Шри Чайтаня тук, във Нилачал, се появи 
Мъртвия материален свят за да одухотвори.” 
 
(3.5.116) 
Чувайки това, всички там се ощастливиха, 
Ала тези думи Сварупа Дамодара разгневиха. 
 
(3.5.117) 
„Навличаш си злочестина, глупецо!” – каза му той строго – 
„Защото ти липсва знание за съществуването на двата Бога 
Джаганнатхадев и Шри Чайтаня!” - и добави Сварупа Дамодара – 
„Нито пък в тях изобщо ти изпитваш каквато и да било вяра! 
 
(3.5.118) 
Бог Джаганнатха е напълно духовен 
И изпълнен с трансцендентално блаженство, 
Но ти го сравняваш по начин греховен 
С мъртво тяло, разпадащо се и несъвършено, 
Съставено от външната енергия на Бога -  
Такова описание аз да понеса не мога! 
 
(3.5.119) 
По думите ти излиза, че Махапрабху Чайтаня, 
Който е Богът, изпълнен със шестте достояния, 
Е на едно ниво с обикновените живи същества! 
Вместо за върховния огън, ти Го вземаш за искра!” 
 
(3.5.120) 
Сварупа Дамодара продължи: 
„Понеже Бог Джаганнатх ти оскърби 
И Шри Чайтаня в своето изложение, 
Обречен си да стигнеш адско местоназначение. 
Абсолютната Истина не знаеш как да опишеш 
И въпреки това си се заел за това да пишеш! 
 
(3.5.121) 
Ти си в пълна илюзия затова, 
Че правиш разлика между тяло и душа 
Когато става дума за Бога! 
Такова оскърбление да понеса не мога! 
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(3.5.122) 
По никое време не са различни 
Тялото и душата на Върховната Личност! 
Неговата персонална идентичност и снага 
Изградени са от блажената енергия една, 
Която винаги е духовна и разлика такава 
Няма, която някога тях двете да отличава. 
 
(3.5.123) 
„Тялото и душата на Божествената Личност 
Никога, при никакви обстоятелства не са различни.”73 
 
(3.5.124-125) 
„О Върховни! Снагата Ти, удивителна до съвършенство, 
Която виждам сега, е пълна с неземно блаженство! 
Тя съвсем незамърсена е от мая  
И цяла в бляскави лъчи сияе! 
О Боже, няма по-добро разбиране за Тебе от това! 
Ти си Върховната Душа и творецът на света, 
Ала незасегнат от светското оставаш при това -  
От цялото му многообразие и пъстрота. 
Аз искрено подслон сега приемам  
В Твоя облик, който стои пред мене.  
Той е изворът на всички същества,  
Както и на техните телесни сетива.  
О, най-благоприятни! За наше благо, 
Ти си позволил на хората да Те обожават,  
Проявявайки облика си неземен,  
Разкрил се в медитацията ни ненагледен. 
Поднасяме почитания на Теб, Върховни Боже, 
И обожаваме със плам възторжен 
Теб, когото имперсоналистите не признават, 
Понеже са невежи и тъй в страшен ад пропадат.”74 
 
(3.5.126) 
Докато Кришна, Абсолютната Истина, 
Върховната Божествена Личност, 
Е изпълнен с трансцендентално блаженство, 
Притежава всички шест духовни съвършенства 
И е господар на мая, малката обусловена джива 
Слуга е на материята и никога не е щастлива. 
 
(3.5.127) 
„Върховният Господ, Властелинът съвършен, 
Винаги е изпълнен със блаженство и е придружен 
От Своите енергии хладини и самвит. 
Обусловеният обаче е винаги покрит 
И е объркан от тристранните житейски страдания, 
                                                
73 Цитат от „Курма Пурана”, включен в „Лагху Бхагаватамрита” 1.5.342 
74 „Шримад Бхагаватам” 3.9.3-4, изговорени от Бог Брахма 
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Ставайки вместилище на премеждия и изпитания.”75 
 
(3.5.128) 
Всички сбрали се, чувайки това обяснение, 
Бяха поразени от учудване и удивление 
И другояче си признаха вече: 
„Сварупа Дамодара истина изрече - 
Този брахмана бенгалски без съмнение 
Извърши с описанието си оскърбление.” 
 
(3.5.129) 
Щом бенгалецът чу укорите на Сварупа Дамодар Госвами, 
Засрамен, уплашен и като че поразен от гръм остана 
И като паток сред обществото на лебеди бели, 
Занемял, той думичка не можеше и да обели. 
 
(3.5.130) 
Виждайки нещастието на поета, 
Със сърце, от състрадание обзето, 
Сварупа Дамодара даде му съвет, 
Така че полза някаква да има тоз поет: 
 
(3.5.131) 
„Ако искаш да разбереш „Шримад Бхагаватам”, тогава 
Трябва да го чуеш от себереализирал се ваишнава. 
Ала единствено ще бъдеш способен да направиш това, 
Ако приемеш подслон на Чайтаня в лотосовите стъпала.” 
 
(3.5.132) 
Сварупа Дамодара Госвами продължи: 
„В общуването с предани всичко се корени. 
Общувай редовно с преданите на Шри Чайтаня 
И тогава ще разбереш вълните на бхакти в океана. 
 
(3.5.133) 
Само ако следваш принципите на Шри Чайтаня 
И на последователите Му, ще струва твоето знание. 
Тогава ще можеш да пишеш за трансценденталната лила 
Без никаква материална черта творбата ти да е замърсила. 
 
(3.5.134) 
Ти си съставил този стих-встъпление, 
Изпитвайки голямо удовлетворение. 
Но значението, което си изразил 
Е замърсено, защото си оскърбил 
Шри Чайтаня и Бог Джаганнатха -  
Това не прави композицията ти свята. 
 

                                                
75 Цитат от Шри Вишну Свами в коментара „Бхавартха Дипика” (1.7.6) от Шридхара Свами 
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(3.5.135) 
Написаното е нередно във творбата, 
Защото предписаните принципи ти не познаваш. 
Ала богинята на знанието Сарасвати 
Използвала е думите ти Бог молитвено да възхвалява. 
 
(3.5.136) 
Понякога демоните, а и Бог Индра дори, 
Веднъж да укорява Кришна си позволи. 
Ала Сарасвати, насочвайки тяхното слово, 
Се възползва молитви да отдаде на Бога. 
 
(3.5.137) 
„Бог Индра каза разгневен: 
„Този Кришна е човек обикновен! 
Бъбрив хлапак, един безочлив невежа, 
Макар че за много учен на себе си гледа! 
Пастирите от Вриндавана ме оскърбиха, 
Отхвърлиха ме, а Нему се поклониха. 
Тази обида Индра няма да забрави! 
Подобно поведение въобще не ми се нрави.”76 
 
(3.5.138) 
Царят на рая, Индра, твърде се възгордял 
От райските си богатства и сякаш полудял. 
Така от интелигентност цял лишен тогава, 
Той да говори глупаво за Кришна си позволява. 
 
(3.5.139) 
Индра си мислел: „Добре Го наредих 
Онзи ми ти Кришна, като Го опозорих!” 
Ала Сарасвати, богинята на знанието велика, 
Използва случая да възнесе към Кришна молитва. 
 
(3.5.140) 
Думата „вачала”се използва да обозначава 
Личност, която на Ведите винаги се позовава. 
А думата „балиша” - „невинен” означава 
И това описание на Кришна подобава, 
Защото Той ведическото знание изговаря, 
Но винаги за невинно момче се представя. 
 
(3.5.141) 
Когато няма кой друг почитания да получи, 
Да го нарекат „анамра” може да се случи, 
Или „такъв, който никому не се покланя” -  
Това значение думата „стабдха” добавя. 
А от Кришна няма друг по-учен, затова само 

                                                
76 „Шримад Бхагаватам” 10.25.5 
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Го наричат „аджна” - за когото неизвестно няма. 
 
(3.5.142) 
Словосъчетанието „пандита-мани” 
Може такива значения да храни, 
Които указват, че Кришна е почитан 
Дори и от учения най-начетен. 
При все това, понеже Своите предани обича, 
Кришна на обикновен човек прилича 
И затова може „мартя” да се нарича. 
 
(3.5.143) 
Демонът Джарасандха Кришна гълчеше 
С думите: „Ти си най-низшето създание, човече! 
Няма аз с такъв човек да се сражавам, 
Който собствените си роднини обезглавява.” 
 
(3.5.144) 
Майка Сарасвати приема „пурушадхама” 
Да означава всъщност „пурушоттама”. 
Значението така бива променено 
На „Този, на когото всички са подчинени.” 
 
(3.5.145) 
Незнанието, или мая, „бандху” може да бъде наречена, 
Защото от нея всички в материалния свят са оплетени. 
Затова чрез думите „бандху-хан” Сарвасвати разкрива, 
Че не роднините си, а мая всъщност Бог Кришна убива. 
 
(3.5.146) 
Кришна бе оскърбен така и от Шишупала, 
Но богинята на знанието отново бе успяла 
В думите му да се всели и да отдаде на Бога молитви,  
Макар Шишупала омраза към Кришна да изпитва. 
 
(3.5.147) 
Така и от твоя стих, макар да нанася оскърбление 
Според вложеното от тебе там значение, 
Майка Сарвасвати се възползва, молитви да отдаде  
На Върховния Бог сред всички богове. 
 
(3.5.148) 
В никакво отношение не са различни 
Бог Джаганнатха и Господ Кришна. 
Но тук Джаганнатха е неподвижно установен, 
Като Абсолютната Личност от дърво проявен. 
 
(3.5.149) 
Така, макар да изглежда, че са двама и са различни, 
И Бог Джаганнатх, и Шри Чайтаня са всъщност Кришна. 
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(3.5.150) 
В Тях двамата е върховното желание 
Светът да бъде освободен от страдание 
И поради тази причина също така 
Няма разлика между тези Бога два. 
 
(3.5.151) 
Всички материално заробени люде да освободи 
Кришна в подвижния облик на Чайтаня се роди. 
 
(3.5.152) 
Като Господ Джаганнатха посети, 
Човек от самсара може да се освободи. 
Но не всички хора от всички страни 
Могат в Джаганнатх Пури да дойдат, уви. 
 
(3.5.153) 
Шри Чайтаня Махапрабху, обаче 
В подвижния си облик навред крачи -  
Или лично, или чрез Своите слуги -  
От страна в страна, от град на град върви 
И като движещия се Брахман свят 
Избавя всички хора в този свят. 
 
(3.5.154) 
Така аз тук обясних значението  
Вложено от богинята на знанието. 
Ти си голям щастливец, че по такъв начин 
Си описал Шри Чайтаня и Бог Джаганнатха! 
 
(3.5.155) 
Понякога някой иска Кришна да сгълчи 
И затова святото Му име мълви. 
По този начин святото име става 
Причината, която го освобождава.” 
 
(3.5.156) 
Щом поетът от Бенгал чу това правилно обяснение 
От Сварупа Дамодара на истинското значение, 
Той падна на всички предани в краката 
И прие подслон при тях със сламка в устата. 
 
(3.5.157) 
Тогава всички предани за другар го приеха 
И виждайки колко смирен е станал поета, 
Те описаха поведението му на Чайтаня 
И го доведоха в Неговата компания. 
 
(3.5.158) 
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По милостта на преданите на Махапрабху Чайтаня, 
Поетът от Бенгал остави всички други занимания 
И с тях във Джаганнатха Пури остана. 
Кой може милостта им в думи да обхване? 
 
(3.5.159) 
И така, разказах как Прадюмна Мишра, 
Следвайки заръката на Шри Чайтаня, 
Наслади се на беседите за Господ Кришна 
На Рамананда Рая в святата компания. 
 
(3.5.160) 
В този разказ аз подробно обясних 
Славните качества на Рамананда Рая, 
Чрез когото лично пределът разкри 
На екстатичната любов Шри Чайтаня. 
 
(3.5.161) 
В хода на разказа също и обяснение съм дал 
За драмата, написана от онзи поет от Бенгал. 
Макар да бе невеж, с вяра и смирение той доби 
Подслон на Шри Чайтаня в лотосовите ноги. 
 
(3.5.162) 
Забавленията на Бог Шри Кришна Чайтаня 
Са същината на всички нектарни описания. 
От потока на едно от Неговите забавления 
Тръгват стотици и хиляди разклонения. 
 
(3.5.163) 
Всеки един, който слуша тези забавления 
С вяра и в изпълнено със обич настроение, 
Ще разбере бхакти, бхактите и дивната раса, 
Които стаени в забавленията на Чайтаня са. 
 
(3.5.164) 
Лотосовите нозе на Рупа и Рагхунатха 
Са целта на молитвата ми свята. 
Тяхната милост винаги аз желая 
И продължавам да разказвам тая 
„Чайтаня Чаритамрита” във екстаз -  
Аз, следващият стъпките им Кришнадас. 
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ГЛАВА ШЕСТА 
 
СРЕЩАТА НА ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ С РАГХУНАТХА ДАСА 
ГОСВАМИ 
 
 
(3.6.1) 
Поднасям съкровените си почитания 
На онзи Махапрабху Кришна Чайтаня, 
Който със въжетата на милостта си безпричинна 
Приложи разни номера, додето не постигна 
Да издърпа Рагхунатха дас Госвами сам 
От слепия кладенец на семейния живот презрян 
И го направи един от най-близките си другари, 
Поверявайки го на грижите на Сварупа Дамодара. 
 
(3.6.2) 
Джая, джая Шри Чайтаня! Джая Нитянанда! 
Джай Адвейтачандра! Джая Гоура Бхакта вринда! 
 
(3.6.3) 
Ето така в компанията свята 
На Своите предани, Шри Гоурачандра 
Изпълняваше в града на Джаганнатха 
Забавленията си, изпълнени с ананда. 
 
(3.6.4) 
Въпреки че Махапрабху Шри Чайтаня  
Изпитваше от раздялата с Кришна страдания, 
Той външно Своите чувства не проявяваше, 
Защото да не натъжи бхактите се опасяваше. 
 
(3.6.5) 
Промените, случващи се с Бога, 
Когато Той се измъчваше до изнемога 
От раздялата с Кришна в страдание, 
Не подлежат на никакво описание. 
 
(3.6.6) 
Когато Богът усещаше болка голяма 
От непосилната с Кришна раздяла, 
Единствено разговорите с Рамананда Рая 
И сладките песни на Сварупа Дамодара 
Му помагаха някак нощта да изкара. 
 
(3.6.7) 
Денем Богът с преданите пребиваваше 
И в общуването някак си се разтушаваше, 
Ала нощем рязко нарастваше Неговата мъка 
От болезнената със Шри Кришна разлъка. 
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(3.6.8) 
Двама души, Негови най-близки другари -  
Рамананда Рая и Сварупа Дамодара –  
Оставаха с Бога, за да Го успокояват 
С различни стихове като Го утешават, 
Свързани със забавленията на Бог Шри Кришна 
И песни като пеят за удовлетворението Му висше. 
 
(3.6.9) 
Преди, когато Господ Кришна 
На тази земя присъстваше лично, 
Имаше един Субала, Негов приятел пастир, 
Който стремеше се да Му донася щастие и мир, 
Докато линееше в раздялата със Радхарани; 
Така сега помощник Рамананда Рай избран е 
Да носи щастие в болезненото страдание, 
Което измъчваше Махапрабху Чайтаня. 
 
(3.6.10) 
Измъчвана когато беше Шримати Радхарани 
На раздялата с Кришна от смъртните рани, 
Нейната постоянна спътница Лалита 
Й помагаше всячески да остане жива. 
Така и когато Махапрабху изпита 
Емоциите на Радхарани красиви, 
Сварупа Дамодара бе до своя Бог 
Да Му помага да поддържа Своя живот. 
 
(3.6.11) 
Да се опише каква беше позицията щастлива 
На Рамананда и Сварупа би било несполучливо. 
Те бяха познати като най-близки в цялата компания 
На сподвижниците на Махапрабху Чайтаня. 
 
(3.6.12) 
Така Бог Шри Чайтаня изпитваше наслада 
От живота си в компанията на преданите драга. 
О предани на Махапрабху, моля чуйте сега 
Как Рагхунатха дас Госвами с Бога се видя. 
 
(3.6.13) 
Когато Рагхунатха даса, все още семеен, 
Дойде да види Бога в Шантипура с взор елеен, 
Шри Чайтаня даде му наставления безценни 
По силата на Своята милост безпределна. 
 
(3.6.14) 
Вместо да стане така наречен 
Отшелник от света отречен, 



 145 

Рагхунатха даса, следвайки инструкциите на Бога, 
Се върна у дома и действаше сякаш е привързан много. 
 
(3.6.15) 
Рагхунатха даса бе отречен дори в семейния живот, 
Ала външно да показва отречението си той не бе готов. 
Вместо това като на обикновен търговец делата му бяха 
И така майка му и баща му за него не се безпокояха. 
 
(3.6.16) 
Когато Рагхунатха даса получи вестта, 
Че Махапрабху се е завърнал от Матхура, 
Той се стара с каквото можеше до изнемога 
Убежище да търси в лотосовите нозе на Бога. 
 
(3.6.17) 
По това време имаше един бирник мюсюлманин, 
Който събираше данъците в Саптаграма. 
 
(3.6.18) 
Когато Хираня даса, чичото на даса Рагхунатха, 
Направи съглашение с правителството на страната 
Да събира таксите, мюсюлманският бирник (чаудхури) 
Започна много да му завижда, позицията си щом загуби. 
 
(3.6.19) 
Хираня събираше по 2 000 000 монети, от които 
1 500 000 от правителството трябваше да бъдат придобити, 
Ала той предаваше на управлението 1 200 000 само 
И така 300 000 жълтици още печелеше чрез измама. 
Виждайки това, мюсюлманинът тюрк чаудхури 
Реши да му съперничи и работата да разтури. 
 
(3.6.20) 
След като изпрати поверителен доклад 
До началника на правителствената хазна, 
Назначеният министър бе доведен от чаудхури 
С намерението Хираня даса да арестува. 
Ала Хираня даса бе напуснал вече своя дом, 
Затова чаудхури арестува Рагхунатха с взлом. 
 
(3.6.21) 
Всеки ден мюсюлманинът заплашваше Рагхунатха даса: 
„Ще те накажа, ако не предадеш чичо си и баща си!” 
 
(3.6.22) 
Този чаудхури да го набие искаше 
Ала щом лицето на Рагхунатха видеше, 
Той своето решение забравяше 
И да му посегне не посмяваше. 
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(3.6.23) 
Чаудхури от Рагхунатха даса всъщност се боеше 
Защото към общността каястха той принадлежеше. 
Затова, макар да го нагрубяваше всякак със слова, 
Да му посегне мюсюлманинът така и не посмя. 
 
(3.6.24) 
Докато продължаваше всичко това 
Рагхунатха даса замисляше хитрина, 
С която да избяга от затвора и така 
Чудейки се какво точно да стори, 
Той поднесе смирената си молба 
В нозете на мюсюлманина чаудхури:  
 
(3.6.25) 
„Чуй ме, скъпи ми господине, 
Баща ми и чичо ми, братята двамина 
Са всъщност твои братя и другари, 
А братята винаги намират за какво да се карат. 
 
(3.6.26) 
Понякога братята се карат помежду си, 
А друг път са благи в отношенията си. 
Не е сигурно кога ще има такива промени; 
Уверен съм, че макар днес да сте настървени 
Утре вие, тримата братя, заедно отново 
Ще седите и разговаряте със спокойно слово. 
 
(3.6.27) 
Точно както аз син съм на своя баща, 
И твой син съм по същия начин. 
Аз напълно завися от тебе сега, 
А ти си мой закрилник значи. 
 
(3.6.28) 
За някой, който някой друг поддържа 
От наказание е по-добре да се въздържа. 
Ти си експерт във всички писания; 
Всъщност, ти си като жив светия.” 
 
(3.6.29) 
Когато чу затрогващия глас, 
С който говореше му Рагхунатха дас, 
Сърцето на чаудхури си изгуби твърдостта 
И сълзи потекоха връз неговата брада. 
 
(3.6.30) 
Мюсюлманинът на Рагхунатха даса рече: 
„От сега нататък мой син ти си вече 
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И ще намеря начин още днес 
Да те освободя от този стрес!” 
 
(3.6.31) 
След като министъра осведоми, 
Чаудхури Рагхунатха дас освободи, 
А сетне заговори му със слова, 
Преливащи от силата на обичта: 
 
(3.6.32) 
„На баща ти по-големият брат 
С разум не е толкова богат. 
На 800 000 монети той се наслаждава, 
Но тъй като и аз акционер ставам, 
Приходът трябва да бъде споделен 
И да се даде известна част на мен. 
 
(3.6.33) 
Сега ти среща уреди 
Между твоя чичо и мен. 
Нека той най-доброто реши 
А аз ще съм удовлетворен.” 
 
(3.6.34) 
Рагхунатха даса тогава уреди 
Среща между чичо си и чаудхури. 
Въпросът беше вече уреден 
И всеки беше умиротворен. 
 
(3.6.35) 
Така Рагхунатха дас, който мечтаеше да е саннясин, 
Прекара година като бизнес мениджър първокласен. 
Но на следващата година отново реши, 
Че идва време от дома да си върви. 
 
(3.6.36) 
Той стана сам една нощ и си тръгна, 
Но баща му го хвана далеч и го върна. 
 
(3.6.37) 
Това започна да се случва почти всеки ден - 
Рагхунатха бягаше и сетне биваше уловен. 
Тогава майката на Рагхунатха даса 
Каза следното на баща му във страха си: 
 
(3.6.38) 
„Нашият син е полудял изглежда! 
Просто го удържай вързан с въжета.” 
Баща му, не знаейки какво да стори, 
В нещастието си така й отговори: 
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(3.6.39) 
„Рагхунатх, нашият син, богат е 
Като Индра, царя на небесата 
И като ангел е съпругата му красива, 
Ала не връзва това ума му с въжета лъжливи. 
 
(3.6.40) 
Как да удържим тогава това момче, 
Като го вържем с някакво просто въже? 
Не е възможно дори и за един баща 
Да обезсили реакциите от минали дела. 
 
(3.6.41) 
Бог Чайтаня го е дарил изцяло 
Със златната си милост засияла. 
Та кой би могъл у дома да удържи 
Полуделия по Чайтанячандра, кажи?” 
 
(3.6.42) 
Тогава Рагхунатха даса в ума си нещо реши 
И на следващия ден отиде Шри Нитай да посети. 
 
(3.6.43) 
В селцето Панихати, Рагхунатха даса 
Получи даршан със Нитай прекрасен, 
Който бе придружен от множество певци 
На киртан и от всякакви други слуги. 
 
(3.6.44) 
На една скала, под едно дърво на брега на реката Ганга, 
Сияен като хиляди изгряващи слънца седеше Нитянанда.  
 
(3.6.45) 
Стаени в съзерцателно обожание, 
Множество предани седяха на Нитай в нозете. 
Виждайки огромното Му влияние, 
От смайване сърцето на Рагхунатх бе обзето. 
 
(3.6.46) 
Рагхунатха даса от далечно разстояние 
Падна на земята и отдаде почитания, 
А на Нитянанда Прабху рече слугата: 
„Там Ти отдава почит даса Рагхунатха.” 
 
(3.6.47) 
Чувайки това, Нитянанда скочи щастлив 
С думите: „Ах ти, крадецо свидлив! 
Идваш да Ме видиш чак във този час! 
Ела, ела тук добре да те накажа Аз!” 
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(3.6.48) 
Богът го извика да се приближи, 
Но Рагхунатха дас стоеше настрани. 
Тогава Богът насила в ръце го взе 
И постави на главата му своите нозе. 
 
(3.6.49) 
По природа Нитянанда беше милостив, 
А също особняк чудат и закачлив. 
Преливайки от благост, Той обърна се сега 
Към Рагхунатха дас със следните слова: 
 
(3.6.50) 
„Рагхунатха, ти си точно като един крадец 
И вместо да се приближиш, стоиш надалеч! 
Сега, след като си в Мое притежание, 
Те очаква подходящо наказание.  
 
(3.6.51) 
Направи фестивал! С кисело мляко и ориз нащърбен 
Нахрани обилно всички, които са дошли тук с Мен!” 
Чувайки тези слова, Рагхунатха дас, 
Изпълни се цял с радостен екстаз. 
 
(3.6.52) 
Рагхунатха даса веднага изпрати 
Хората си на покупки по селата 
Да се снабдят с хранителни продукти 
И да ги донесат обратно всички тука. 
 
(3.6.53) 
Рагхунатха дас приготви угощение богато 
От начупен ориз, кисело и прясно мляко, 
Разнообразни сладкиши, захар и банани, 
Които нареди навред по околните поляни. 
 
(3.6.54) 
Щом чуха, че ще се провежда фестивала, 
Всякакви брахмани и други господа 
Започнаха да прииждат и така се бе събрала 
Тръпнеща в очакване неизброима тълпа. 
 
(3.6.55) 
Виждайки, че въодушевеният народ расте, 
Рагхунатх поръча още храна да се донесе 
От други села и достави стотици 
Заоблени глинени паници. 
 
(3.6.56) 
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Той също така се сдоби точно 
С пет до седем особено големи съда, 
В които един брахмана започна 
Да кисне ориз за удоволствието на Бога. 
 
(3.6.57) 
Оризът бе накиснат във горещо мляко 
Във всеки един от големите казани, 
А сетне половината бе смесена богато 
С кисело мляко, захар и банани. 
 
(3.6.58) 
Другата половина бе смесена с мляко сгъстено 
И специален тип банан, известен като чанпа-кала. 
Тогава, за да стане приготовлението съвършено, 
Бяха добавени пречистено масло, камфор и захар. 
 
(3.6.59) 
Нитянанда си сложи нови премени 
И седна на висок подиум един. 
Тогава седем делви големи 
Поднесе Му кротък брамин. 
 
(3.6.60) 
На този подиум всичките най-важни 
От личностите, Нитянанда придружаващи, 
Както и други видни хора 
Седнаха в кръг около Бога. 
 
(3.6.61) 
Сред тях бяха Рамадаса, Сундарананда, Гададхара, 
Мурари, Камалакара, Садашива и Пурандара. 
 
(3.6.62) 
Дхананджая, Джагадиша, Парамешвара даса, 
Махеша, Гауридаса и също Хода Кришнадаса. 
 
(3.6.63) 
Уддхарана Датта Тхакура и още мнозина 
Сред личните придружители на Бога 
Настаниха се край Него и едва ли има 
Някой, който да ги изброи, защото аз не мога. 
 
(3.6.64) 
Чувайки за фестивала, всякакви учени образовани, 
Брахмани и свещенослужители привилегировани 
Отидоха там, а Бог Нитянанда Прабху ги уважи, 
Като на издигнатия подиум до себе си ги настани. 
 
(3.6.65) 
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Всеки гост получи по две глинени купи: 
Едната пълна беше със ориз начупен, 
Примесен със сладкото мляко сгъстено, 
А другата – с киселото мляко подсладено. 
 
(3.6.66) 
Всички други хора седнаха в групи 
И около платформата се струпаха. 
Никой не можеше да изброи 
Множеството, което там се стълпи. 
 
(3.6.67) 
По същия начин получиха всички 
По две от тези пръстени панички: 
В едната  – ориз с кисело мляко напоен; 
В другата – оризово-млечния сладкиш сгъстен. 
 
(3.6.68) 
Понеже на подиума все пак беше тясно 
И за някои от брахманите нямаше място, 
Те отидоха с по две съдинки на брега на Ганг  
И накиснаха ориза натрошен в водата там. 
 
(3.6.69) 
Други дори на брега не си намериха места, 
Затова навлязоха във самата вода 
И всеки своите два вида ориз натрошен 
Започна да яде, във Ганга потопен. 
 
(3.6.70) 
Така някои на подиума седяха, 
Други във основата му бяха, 
Някои бяха на брега на реката, 
Но всички те държаха в ръката 
По две панички от храната 
Разпространена им от двайсет души от селата. 
 
(3.6.71) 
По това време Рагхава Пандита пристигна там. 
Виждайки ситуацията, изненадан бе той и засмян. 
 
(3.6.72) 
Рагхава донесе много видове приготовления 
Готвени с гхи и поднесени на Бога в приношение. 
Най-напред пред Нитянанда той прасадама постави, 
А сетне и сред събралите се предани пък го раздаде. 
 
(3.6.73) 
Рагхава Пандита каза на Бог Нитянанда: 
„На Теб, Господарю, аз служа постоянно, 
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За Теб храна на Божеството съм предложил 
И за Твое удоволствие аз там съм я положил. 
Но Ти зает си да празнуваш тук този фестивал 
И храната недокосната стои, без да си я изял.” 
 
(3.6.74) 
Нитай му отвърна: „Ще изям тук всичко през деня, 
А във твоя дом ще дойда да се храня през нощта. 
 
(3.6.75) 
Аз на общността на пастирчетата принадлежа 
И обикновено имам много придружители, затова 
Щастлив съм, че можем заедно с тях да се храним, 
Като на песъчливия речен бряг пикник си направим.” 
 
(3.6.76) 
Бог Нитянанда Рагхава Пандит да седне настани 
И поръча да му донесат от двата вида оризови храни. 
 
(3.6.77) 
Когато на всички оризът бе сервиран 
Бог Нитянанда започна да медитира 
С най-голямо и предано внимание 
И доведе там Махапрабху Чайтаня. 
 
(3.6.78) 
Когато Шри Чайтаня Махапрабху там пристигна, 
Нитянанда Прабху от мястото си се надигна 
И двамата гледаха как наслаждават се всички преданоотдадени 
На двете приготовления с кисело и кондензирано мляко подправени. 
 
(3.6.79) 
От всяка една глинена паничка 
Бог Нитянанда гребна по лъжичка 
От ориза и го пъхна на Махапрабху в устата, 
Наслаждавайки се с радост на шегата. 
 
(3.6.80) 
Шри Чайтаня от Своя страна 
Също загреба по малко храна 
И подавайки я на Нитай се смя, 
Докато Той я поглъщаше с уста. 
 
(3.6.81) 
По този начин Бог Нитянанда 
Вървеше край всяка команда 
От хранещи се и всички ваишнави 
Стояха там, гледайки тази забава. 
 
(3.6.82) 
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Никой не разбираше какво прави Нитай 
Докато обикаляше измежду тях безкрай. 
Ала някои, с очи пречистени в любовен плам, 
Виждаха, че и Чайтаня също беше там. 
 
(3.6.83) 
Сетне Нитянанда Прабху се усмихна и седна. 
От дясната си страна Той тогава погледна, 
Където държеше четири съда с ориз натрошен, 
Който все още бе неолющен и не беше сварен. 
 
(3.6.84) 
Бог Нитянанда предложи на Шри Чайтаня асан 
И Той със радост разположи се там. 
Сетне заедно двамата братя 
Започнаха да се хранят богато. 
 
(3.6.85) 
Виждайки как Бог Чайтаня с Него яде, 
Екстатична любов Нитянанда обзе 
И тъй като много се ощастливи 
Той различни признаци прояви. 
 
(3.6.86) 
Нитянанда Прабху заповяда: „Докато ядете 
Всички святото име на Бога славете!” 
Веднага възгласът: „Хари! Хари!” безспир 
Надигна се, изпълвайки целия всемир. 
 
(3.6.87) 
Докато всички събрали се ваишнави 
Се хранеха докато „Хари, Хари“ възпяват, 
Те си спомниха как Кришна и Баларама 
Се хранели с пастирчетата на река Ямуна. 
 
(3.6.88) 
Шри Чайтаня и Прабху Нитянанда красиви 
Са изключително великодушни и милостиви. 
Рагхунатха дас имаше добрата съдба 
Те да приемат всички тези отношения. 
 
(3.6.89) 
Кой може да разбере милостта изобщо 
И влиянието на Господ Нитянанда мощно, 
С което Той накара Махапрабху Бог Гоуранга 
Да дойде да яде бичен ориз на брега на Ганга! 
 
(3.6.90) 
Всички поверителни преданоотдадени 
Са пастирчета в изначалните си роли незабравени 
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И начело със Шри Рамадас 
Вглъбиха се в любовния екстаз, 
Мислейки, че на Ганга брега 
Е крайбрежието на Ямуна. 
 
(3.6.91) 
Когато продавачите от много други села 
Дочуха, че фестивалът провежда се сега, 
Те пристигнаха, за да продават отзарана 
Ориз, кисело мляко, сладкиши и банани. 
 
(3.6.92) 
Щом надонесоха своите продукти, 
Рагхунатха даса всичките ги купи 
И след като щедро им ги заплати, 
Гости ги със собствените им храни. 
 
(3.6.93) 
Всеки, който дойде да види какво става 
И се включи във фестивалната забава, 
Също бе нахранен с ястия подбрани  
От ориз, кисело мляко и банани. 
 
(3.6.94) 
Когато Нитянанда Прабху се нахрани, 
Той изми устата си и Своите длани, 
А останалата в купите му храна 
Даде на Рагхунатх дас след това. 
 
(3.6.95) 
Имаше останала още храна 
В трите други големи съдини. 
Това бе на Бог Нитянанда милостта 
И тя бе разпространена от брамина 
На всички предани, събрани там, които 
Щастието имаха по залък да опитат. 
 
(3.6.96) 
Сетне един друг чистосърдечен брамин 
Донесе гирлянд от прекрасни цветове на жасмин 
И на шията на Нитянанда сложи ароматните цветя, 
А после със сандалова паста разтри Неговата снага. 
 
(3.6.97) 
Когато един слуга бетелови ядки донесе 
И на Бог Нитянанда с преданост ги поднесе, 
Богът се усмихна и да ги дъвчи започна, 
Вкусвайки с наслада от сърцевината им сочна. 
 
(3.6.98) 
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След това, със собствената си прекрасна длан 
Нитай раздаде на преданите, намиращи се там, 
Останалите гирлянди, сандалова паста и бетелови ядки, 
За да се насладят на остатъците от прасадам сладки. 
 
(3.6.99) 
След като получи остатъците от храната 
На Бог Нитянанда Прабху, даса Рагхунатха, 
Който беше изключително щастлив, от тях яде, 
А останалите на своите придружители раздаде. 
 
(3.6.100) 
Така разказах забавлението на Нитянанда сладко 
Във връзка с фестивала на ориза и киселото мляко. 
 
(3.6.101) 
Бог Нитянанда Прабху през деня си почина, 
А когато слънцето залезе и вечерта премина 
Той отиде в храма на Рагхава Пандит 
И започна санкиртан с любов пропит. 
  
(3.6.102) 
Бог Нитянанда най-напред въздействие оказа 
На всички предани да затанцуват във екстаза, 
А сетне затанцува с радост и самият Той, 
Обливайки целия свят в любовен порой. 
 
(3.6.103) 
Бог Шри Чайтаня Махапрабху бе там да наблюдава 
Как Нитянанда Прабху танцува в екстатична бхава. 
Нитянанда Прабху можеше да види това, 
Ала за другите оставаше си скрито все така. 
 
(3.6.104) 
Начинът, по който Бог Нитянанда танцува, 
Също както и танците на Шри Чайтаня, 
Са такива, на които целият свят се любува 
И не подлежат на сравнение и описание. 
 
(3.6.105) 
Никой не може да даде правилно описание 
На сладостта на танца на Бог Нитянанда. 
Лично да Го види идва самият Шри Чайтаня, 
Изпитвайки божествена любов грамадна. 
 
(3.6.106) 
Като си почина след като танците спряха най-накрай, 
Рагхава Пандита на вечеря покани със молби Нитай. 
 
(3.6.107) 
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Бог Нитянанда Прабху седна да вечеря 
С личните си придружители около Него, 
А за Шри Чайтаня, на себе си отдясно, 
Направи за сядане специално място. 
 
(3.6.108) 
Чайтаня Махапрабху дойде там 
И седна на асана си застлан. 
Когато Рагхава Пандит видя това, 
Бликаща радост сърцето му заля. 
 
(3.6.109) 
Храната донесе Пандита Рагхава 
И пред двамата братя я постави, 
А сетне разпространи прасадам 
Сред всички други ваишнави. 
 
(3.6.110) 
Имаше различни видове печива, 
Сутляш и сготвен ориз най-фин, 
Надминаващ на нектара сладостта, 
А също и разни зеленчуци не един. 
 
(3.6.111) 
Така приготвена от Рагхава Пандит храната 
И предложена след това с любов на Божествата 
Беше като на нектар безсмъртен същината 
И отново идваше да я приема Богът златен. 
 
(3.6.112) 
Рагхава Пандит предлагаше на Божествата  
След като беше сготвена с любов храната, 
И приготвяше отделно приношение 
За Шри Чайтаня с предано вълнение. 
 
(3.6.113) 
Всеки ден Махапрабху ядеше до насита 
В дома на скъпия си Рагхава Пандита. 
Понякога Той даваше на Своя предан свиден 
Даршана - възможност с очите си да Го види. 
 
(3.6.114) 
Рагхава Пандит носеше прасадам на двамата братя 
И ги хранеше с голямо внимание най-богато. 
Те изяждаха докрай цялата храна, 
Без след себе си да оставят и троха. 
 
(3.6.115) 
Той донесе толкова приготовления различни, 
Че никой не знаеше точния им брой отлично.  
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Всъщност, истина беше, че самата Радхарани 
Готвеше лично в неговия дом ястия подбрани. 
 
(3.6.116) 
От Дурваса Муни получила бе Радха 
Благословия (когато успяла бе да го зарадва) 
Да е по-сладко от нектар каквото сготви Тя -  
Такава е на гозбите Й специалната черта. 
 
(3.6.117) 
Ароматна и на вид много приятна 
Тази храна бе есенцията на сладостта. 
Така Нитянанда и Чайтаня, братята двама,  
Ядоха от нея с удоволствие голямо. 
 
(3.6.118) 
Всички преданоотдадени, там сбрани 
Искаха Рагхунатх да седне и да се нахрани, 
Ала Рагхава Пандит им каза: 
Той ще приеме по-късно прасада. 
 
(3.6.119) 
Всички предани прасадам си взеха 
И до насита от храната приеха. 
Сетне, възпявайки имената на Бог Хари, 
Изправени, те измиха своите ръце и усти. 
 
(3.6.120) 
Измиха ръцете и устите си и двамата братя, 
След като с прасадам се нахраниха богато. 
Сетне Рагхава Пандит поднесе им гирлянди от цветя 
И със сандалова паста украси Тяхната снага. 
 
(3.6.121) 
Рагхава Пандита Им поднесе бетелови ядки 
И обожава лотосовите нозе на двамата братя. 
Той също на преданоотдадените бе раздал 
Ядки, цветни гирлянди и паста от сандал. 
 
(3.6.122) 
Понеже към Рагхунатха с милост бе пропит, 
Даде му да вкуси Рагхава Пандит 
От чиниите с остатъците от храната, 
Оставена от двамата пресвети братя. 
 
(3.6.123) 
Той каза: „Бог Шри Чайтаня е ял от тази храна. 
Ако приемеш остатъците, гарантира ти се свобода 
От проблемите и оплитането на семейните дела.” 
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(3.6.124) 
Върховният Господ винаги живее 
В сърцето и дома на предан, който по Него копнее. 
Това понякога е видно за очите, друг път не, 
Тъй като напълно независим Богът е. 
 
(3.6.125) 
Върховният Бог навсякъде прониква 
И затова навсякъде и обитава. 
Ако някой с тази визия не свиква, 
Съмнението му го унищожава. 
 
(3.6.126) 
На заранта Прабху Нитянанда, 
След като окъпа се щастлив във Ганга, 
Със спътниците си под същото дърво се настани, 
Където и предишния ден видян бе да седи. 
 
(3.6.127) 
Рагхунатха даса там отиде 
Бог Нитянанда за да види 
И лотосовите Му нозе да обожава. 
Изрази Той своето желание тогава 
С посредничеството на Шри Рагхава: 
 
(3.6.128) 
„Сред хората няма по-нищожен от мен, 
По-греховен, пропаднал и заклеймен. 
При все това аз имам дръзкото желание 
Да се прислоня в лотосовите нозе на Шри Чайтаня. 
 
(3.6.129) 
Като джудже, което иска да хване луната, 
Аз се опитвах много, много пъти. 
Но никога не успях и си останах на земята, 
Очаквайки някакво чудо да се случи. 
 
(3.6.130) 
Всеки път когато исках да избягам от дома 
И от семейните си връзки да се отрека, 
Хващаха ме и ме връзваха моите майка и баща. 
 
(3.6.131) 
Никой не може, дори и да има желание, 
Подслон да намери при Шри Чайтаня, 
Ако от Твоята милост е лишен. 
Но ако Ти от него си удовлетворен, 
Дори най-нисшият сред хората човек да е, 
Той се прислонява в лотосовите Му нозе. 
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(3.6.132) 
Макар да зная, че съм съвсем непригоден 
И да поднеса молбата си изпитвам ужас огромен, 
При все това Те моля, Господарю, милостив бъди 
И подслон в лотосовите нозе на Шри Чайтаня ми дари! 
 
(3.6.133) 
Поставяйки нозете си на моята глава, 
Аз моля Те, благослови ме Ти сега 
Подслона да получа без затруднения 
Във лотосовите нозе на Шри Чайтаня!” 
 
(3.6.134) 
Чувайки молитвите от Рагхунатха дас отправени, 
Нитянанда се усмихна и рече на събраните отдадени: 
„В материално отношение Рагхунатх е толкова богат 
Колкото Индра, господаря на целия небесен свят. 
 
(3.6.135) 
Заради милостта, с която Шри Чайтаня го дари, 
Рагхунатха даса, макар да има толкова пари, 
И в щастие материално да се къпе постоянно, 
Изобщо не харесва това си състояние. 
Затова нека всеки от вас милостта си да пролее, 
Да благослови добрата му съдба скоро да узрее 
И той да получи тъй лелеяното си убежище 
На Чайтаня Махапрабху в лотосовите нозе. 
 
(3.6.136) 
Онзи, който е доловил и полъхче от аромата 
На лотоса на Бог Шри Кришна в стъпалата 
Не цени дори щастие като онова 
Достъпно на планетата на Брахма, 
Която е най-висшата във този свят на мая; 
Какво да говорим за блаженствата на рая! 
 
(3.6.137) 
„Цар Бхарата желаеше с привързаност дълбока  
Общуването да получи на Върховния Бог, Уттамашлока, 
На когото се отдават молитви и поеми, 
За да Го удовлетворят предназначени. 
Още млад Махараджа Бхарата изостави 
Своята привлекателна съпруга и деца,  
Приятели и царство, което богат го прави –  
Изпражненията си човек изоставя така.” 77 
 
(3.6.138) 
Тогава Бог Нитянанда извика Рагхунатха 

                                                
77 „Шримад Бхагаватам” 5.14.43 
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Да се приближи и постави му върху главата 
Своите лотосови нозе, охлаждащи като луни 
И сетне започна следните думи да мълви: 
 
(3.6.139) 
„Скъпи ми Рагхунатха дас, понеже ти 
Празник на брега на Ганга уреди, 
Шри Чайтаня Махапрабху тук дойде 
Своята милост да ти подаде. 
 
(3.6.140) 
По Своята безпричинна милост сладка 
Той яде приготовленията от ориз и мляко. 
Сетне, след като видя танца на преданите през нощта, 
Той прие и за вечеря от предложената Му храна. 
 
(3.6.141) 
Бог Шри Чайтаня, Гоурахари 
Дойде тук лично тебе да спаси! 
Така че всички пречки, сигурен бъди, 
Дланта Му милостива вече отстрани. 
 
(3.6.142) 
Шри Чайтаня Махапрабху скоро ще те приеме, 
А Сварупа Дамодара под крилото си ще те вземе. 
Така ти ще станеш един от най-доверените слуги, 
Когато Бог Чайтаня с подслон в нозете си те дари. 
 
(3.6.143) 
Сигурен във всичко това бъди 
И спокойно у дома си се върни! 
Скоро без никакви пречки ще се прислониш 
В лотоса на нозете на Господ Чайтаня висш.” 
 
(3.6.144) 
На Бог Нитянанда по божествената молба 
Рагхунатха даса бе благословен с милостта 
На всички предани на Бог Шри Чайтаня, 
След което им отдаде своите почитания. 
 
(3.6.145) 
Сбогувайки се, той Бог Нитянанда остави, 
А с Него и всички други ваишнави 
И сетне насаме със Рагхава Пандит 
Проведе един разговор скрит. 
 
(3.6.146) 
След като консултация той с Рагхава Пандит направи, 
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Сто златни монети и седем толи78 злато тайно достави 
В ръцете на ковчежника на Нитянанда Прабху 
И никой друг по това време за дарението не чу. 
 
(3.6.147) 
Рагхунатха дас ковчежника предупреди: 
„На Бог Нитянанда и думичка не говори, 
Но когато Той се прибере у дома 
Любезно съобщи Му за това.” 
 
(3.6.148) 
Тогава Рагхава Пандита заведе 
В своя дом Шрила Рагхунатха даса  
И след като муртито му даде да види, 
Поднесе му гирлянд и сандалова паста. 
 
(3.6.149) 
Даде му и много осветена храна, 
Която да яде по пътя си към дома. 
Тогава Рагхунатх, с вълнение пропит, 
Отново заговори тъй на Рагхава Пандит. 
 
(3.6.150) 
Той каза: „Искам пари да дам 
Просто, за да обожавам там 
Лотосовите нозе на всички ваишнави велики, 
Слуги на Нитянанда Прабху и слуги на слугите.  
 
(3.6.151) 
Моля ти се, както ти самият прецениш 
По 20-15-12-10-5 жълтици да им разпределиш.” 
 
(3.6.152) 
Рагхунатха сметна сумата, която да се дава 
И я повери в ръцете на Пандита Рагхава, 
Който след това направи списък по колко пари 
На всеки предан поотделно трябваше да се плати. 
 
(3.6.153) 
С голямо смирение Рагхунатха дас постави 
Сто златни монети пред Пандит Рагхава 
И около две толи чисто злато 
За всички останали предани братя. 
 
(3.6.154) 
След като взе прах от нозете на Рагхава Пандита, 
Рагхунатха даса се завърна у дома си като изпита 
Към Нитянанда Прабху голяма благодарност щастлива, 

                                                
78 Една тола е около две унции и половина 
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Защото бе получил благословията Му милостива. 
 
(3.6.155) 
От този ден насетне той не влезе 
Във вътрешните стаи у дома, 
А в Дурга-мандапа щом слънцето залезе 
Оставаше да спи за през нощта. 
 
(3.6.156) 
Там, обаче, стражата бе нащрек 
И Рагхунатха даса мислеше си как 
Да се измъкне от техния надзор 
И да прескочи дворския стобор. 
 
(3.6.157) 
По това време всички преданоотдадени от Бенгал 
Отново тръгнаха да видят Бог Чайтаня в Нилачал. 
 
(3.6.158) 
Рагхунатха даса не можа 
Да тръгне с тях точно сега, 
Защото те толкова известни бяха, 
Че стражите да го задържат веднага щяха. 
 
(3.6.159-160) 
Докато Рагхунатха все седи и разсъждава 
Как да намери начин да избяга, 
Една нощ, час и половина преди зори, 
Ядунандана Ачария дома му посети. 
 
(3.6.161) 
Ядунандана Ачария беше свещеник 
И на Рахгунатха дас духовен наставник. 
Въпреки че бе роден на брахмани в родата, 
Той бе приел милостта на Васудева Датта. 
 
(3.6.162) 
Официално посветен бе Ядунандана Ачария 
Не от друг, а от самия Адвейта Ачария. 
Затова за него Господ Шри Чайтаня 
Беше самото му жизнено дихание. 
 
(3.6.163) 
Когато Ядунандана Ачария влезе в дома 
На Рагхунатха даса и в двора застана, 
Рагхунатха даса отиде и на голата земя 
Падна да му отдаде смирени почитания. 
 
(3.6.164) 
Един от учениците на Ядунандана Ачария 
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Бе обожавал Муртите с предано старание, 
Ала сега бе изоставил своето обожание. 
Затова учителят искаше Рагхунатх да намери как 
Да склони ученика със служенето си да се заеме пак. 
 
(3.6.165) 
Ядунандана Ачария помоли Рагхунатха:  
„Моля те, накарай този брахмана риши 
Да възобнови служенето си свято, 
Защото няма кой друг да го върши.“ 
 
(3.6.166) 
С тези думи той го хвана за ръката 
И излезе заедно с Рагхунатха. 
По това време пазачите бяха в плен на съня 
Тъй като беше самият край на нощта. 
 
(3.6.167) 
На изток от дома на Рагхунатха даса 
Бе къщата на Ядунандана Ачария. 
Те двамата докато натам вървяха 
На разни теми помежду си разговаряха. 
 
(3.6.168) 
Рагхунатх дас спря на пътя по средата 
И рече, покланяйки се на учителя си в стъпалата: 
„В дома на този брахмана сега ще ида аз 
И ще го придумам при теб да се яви завчас. 
 
(3.6.169) 
Моля те, иди си у дома без да се тревожиш; 
Аз този брахмана отново ще предразположа.“ 
Така, след като за разрешение помоли, 
Рагхунатха даса реши да се оттегли. 
 
(3.6.170) 
Така помисли си Рагхунатх дас: 
„Сега имам големия шанс да избягам аз, 
Понеже никакви слуги и часовои 
Не бдят над поведението мое.” 
 
(3.6.171) 
Мислейки така какво да направи, 
Той бързо на изток се отправи. 
Понякога се обръщаше назад, за да погледне, 
Но всеки път виждаше, че никой не го следва. 
 
(3.6.172) 
Мислейки на Гоур-Нитай за лотосовите нозе, 
Той изостави често използвания главен път 
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И припряно и нетърпеливо, бързайки пое 
По страничния, по който рядко люде вървят. 
 
(3.6.173) 
Изоставяйки обичайния път, от село на село 
Той преминаваше през джунглите смело, 
Като мислеше със своето сърце и душа 
На Шри Чайтаня за лотосовите стъпала. 
 
(3.6.174) 
Около тридесет мили така извървя 
Само от сутринта на този ден до вечерта, 
А сетне се прислони във обора 
На едни млекари, добри хора. 
 
(3.6.175) 
Когато млекарят видя, че Рагхунатха даса е гладен, 
Той донесе малко мляко и да пие от него му даде. 
Рагхунатха даса млякото изпи и легна 
Да си почива в нощта непрогледна. 
 
(3.6.176) 
А в къщата на Рагхунатха дас 
Слугата и стражът се изпълниха със страх, 
Понеже не знаеха къде ли е отишъл 
И веднага разпитаха неговия учител. 
 
(3.6.177) 
Ядунандана Ачария им рече: 
„Той помоли за разрешението ми вече 
И се завърна у дома.” Тогава проплакаха всички: 
„Сега Рагхунатха даса наистина си е отишъл!“ 
 
(3.6.178) 
После бащата на Рагхунатх дас се сети: 
„Сега поклонническо пътуване е предприето 
И всички преданоотдадени от Бенгал 
Тръгнаха да видят Шри Чайтаня в Нилачал. 
 
(3.6.179) 
Рагхунатха дас без никакъв страх 
Присъединил се е и е избягал с тях. 
Десет мъже трябва веднага да отидат, 
Да го хванат и обратно да го доведат.” 
 
(3.6.180) 
Бащата написа писмо до Шивананда Сена, 
Умолявайки го: „Върни ми сина!” най-смирено. 
 
(3.6.181) 



 165 

В Джханкара десетте мъже успяха да пристигнат 
И ваишнавите, отиващи към Нилачала, да настигнат. 
 
(3.6.182) 
Предавайки писмото със молбата съкровена, 
Попитаха мъжете Шивананда Сена 
Дали знае къде е Рагхунатха дас, 
Ала отвърна им: „Той не е идвал с нас.” 
 
(3.6.183) 
Десетте мъже се върнаха сетне у дома 
И съобщиха на Рагхунатховите майка и баща, 
Че сина им да открият все още не могат,  
Което ги изпълни със безмерна тревога. 
 
(3.6.184) 
Отдъхвайки в къщата на млекаря през нощта, 
Рагхунатха дас стана съвсем рано заранта, 
Ала вместо на изток да поеме, 
Реши пътя на юг той да вземе. 
 
(3.6.185) 
Чатрабхога първом прекоси, 
Но вместо по главния път да върви, 
Продължи да се движи умело 
По пътя, минаващ от село на село. 
 
(3.6.186) 
Нехаейки за никаква храна, 
Той вървя до края на деня. 
Никакъв глад не би го възпрял, 
За подслон в Божиите нозе закопнял. 
 
(3.6.187) 
Понякога той дъвчеше пържени зърна, 
Понякога сам си приготвяше храна, 
Друг път единствено мляко пиеше  -  
Така своите душа и тяло крепеше  
С каквото само му се представяше 
Навсякъде, където по пътя вървеше. 
 
(3.6.188) 
На Джаганнатха Пури в святата прах 
Стигна след като дванадесет дни вървя, 
Ала всъщност едва във три от тях 
Успя да хапне някаква храна. 
 
(3.6.189) 
Когато Рагхунатха даса срещна Шри Чайтаня, 
Богът стоеше на преданите си в компания, 
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А начело на всичките Му другари 
Беше Шрила Сварупа Дамодара. 
 
(3.6.190) 
Надалеч във двора той застана 
И просна се, отдавайки пранами. 
Тогава възкликна Мукунда Датта: 
„Вижте! Ето го там Рагхунатха!” 
 
(3.6.191) 
Веднага щом тези думи чу, 
Зарадва се Шриман Махапрабху 
И приветствие към Рагхунатха отправи. 
Рагхунатха тогава нозете Му хвана, 
Но Махапрабху незабавно се изправи 
И го прегърна по милостта си голяма. 
 
(3.6.192) 
Рагхунатха дас отдаде своите молитвени пранами 
В нозете на бхактите, начело със Сварупа Дамодар Госвами. 
А те, виждайки с каква милост Шри Чайтаня го дари, 
Също го прегърнаха от целите си сърца и души. 
 
(3.6.193) 
Бог Шри Чайтаня Махапрабху му рече така: 
„Няма нищо по-силно на Бог Кришна от милостта! 
Затова Богът те освободи от материалистичната яма, 
Прилична на дупка, в която се ходи по нужда голяма.“ 
 
(3.6.194) 
Рагхунатх прошепна си наум в захлас: 
„Кой е Кришна и представа нямам аз! 
Зная само, че милостта Ти, о, мой скъпи Боже, 
Ме избави от семейния ми живот невъзможен!” 
 
(3.6.195) 
Богът продължи: „Чичо ти и баща ти  
Са свързани като родни братя 
С моя дядо, Ниламбара Чакраварти, 
Затова за мои дядовци ги смятам. 
 
(3.6.196) 
Тъй като баща ти и брат му са по-малки братя 
На Моя дядо Ниламбара Чакраварти, 
По тази причина мога да си позволя 
Да се пошегувам с обич с тях така. 
 
(3.6.197) 
Мой скъпи Рагхунатха даса, 
Баща ти и чичо ти, знай, са 
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Точно като червеи в изпражнение 
В ямата на материалното наслаждение, 
Защото голямата му болест и отрова 
Те смятат за щастие свое ново и ново. 
 
(3.6.198) 
Макар баща ти и чичо ти да си остават 
Милостиви към брахманите и да им помагат, 
При все това чисти ваишнави не са, 
Въпреки че почти постигнали са това. 
 
(3.6.199) 
Онези, които привързани си остават 
Към материалистичния начин да преживяват 
И са слепи за духовния живот, са принудени 
Да действат така, че си остават обвързани 
Към кръговрата безпощаден на самсара 
От реакциите на дейностите свои стари. 
 
(3.6.200) 
По Своята собствена сладка воля 
Кришна те спаси от материалните неволи. 
Затова славата на милостта Му безпричинна 
Да бъде изразена думи не ще стигнат!” 
 
(3.6.201) 
Виждайки Рагхунатха даса мръсен и изпосталял  
След като дванадесет дена бе гладувал и вървял, 
Бог Шри Чайтаня с разтопено от милост сърце  
Заговори, обръщайки към Сварупа Дамодара лице. 
 
(3.6.202) 
„Сварупа, скъпи Мой!” –  
Каза му със нежност Той –  
„Рагхунатх дас поверявам ти сега. 
Приеми го за свой син или слуга. 
 
(3.6.203) 
Сред свитата от Мои придружители богата 
Вече има трима души с името Рагхунатха. 
От днес насетне този, който тук сега стои, 
Като Рагху на Сварупа ще се числи.” 
 
(3.6.204) 
С тези думи Шри Чайтаня 
Рагхунатха за ръката хвана 
И го повери във милостивите длани 
На Сварупа Дамодар Госвами. 
 
(3.6.205) 
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„Махапрабху, твоите заповеди мой живот и душа са…” -  
Каза Сварупа Дамодара и прегърна Рагхунатха даса. 
 
(3.6.206) 
Не мога да опиша въобще със словата си бедни 
Обичта на Шри Чайтаня към Неговите предани. 
Към Рагхунатх дас от милост преливащ, 
Обърна се той към Говинда с думи такива: 
 
(3.6.207) 
„По пътя Рагхунатха даса е гладувал 
И с трудности големи много дни пътувал. 
Затова се погрижи за него няколко дни, 
Като го храниш докато се удовлетвори.” 
 
(3.6.208) 
После каза на Рагхунатха: „Иди 
И във морето ти се окъпи, 
Виж Бог Джаганнатх във храма след това 
И се върни тук да приемеш своята храна.” 
 
 
(3.6.209) 
С тези думи, Шри Чайтаня Махапрабху 
Стана от мястото си и сандалите си обу 
И сетне се отправи към Своята къща, 
Обедните си задължения да извърши, 
А Рагхунатха остана там, за да се види 
С всички предани събрани милостиви. 
 
(3.6.210) 
Като видяха каква милост безпричинна 
От Шри Чайтаня Рагхунатх дас постигна, 
Смаяни останаха всички бхакти 
И възславиха голямото му щастие. 
 
(3.6.211) 
В морето се изкъпа даса Рагхунатха 
И отиде да види Господ Джаганнатха. 
При Говинда се завърна след това, 
Който на Чайтаня бе личен слуга. 
 
(3.6.212) 
Говинда му поднесе със внимание 
Храната, останала от Шри Чайтаня. 
Рагхунатха даса приe този прасад 
И нямаше по-щастлив на целия свят. 
 
(3.6.213) 
Рагхунатха даса под грижите остана 
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На Шри Сварупа Дамодар Госвами, 
А Говинда го снабдяваше с храната осветена 
Останала от Шри Чайтаня за пет цели дена. 
 
(3.6.214) 
От шестия ден насетне той отиде да стои 
Пред портата Симха-двар да проси подаяния, 
След като минеше церемонията пушпанджали, 
В която на Бога се предлагат цветя в обожание. 
 
(3.6.215) 
След като предписаните си задължения свършваха, 
Многото вишайи79 у дома за през нощта се връщаха. 
 
(3.6.216) 
Ако видеха някой просещ ваишнава 
На Симха-двар смирено да застава, 
С продавачите договаряха се те 
И му даваха нещичко да яде. 
 
(3.6.217) 
Такъв беше обичаят за всички времена, 
Че ваишнава, който не може да си осигури храна, 
Застава на портата, наречена Симха-двара, 
Подаяния от слугите на Бога да изкара. 
 
(3.6.218) 
Така отдаденият напълно ваишнава 
По цял ден светите имена възпява 
И на воля Бог Джаганнатх съзерцава. 
 
(3.6.219) 
Прието бе сред някои ваишнави 
Да просят от сергиите за подаяния 
И да се хранят с каквото им доставят, 
Докато други заставаха на разстояние 
Вечер да просят на портата Симха-двара,  
Получавайки каквото слугите им докарат. 
 
(3.6.220) 
Отречението е основният принцип на живот 
За всички преданоотдадени на Шри Чайтаня. 
Виждайки това, Той, Върховният Бог 
Е изключително доволен от тяхното съзнание. 
 
(3.6.221) 
Говинда на Шри Чайтаня Махапрабху рече: 
„Рагхунатха даса не яде прасадам тука вече. 

                                                
79 Слугите на Бог Джаганнатха 
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Сега той пред портата Симха-двара стои, 
Където проси като подаяния своите храни.“  
 
(3.6.222) 
Когато тези вести от Говинда чу, 
Силно удовлетворен беше Махапрабху: 
„Много добре постъпва Рагхунатха дас! 
Точно както подобава за ордена санняс. 
 
(3.6.223) 
Един човек, който е установен в ордена на отречение, 
Трябва винаги да възпява имената Божии с вълнение; 
Той трябва да проси подаяния, за да се храни 
И по този начин жизнения си дъх да брани. 
 
(3.6.224) 
Един вайраги, отреченик, трябва да е готов 
Да не зависи от другите, а само от Бог. 
Инак да се надява на успех е излишно, 
Понеже ще го пренебрегне Кришна. 
 
(3.6.225) 
Ако някой, който е така отречен, 
На вкусовете на езика си е вречен, 
Духовният му живот ще се погуби 
И той само на езика си ще служи. 
 
(3.6.226) 
Монахът, който намира се във ордена на отречение, 
Трябва маха-мантрата да пее с предано настроение, 
А стомаха си да пълни с каквато намери храна, 
Стига да е зеленчуци, плодове, корени или листа. 
 
(3.6.227) 
Човек, който на езика си е подчинен 
И ходи насам-натам, ден след ден, 
Отдаден на гениталиите си и своя стомах, 
В постигането на Кришна търпи крах.”  
 
(3.6.228) 
На следния ден Рагхунатх дас смирено попита 
Сварупа Дамодара задълженията му какви са: 
 
(3.6.229) 
„Аз не зная защо от семейния живот се отрекох“ -  
Каза той - „И на пътя на отречението се врекох. 
Какви са моите задължения в санняса сега? 
Милостив бъди да ме напътстваш във това.“ 
 
(3.6.230) 
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Рагхунатх никога не казваше на Чайтаня 
И думичка дори за своите желания; 
Вместо това говореше на своя Господар 
Чрез Говинда и Сварупа Дамодар. 
 
(3.6.231) 
На идния ден, Сварупа Дамодар Госвами 
Следното предаде на Бог Шри Кришна Чайтаня: 
„Този, който Шрила Рагхунатха даса се зове, 
Ето какво изрече пред Твоите лотосови нозе: 
 
(3.6.232) 
„Какъв е дългът ми аз не зная, 
Нито каква е целта ми накрая. 
Моля Те, милостиво ме напътствай в това 
Лично чрез Твоята трансцендентална уста.” 
 
(3.6.233) 
Усмихвайки се, Чайтаня Махапрабху каза: 
„Моля те, чуй ме, скъпи Рагхунатха даса. 
Аз вече съм определил Сварупа Дамодар 
За твой наставник и в предаността другар. 
 
(3.6.234) 
В какво точно се задължаваш, 
А също и как да го изпълняваш, 
От него можеш да научиш ти; 
Аз не знам колкото знае той, уви. 
 
(3.6.235) 
Независимо от това, ако със вяра и любов 
Напътствия да получаваш от Мене си готов, 
Своите задължения можеш да определиш, 
Следните думи като внимателно проследиш: 
 
(3.6.236) 
Недей да говориш като обикновените люде 
И недей да слушаш брътвежите им луди; 
Недей да приемаш прекалено вкусна храна 
И не се обличай в дрехи със изящна красота. 
 
(3.6.237) 
Не очаквай от другите да те почитат, 
Но всички хора с уважение зачитай; 
Винаги възпявай святото име на джапа и в киртана 
И в ума си служи на Радха Кришна във Вриндавана. 
 
(3.6.238) 
Така аз дадох ти накратко Моите наставления, 
А от Сварупа ще получиш подробните разяснения. 
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(3.6.239) 
Който мисли себе си по-нисш и от тревата, 
Който е по-търпелив и от дърво в гората, 
Който смята, че почести не заслужава, 
Но е винаги готов другите да уважава, 
Може много лесно винаги да продължава 
Святото име на Бог Кришна да възпява.” 
 
(3.6.240) 
Чувайки от Бог Чайтаня съкровените слова, 
Рагхунатх се поклони в лотосовите Му стъпала. 
Прегърна го във милостта си Гоурахари 
И отново го повери на Сварупа Дамодара. 
 
(3.6.241) 
Така Рагхунатха даса без изобщо да се бави 
Започна много поверително служене да отдава. 
 
(3.6.242) 
По това време дойдоха бхактите от Гаудадеша 
И Шри Чайтаня пак прочувствено ги посрещна. 
 
(3.6.243) 
Както бе направил и преди, 
Той храма Гундича уми 
И проведе пикник пир 
В градината на храмовия двор. 
 
(3.6.244) 
И отново Той танцува със своите бхакти 
По време на фестивала Ратха-ятра. 
Виждайки това, Рагхунатх дас 
Стоеше поразен в екстаз. 
 
(3.6.245) 
Когато Рагхунатха дас с всички предани се видя, 
Адвейта Ачария голяма милост върху него изля. 
 
(3.6.246) 
Той се срещна и със Шивананда Сена, 
Който му съобщи притеснено: 
„Баща ти бе изпратил десетина мъже 
Да те върнат, ако ще вързан с въже. 
 
(3.6.247) 
Да те върна обратно той писмо ми писа, 
Но когато мъжете не успяха в своята мисия 
И информация за теб никаква не получиха, 
Те у дома си от Джханкара се завърнаха.” 
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(3.6.248) 
Когато всички преданоотдадени от Бенгал 
Се върнаха след четири месеца от Нилачал, 
За пристигането им чу на Рагхунатх дас бащата 
И един свой човек при Шивананда Сен изпрати. 
 
(3.6.249) 
Този човек попита Шивананда Сена: 
„Да си виждал някой с дреха шафранена, 
На отречението установен в ордена 
В обителта на Махапрабху свещена?“ 
 
(3.6.250) 
Този човек е Рагхунатх, синът на Говардхан Маджумадара. 
Случайно да си го видял във Джаганнатха Пури, Нилачала?” 
 
(3.6.251) 
Шивананда Сена отговори: „Да, господине 
Рагхунатха даса в лагера на Махапрабху премина. 
Той е много известен чист ваишнава 
Има ли някой, който да не го познава? 
 
(3.6.252) 
Шри Чайтаня поверил го е под грижите голями 
На секретаря си, Сварупа Дамодар Госвами. 
За всички преданоотдадени на Бог 
Рагхунатха е скъп като самия им живот. 
 
(3.6.253) 
Харе Кришна мантра той повтаря 
Денонощно без въобще да се умаря 
И подслона никога не изоставя 
На Махапрабху, каквото и да става. 
 
(3.6.254) 
Той е изключително отречен санняси; 
Нехае ни какво яде, ни какви дрехи носи. 
По някакъв начин, благодарение на милостта, 
Успява да поддържа живота си с каква да е храна. 
 
(3.6.255) 
След като четири часа от нощта вече са минали  
И Рагхунатха е видял церемонията пушпанджали, 
Той застава на портата Симха-двара да проси 
И яде храната, която Провидението му носи. 
 
(3.6.256) 
Понякога нещо той яде, 
Ако някой рече да му даде 
И пости, ако ли пък не; 
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Или пържени зърна гризе.” 
 
(3.6.257) 
След като пратеникът чу това  
Се върна при Говардхан Маджумадара 
И относно всичките неща 
За Рагхунатха даса го информира. 
 
(3.6.258) 
Като чуха какво бе поведението 
На Рагхунатх дас в ордена на отречението, 
Много нещастни бяха неговите майка и баща 
И решиха да му изпратят по някого пари и блага. 
 
(3.6.259) 
На Рагхунатха даса бащата 
Незабавно 400 жълтици изпрати, 
Двама слуги и един брахмана 
Да отидат при Шивананда Сена. 
 
(3.6.260) 
Ала Шивананда Сена на място ги тури: 
„Не може да идете направо в Джаганнатх Пури. 
Когато дойде времето натам аз да поема, 
Тогава и вие можете да вървите с мене. 
 
(3.6.261) 
У дома сега си идете 
И по-късно тук се върнете. 
Когато всички ние тръгнем, 
Ще ви взема натам с мен.” 
 
(3.6.262) 
Описвайки всичко това и случилото се в Пури, 
Великият поет и предан Кави Карнапура 
Разказва за житието на Рагхунатха даса 
В своята „Шри Чайтаня Чандродая Натака”: 
 
(3.6.263) 
„Ученик на Ядунандана Ачария е Рагхунатха даса; 
Този джентълмен80 е много скъп на Васудева Датта. 
Заради трансценденталните качества на Рагхунатха, 
За всички предани на Чайтаня той по-скъп е от живота. 
Понеже Махапрабху с изобилна милост го обля, 
Поведението му винаги е образец на кротостта. 
Жив висш пример за санняси в отречение, 
Той е при Сварупа Дамодар на обучение 
И му е много скъп - океан от качества добри. 

                                                
80 Ядунандана Ачария 



 175 

Кой добре не го познава от жителите на Пури?”81 
 
(3.6.264) 
„Тъй като на всички преданотдадени много радост носи, 
Рагхунатх дас Госвами лесно стана почва плодоносна, 
В която зрънцето на Бог Чайтаня Махапрабху попадна 
И там веднага покълна и израсна във дърво грамадно, 
Въплъщаващо любовта към Господ Шри Чайтаня 
И роди своите плодове, тъй сладки и омайни.”82 
 
(3.6.265) 
В тези стихове, великият поет Кави Карнапура 
Дава същата информация, която Шивананда Сен 
Предаде на пратеника в края на Джаганнатха тура, 
Изпратен от бащата на Рагхунатх притеснен. 
 
(3.6.266) 
На следната година, когато Шивананда Сена 
Пое за Джаганнатха Пури както обикновено, 
С него тръгнаха слугите и един 
Готвач, който беше брамин. 
 
(3.6.267) 
Този брахмана и слугите 
Донесоха 400 жълтици 
В Пури, където по поръка на бащата 
Се срещнаха със даса Рагхунатха. 
 
(3.6.268) 
Рагхунатха дас обаче не прие 
Ни парите, ни пратените от баща му мъже. 
Само браминът и единият от слугите 
Останаха там заедно с парите. 
 
(3.6.269) 
По това време, Рагхунатха започна да кани 
У дома си с голямо внимание Шри Чайтаня 
За по два дена всеки месец там да се храни. 
 
(3.6.270) 
По 640 кауди всеки път  
За тези покани му бе разходът 
И всеки път от слугата и от брамина 
Той вземаше пари за това да има. 
 
(3.6.271) 
Рагхунатха даса продължи да кани 
По този начин Шри Чайтаня 
                                                
81 Този стих е от „Шри Чайтаня Чандродая Натака“ (10.3) от Кави Карнапура 
82 „Шри Чайтаня Чандродая Натака“ (10.4) 
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В продължение на почти цели две години, 
Но в края на втората поканата подмина. 
 
(3.6.272) 
Когато Рагхунатх дас пропусна да покани 
Два последователни месеца Шри Чайтаня, 
Синът на Шачидеви, Гоурахари, 
Попита следното Сварупа Дамодара: 
 
(3.6.273) 
„Защо Рагхунатха даса спря 
В дома си вече да Ме кани?” 
Сварупа отвърна: „Вероятно затова, 
Че нещо е размислил, Господи Чайтаня. 
 
(3.6.274) 
Рекъл си е: „Аз каня Шри Чайтаня, 
Приемайки от материалисти подаяния. 
Зная, че на моя свиден Бог ума 
Не може да е удовлетворен от това. 
 
(3.6.275) 
Съзнанието ми е нечисто, защото 
Аз приемам тези хранителни стоки  
От хора, които се интересуват единствено от пари. 
С тази покана само с материална слава се сдобих. 
 
(3.6.276) 
Заради молбите ми, Шри Чайтаня 
Отвръщаше на моите покани, 
Понеже знае, че глупци като мене 
Ще са нещастни, ако не ги приеме. 
 
(3.6.277) 
Взимайки всичко това под внимание, 
Той спря да Те кани,” - Сварупа заключи. 
Чувайки това, Махапрабху Шри Чайтаня 
Се усмихна и отново в разговора се включи: 
 
(3.6.278) 
„Когато някой приема храна, 
Предложена му от ръка материалистична,  
Умът му се омърсява от това 
И не може да мисли правилно за Кришна. 
 
(3.6.279) 
Когато човек приеме покана за храна 
От някой, замърсен от гуната на страстта, 
Онзи, който храната предлага 
И този, който на влиянието й се излага, 
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Разбери това добре сега от Мене 
Са и двамата в ума си замърсени. 
 
(3.6.280) 
Понеже Рагхунатха искаше това със плам, 
Затова и Аз отивах да обядвам там. 
Колко добре е, че разбирайки какво това значи. 
Отказал се е той сега по най-естествен начин.” 
 
(3.6.281) 
След като няколко дни там просейки храна прекара, 
Рагхунатха спря да стои край портата Симха-двара, 
А вместо това започна своите подаяния да проси  
От сергията, където безплатната храна се носи. 
 
(3.6.282) 
Когато от Говинда тези вести чу, 
Попита пак Чайтаня Махапрабху: 
„Защо Рагхунатх не стои, Сварупа Дамодара, 
Да проси вече милостиня там, край Симха-двара?” 
 
(3.6.283) 
Сварупа Дамодара следното отвърна: 
„Рагхунатха даса вече не го свърта 
Да стои край портата Симха-двара и затова 
По обяд ходи другаде да проси за храна. 
Той чувстваше нещастен себе си край Симха-двара, 
Затова от сергията за подаяния сега храната си изкарва.” 
 
(3.6.284) 
Чувайки тези вести, Махапрабху каза: 
„Много добре, че да стои там се отказва! 
Подобно просене на подаяния 
Прилича на проститутско занимание. 
 
(3.6.285) 
„Ето, един човек се приближава, 
Той вероятно нещо ще ми дава. 
Онзи ми даде нещо снощи; 
Ето там друг се приближава още -  
Той също нещо може и да ми даде. 
Този, който току-що не пожела да спре, 
Нищо не даде, но ще дойде друг навярно, 
Който подаяния раздава регулярно.” 
Така една личност в ордена на отречението 
Губи неутралност и зависи от благоволението 
На този или онзи човек; мислейки така, 
Той приема поведението на леката жена. 
 
(3.6.286) 
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А отивайки до сергията с безплатна храна, 
Човек получава каквото му е отредено по съдба 
И избягвайки на нежеланите разговори капана, 
Спокойно може да възпява Харе Кришна нама.” 
 
(3.6.287) 
Шри Чайтаня Махапрабху, след тези си думи, 
Отново дари Рагхунатха даса с милост обилна, 
Като му даде красив наниз от малки раковини 
И свещен камък за обожание – Говардхана шила. 
 
(3.6.288) 
Преди, когато върна се от Вриндавана, 
Донесъл бе Шанкарананда Сарасвати 
Този камък от хълма Говардхана 
И гирлянда от раковини чудати. 
 
(3.6.289) 
На Чайтаня той подари щастливо  
Тези две неща, свещени и красиви -  
Раковините, които нечия ръка във наниз бе съшила 
И камъка от хълма всеизвестен – Говардхана шила. 
 
(3.6.290) 
Получил тези предмети необичайни, 
Махапрабху изпитваше щастие омайно. 
Той имаше навика докато харинам възпява 
С този гирлянд шията си да украсява. 
 
(3.6.291) 
Богът поставяше до сърцето си този свещен камък, 
А понякога да охлади на очите си любовния пламък. 
Някой път вдъхваше му аромата, 
А друг път си го слагаше и на главата. 
 
(3.6.292) 
Този свещен Говардхана-шила 
Сълзите на Чайтаня бяха пропили 
И Той казваше за него, че изцяло 
Представя на Кришна святото тяло. 
 
(3.6.293) 
Той пази камъка и гирлянда  
В продължение на три години. 
Сетне, удовлетворен от Рагхунатха, 
Богът и двете нему подари ги. 
 
(3.6.294) 
Шри Чайтаня рече на Рагхунатха лично: 
„Този камък е форма на самия Кришна. 
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Затова обожавай трансценденталното Му тяло 
Със сърце, от преданост пламтяща наболяло.” 
 
(3.6.295) 
Шри Чайтаня Махапрабху продължи: 
„Обожавай в саттва-гуна този камък ти, 
Като един съвършен брахмана го правú 
И това обожание незабавно ще те дари 
На Кришна-према с екстатичните вълни. 
 
(3.6.296) 
За такова обожание е нужна кана с вода 
И от дръвче туласи няколко цветя. 
То е напълно в проявлението на добродетелта, 
Когато се извършва в съвършена чистота. 
 
(3.6.297) 
С любов в сърцето и вяра в ума си 
Предлагай по осем цветчета туласи, 
Всяко от които с по две листица, 
По едно на цветчето от всяка страна.” 
 
(3.6.298) 
След като му обясни как пуджата да прави, 
Шри Чайтаня камъка на Рагхунатх подаде 
Със собствената си трансцендентална ръка 
И спазвайки съветите Му след това, 
Рагхунатх започна да обожава Говардхана-шила, 
Изпитвайки неземна радост изобилна. 
 
(3.6.299) 
Сварупа Дамодара даде на даса Рагхунатха  
Два плата, с по 15 сантиметра в дължината, 
Дървена платформа и кана, в която 
Да съхранява за шилата водата. 
 
(3.6.300) 
Така Рагхунатх започна да обожава камъка от Говардхана 
И докато го правеше, за него ясно видим стана 
Върховният Бог на всички божества -  
Кришна, на Нанда Махарадж сина. 
 
(3.6.301) 
Мислейки как е получил шилата от Говардхана 
Направо от лотосовите ръце на Шри Чайтаня, 
Рагхунатха даса винаги се къпеше в сълзи, 
Залят на любовта от екстатичните вълни. 
 
(3.6.302) 
Неземното блаженство, на което Рагхунатх се наслаждаваше, 
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Просто като вода и туласи на Говардхана-шилата предлагаше, 
Е непостижимо дори когато муртито се обожава 
С всички шестнадесет артикула, както подобава. 
 
(3.6.303) 
След като известно време така бе продължило 
Обожанието от Рагхунатха дас на тази шила, 
Сварупа Дамодара към своя другар отречен 
Обърна се със следните думи, като му рече: 
 
(3.6.304) 
„Можеш да добавиш към своето приношение 
И първокласните сладостни приготовления 
Кхаджа и сандеш на стойност осем кауди всеки ден. 
Вложиш ли любов, вкусът им ще е нектарно съвършен.“ 
 
(3.6.305) 
Рагхунатха даса тогава започна да предлага 
Скъпите сладкиши, които Говинда му доставя. 
 
(3.6.306) 
Камъка от Говардхан и гирлянда от раковини 
Когато Рагхунатх дас получи от Шри Чайтаня, 
Той разбра какво намерение Богът има 
И помисли си в предано състояние: 
 
(3.6.307) 
„Махапрабху ми даде тази Говардхана шила 
И сега душата ми край хълма се е подслонила, 
А като ме дари с гирлянда от раковини, 
Подслон ми даде във нозете на Свамини83.” 
 
(3.6.308) 
Блаженството на Рагхунатха дас не знаеше предел! 
Забравил всичко външно, той беше се заел 
Да служи на Чайтаня в лотосовите стъпала 
С отдадени всецяло тяло, ум, душа. 
 
(3.6.309) 
Кой може изобщо списък да направи 
На безбройните качества, с които се слави 
Рагхунатха даса, чиито принципи и правила 
Бяха точно като линии, гравирани в скала. 
 
(3.6.310) 
Рагхунатх дас прекарваше по повече от 22 часа 
Харе Кришна маха-мантрата с любов да произнася 
И да си спомня лотосовите нозе на Бога, 

                                                
83 Шримати Радхарани 
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А пък ядеше и спеше само ако въобще може -  
Най-много по час, час и половина на ден, 
Дотолкова вглъбен в любящия обмен.  
 
(3.6.311) 
Темите, касаещи неговото отречение, 
Будят в сърцата на всички удивление. 
През целия си живот той не позволи 
На езика си сетивно да се наслади. 
 
(3.6.312) 
Никога не носеше друго облекло, 
Освен едно малко парче съдран плат; 
Загръщаше се със закърпено платно, 
Следвайки завета на Чайтаня свят. 
 
(3.6.313) 
Всичко, което той ядеше, 
Намерението му само беше 
Да поддържа сбрани в едно цяло 
Неговата душа и тленното му тяло, 
А когато приемаше някаква храна, 
Той сам се укоряваше ето така: 
 
(3.6.314) 
„Ако сърцето на човека е станало чисто 
Чрез божественото знание лъчисто 
И ако разбрал е Кришна, Върховния Брахман 
Спечелил е той вече всяка съвършена дан! 
Защо трябва такъв човек като развратник да постъпва 
И да поддържа тялото си, сякаш е кой знае колко скъпо?” 
 
(3.6.315) 
Прасадамът от Бог Джаганнатха на сергии се продава, 
А останалото се разлага след като два-три дни остава. 
 
(3.6.316) 
Цялата тази развалена храна 
Изхвърляше се пред храмовата врата, 
Та кравите от Тайланга да я изядат, 
Но дори те не можеха гнилия й вкус да понесат. 
 
(3.6.317) 
Нощем Рагхунатха даса събираше 
Разваления ориз и вкъщи го измиваше. 
 
(3.6.318) 
После вътрешността му ядеше, 
След като със сол я посолеше. 
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(3.6.319) 
Един ден Шрила Сварупа Дамодара 
Го видя какво прави и не му се скара, 
А се усмихна и помоли за малка част 
От храната и я изяде още там тозчас. 
 
(3.6.320) 
„Такъв нектар ядеш ти всеки ден!” –  
Сварупа Дамодар тогаз му рече –  
„А никога не даваш и на мен! 
Що за нрав имаш ти, човече?” 
 
(3.6.321) 
Когато Чайтаня чу от Говинда новините 
Как Рагхунатха даса си прекарва дните, 
Той отиде там на следващия ден  
И заговори следното, сякаш разгневен: 
 
(3.6.322) 
„Какви прекрасни неща ти ядеш? 
Защо да дадеш и на Мене не щеш?” 
С тези думи Той насила взе 
Една хапка и захвана да яде. 
 
(3.6.323) 
Когато Шри Чайтаня си взе още един залък, 
Сварупа Дамодар Го хвана за Неговия лакът 
И каза: „Това за Тебе не приляга!  
Повече към храната недей посяга.” 
 
(3.6.324) 
Шри Чайтаня Махапрабху му отвърна така: 
„Всеки ден опитвам каква ли не осветена храна, 
Ала досега никога не съм вкусвал въобще 
По-хубав прасад от този, който Рагхунатх яде!” 
 
(3.6.325) 
Така Шри Чайтаня Махапрабху стори 
Много забавления във Джаганнатха Пури. 
Виждайки суровите отречения, които 
Рагхунатха даса като санняси извършваше, 
Сърцето на Бога бе с удовлетворение пропито, 
Което нарастваше и никога не свършваше. 
 
(3.6.326) 
В поемата си „Гоуранга Става Калпаврикша”, 
Рагхунатх дас за личното си избавление пише: 
 
(3.6.327) 
„Въпреки че съм най-нисш сред хората, пропаднала душа, 
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Аз бях освободен на Шри Чайтаня Махапрабху по милостта 
От бушуващия горски пожар на материалната поквара. 
Той ме избави и ме предаде в ръцете на Сварупа Дамодара. 
Богът също ми даде гирлянд от малки раковини, 
Които бе носил на шията си цели три години, 
А също и камък от хълма Гирираджа – Говардхана шила, 
Макар че и двата обожаеми предмета Му бяха много мили. 
Същият този Бог Шри Чайтаня се пробужда в мен 
И кара сърцето ми по Него да лудее ден след ден!”84 
 
(3.6.328) 
Така аз описах срещата на Рагхунатха дас 
Със Шри Чайтаня Махапрабху във екстаз. 
Всеки, който слуша това повествование 
Добива лотосовите нозе на Шри Чайтаня. 
 
(3.6.329) 
С молитва в лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатха, 
Копнеейки за милостта им несравнима в трите свята, 
Аз, Кришнадас, следвайки стъпките им, ще се опитам 
Да продължа с разказа на тази „Чайтаня Чаритамрита”. 
 

                                                
84 Стих от Шри Гауранга Става Калпаврикша (11), написан от Рагхунатха даса Госвами  
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ГЛАВА СЕДМА 
 
СРЕЩАТА НА ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ С ВАЛЛАБХА БХАТТА 
 
(3.7.1) 
Нека поднеса смирените си почитания 
На преданите на Господ Чайтаня! 
По безпричинната милост на тези отдадени, 
Които в лотосовите Му нозе с любов неподправена 
Като пчелички същи пият капещия мед, 
Дори пропадналият да се освободи има късмет.  
 
(3.7.2) 
Вечна слава на Бог Чайтаня и Неговите придружители! 
Вечна слава на преданоотдадените, които са ми учители! 
Сега аз продължавам да пиша тези забавления с голям екстаз 
В лотосовите нозе на Нитянанда, Адвейта, Гададхара и Шривас. 
 
(3.7.3) 
Групата предани от Бенгал на следващата година 
Отново да посети Шри Чайтаня в Пури замина 
И Богът ги посрещна, също както и преди, 
Прегръщайки всеки един от тях на гърди. 
 
(3.7.4) 
Така Шри Чайтаня Махапрабху извършваше 
С преданите забавления, които не свършваха. 
Тогава един начетен учен, на име Валлабха Бхатта, 
Дойде да се срещне с Бога в града на Джаганнатха. 
 
(3.7.5) 
Когато Валлабха Бхатта във града дойде, 
Поклони се той на Бога в лотосовите нозе 
И, приемайки го за преданоотдаден велик, 
Шри Чайтаня го прегърна още в същия миг. 
 
(3.7.6) 
С голямо уважение, Махапрабху Шри Чайтаня 
Разположи Валлабха Бхатта на близко разстояние. 
Сетне Валлабха Бхатта много смирено 
Започна да Му говори съсредоточено: 
 
(3.7.7) 
„От толкова дълго време копнеех 
Да съзра, Боже, лика Ти елеен! 
Сега, на Господ Джаганнатх по милостта, 
Сбъдна се тази моя съкровена мечта! 
 
(3.7.8) 
Всеки, който Те види е наистина щастлив, 
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Защото Ти си Върховният Бог най-милостив! 
 
(3.7.9) 
Щом, ако някой спомни си за Теб, любими, 
Той се пречиства, какво чудно тогава има, 
Че става чист ако с очи може да Те зърне 
И образа Ти благ в ума си да прегърне? 
 
(3.7.10) 
„Човек може веднага целия си дом да пречисти, 
Просто като помни великите личности лъчисти; 
Какво да говорим директно да ги види, нозете им да докосне, 
Да ги умие и да им предложи място да поседнат още!”85  
 
(3.7.11) 
Религиозната система фундаментална 
В тази Кали-юга тъй многострадална 
Е святото име в харинам да се възпява. 
Но без сила от Кришна никой не успява 
Санкиртан движението да разпространява. 
 
(3.7.12) 
Ти установи движението на санкиртана 
И от това съвсем ясно на всички стана, 
Че Бог Кришна Те е упълномощил -  
В това никой не би се усъмнил.  
 
(3.7.13) 
Ти святото име на Кришна прояви 
Навсякъде по целия този свят. 
Всеки, който Те съзре с очи, 
Веднага с екстатична према е залят. 
 
(3.7.14) 
Без специално да е упълномощен от Кришна, 
Човек не може да прояви екстатична любов, 
Защото Кришна е единствената личност, 
Която дарява на любовта екстатичния зов. 
Това, мой скъпи Господи Чайтаня, 
Е мнението на всичките писания. 
 
(3.7.15) 
„Въплъщения на Върховния Бог мнозина 
Всеблагоприятни може и да има, 
Ала кой друг освен Кришна може да дари 
С божествена любов отдалите се души?”86 
 
(3.7.16) 
                                                
85 „Шримад Бхагаватам” 1.19.33 
86 Стих от Билвамангала Тхакура, цитиран от Рупа Госвами в „Лагху Бхагаватамрита” 1.5.37 
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Шри Чайтаня Махапрабху така му отговори: 
„Мой скъпи Валлабха, кажи ми що да сторя? 
Ти си образован учен, чуй Моята тирада: 
Санняси съм от школата Маявада, 
Затова нямам просто никакъв шанс 
Да узная какво е Кришна-бхакти Аз. 
 
(3.7.17) 
Ала Моят ум, при все това, 
Пречисти се поради милостта 
На обмена с Адвейта Ачария духовен, 
Който е не друг, а самият Бог върховен. 
 
(3.7.18) 
Неговото разбиране е несравнимо 
За всичко теоретично и приложимо, 
Което се намира в разкритите писания 
Относно отдаваното с преданост обожание 
На Кришна, Бога върховен и предвечен -  
Затова Адвейта Ачария Той е наречен. 
 
(3.7.19) 
Толкова велик е Адвейта Прабху, че може 
Да накара даже млеччхите безбожни 
Да служат на Кришна с предано сърце; 
Силата на ваишнавизма Му кой може да оцени въобще! 
 
(3.7.20) 
Бог Нитянанда Прабху Авадхута 
Е също Върховната Личност прочута. 
Той винаги е опиянен на екстаза от лудостта 
И е океан от Кришна-према - към Бога любовта. 
 
(3.7.21) 
Сарвабхаума Бхаттачария пък съвършено знае 
Философията на шестте системи даршани каква е. 
От него всички знание за тези шест пътеки могат да добият, 
Затова е учител на целия свят и сред бхактите е най-добрият! 
 
(3.7.22) 
Шри Сарвабхаума Бхаттачария Ми демонстрира 
Предела, в който преданото служене се простира. 
Само по неговата милост да разбера Аз мога 
Че бхакти е същината на всяка мистична йога. 
 
(3.7.23) 
Трансценденталната сладост на служенето най-добре знае 
Великият преданоотдаден Шрила Рамананда Рая. 
Той ме научи, че Господ Шри Кришна 
Е Върховната Личност на Бога всевишна. 
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(3.7.24) 
На Рамананда Рая по милостта 
Аз разбрах, че екстазът в любовта 
Към Бог Шри Кришна е на живота най-висшата цел,  
А спонтанната любов към Него е съвършеният предел. 
 
(3.7.25) 
Слуга, приятел, наставник или пък любима –  
Всеки своите взаимоотношения със Бога има, 
Намирайки подслон в една от трансценденталните раси -  
Дася, сакхя, ватсаля и шрингара (мадхуря) това са. 
 
(3.7.26) 
Има два вида емоция или бхава; 
Емоция с разбиране, което отразява 
Пълното величие на Бога, се нарича 
Аишваря-гяна-юкта, а другата произтича 
От чиста, неподправена любов, затова 
Се назовава кевала. Единствено така 
Човек може да постигне подслона на  
Кришна, на Нанда Махараджа сина; 
Няма как да достигне лотосовите Му нозе 
Просто като за величието Му има пълно знание. 
 
(3.7.27) 
„Сина на майка Яшода, Кришна, Върховния Бог, 
Постигат тези, които Му служат в спонтанна любов. 
Ала не ще Го намерят ония, които търсят Го с ума си, 
Нито посветилите се на сурови отречения санняси, 
Стремящи се към себеосъзнаване чрез покаяние, 
Нито онези, които намират се в телесно съзнание.”87 
 
(3.7.28) 
Думата атма-бхута означава 
Лично общуване в спонтанна бхава. 
Чрез разбиране за могъществото на Бога 
Дори Лакшми, богинята на късмета, не може 
Да получи подслон у Адхокшаджа –  
Кришна, сина на Нанда Махараджа. 
 
(3.7.29) 
„Когато Кришна танцуваше със гопите във танца раса,  
Прегръщаше Той шиите им със ръцете си прекрасни. 
Богинята на щастието не е вкусвала подобна благодат,  
Нито останалите придружителки нейде в духовния свят,  
Нито някога са си мечтали девойките от райските планети,  
Снагата на всяка от които грее и ухае като лотосово цвете, 

                                                
87 „Шримад Бхагаватам” 10.9.21 
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А какво да кажем за земните жени, които според материалните очи  
Са изключително красиви, нежни и пленителни като сърни?”88 
 
(3.7.30) 
В чисто, трансцендентално Кришна съзнание  
Приятел ще се покачи на рамото на Кришна,  
А в такова същото екстатично състояние 
Яшода Ма ще върже Бога, своето дете обично. 
 
(3.7.31) 
В кристално чисто Кришна съзнание, 
Лишено за Божието величие от знание, 
Отдаденият Кришна за син или приятел взема; 
Подобно предано отношение е възхвалено 
Дори от Шукадев и Вясадев, великите поети, 
Считани за най-върховните авторитети. 
 
(3.7.32) 
„Нито тези, които са заети в процеса на себепознание 
Защото са привлечени от Божието Брахман сияние, 
Нито онези, служещи на Бога като на Господар слуги, 
Нито тези, мислещи, че Бог една е от обусловените души 
Могат да разберат, че има някои издигнати личности, 
Които, след като са натрупали тонове благочестиви дейности, 
Сега възможност им е дадена сред гори, реки и вирчета 
Да си играят приятелски със Бог като деца пастирчета.”89 
 
(3.7.33) 
„Когато майка Яшода видя всички вселени 
В устата на Кришна, тя бе за кратко удивена. 
Богът е обожаван като Индра и други полубогове 
От следващите Ведите чрез жертвоприношение; 
От свети личности като безличностен Брахман е обожаван, 
Величието Му те разбират като учат древните Упанишади; 
Великите аналитици, които философията санкхя слушат, 
Познават Го като предвечния творец на този свят, Пуруша; 
Като всепроникващата Свръхдуша Го търсят всички йоги; 
Върховен Бог е Той за преданите, ала дете е просто за Яшода.”90 
 
(3.7.34) 
„О брахмана, какво ли е благочестието на Нанда Махараджа, 
Че Върховният Бог като негов син се ражда? 
И какви ли набожни дела Яшода в себе си таи,  
Та Кришна да й казва „Майко”, сучейки от нейните гърди?”91 
 
(3.7.35) 

                                                
88 „Шримад Бхагаватам” 10.47.60 
89 „Шримад Бхагаватам” 10.12.11 
90 „Шримад Бхагаватам” 10.8.45 
91 „Шримад Бхагаватам” 10.8.46 
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Дори ако преданоотдадените чисти 
Видят великолепието на Кришна, 
Те не го приемат. Затова чистото предано съзнание 
Е по-висше от осъзнаването на Божиите достояния. 
 
(3.7.36) 
Рамананда Рая изключително добре познава 
Трансценденталните вкусове какво представляват, 
Неспирно е вглъбен към Кришна във любовния екстаз 
И именно от него всичко това можах да науча Аз. 
 
(3.7.37) 
Не е възможно да се направи описание 
На неговото духовно влияние и познание. 
Само по неговата милост Аз разбрах, приятелю, 
Чистата любов на Вриндаванските обитатели. 
 
(3.7.38) 
Трансценденталните вкусове на екстатичната любов 
В Сварупа Дамодар Госвами са олицетворени. 
Единствено в общуването с него бях готов 
Да разбера вриндаванските съкровени настроения. 
 
(3.7.39) 
Чистата любов на гопите и Шримати Радхарани 
Е от похот материална без всякаква следа . 
За тази трансцендентална любов може да бъде разбрано, 
Че цели удовлетворяването на Божиите сетива. 
 
(3.7.40) 
„О свидни, о скъпо възлюбени! 
Меките Ти стъпала на гърдите си влюбени 
Поставяме, защото сърцата ни се боят, 
Че нозете Ти нежни може да се наранят. 
Тъй като Ти си целият ни живот, 
Изпълнен с трепетна, тревожна любов, 
Страхува се нашият развълнуван ум 
От острите камъни по горския друм.”92 
 
(3.7.41) 
От чиста любов напълно обладани, 
За величието Му съвършено в незнание, 
Гопите понякога порицават Кришна -  
Това признак е на обич екстатична. 
 
(3.7.42) 

                                                
92 „Шримад Бхагаватам” 10.31.19 
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„Скъпи Кришна, ние пренебрегнахме заръките настоятелни 
На нашите съпрузи, синове, семейства, братя и приятелки 
И напуснахме тяхното обкръжение към Теб да се присъединим. 
Ти знаеш всичко, което желаем; водени от порив неудържим, 
Ние дойдохме, увлечени от мелодията на Твоята флейта. 
Но ти си голям измамник – посред нощ ни изостави и офейка! 
Кой друг би напуснал компанията на млади момичета като нас 
И би си тръгнал, без да е удовлетворил страстта си в този късен час?”93 
 
(3.7.43) 
На тези пастирки интимната любов 
Е най-издигнатата преданост към Бог. 
Тя всички други методи на бхакти надминава, 
Затова Бог Кришна да каже това се задължава: 
„Мои скъпи гопи, Аз не мога да ви се отплатя. 
Наистина, задължен оставам ви за вечността!” 
 
(3.7.44) 
„Скъпи мои гопи, срещата Ми с вас е несъмнено 
От всяко материално замърсяване освободена. 
Дори много животи поред да опитвам, трябва да призная, 
Аз не ще успея да ви се отплатя достойно най-накрая, 
Защото вие отсякохте на семейния живот веригите, 
Единствено, за да дойдете тук и да Ме видите. 
И съм неспособен да ви се отплатя изобщо, затова 
Бъдете удовлетворени просто от възвишените си дела.”94 
 
(3.7.45) 
Такава чиста любов е напълно различна 
От онази, породена от величието на Кришна 
И затова сред всички тя е най-най-висша. 
Навред по цялата земя голяма 
По-велик предан от Уддхава няма. 
 
(3.7.46) 
А Уддхава желае да поръси своята глава 
На гопите от лотосовите нозе с прахта. 
Научих Аз за всички на Кришна любовни дела 
На Сварупа Дамодар от трансценденталната уста. 
 
(3.7.47) 
„Гопите изоставиха своите съпрузи, синове 
                                                
93 „Шримад Бхагаватам” 10.31.16 
94 „Шримад Бхагаватам” 10.32.22 
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И останалите си по-възрастни семейни членове, 
Връзките с които е много трудно да бъдат разрушени; 
Дори пътеките на целомъдрието бяха от тях презрени, 
В лотосовите нозе на Мукунда само да се прислонят, 
Към които всички чрез ведическото знание се стремят. 
О, нека някога да се сдобия със щастливата съдба 
Да се превърна в храст, бръшлян, билка или трева 
В горите на Вриндавана, та гопите да стъпват върху мен 
И тъй с прахта от лотосовите им стъпала да съм благословен!”95 
 
(3.7.48) 
Нама-ачария Тхакура Харидаса 
Е най-издигнатият в бхакти-раса 
И всеки ден, без пропуск и умора, 
Възпява по 300 000 имена на Бога. 
 
(3.7.49) 
От Харидас Тхакур, който безспир възпява 
Божиите Имена, научих за тяхната слава. 
И отново по неговата милост пак 
Тази дивна слава проумях. 
 
(3.7.50-52) 
Ачаряратна, Ачарянидхи, Пандита Гададхара, 
Джагадананда, Дамодара, Шанкара, Вакрешвара, 
Кашишвара, Мукунда, Васудева и Мурари, 
И много други предани със гореизброените другари, 
Се спуснаха в Бенгал да проповядват на всеки 
Славата на имената на Бог Кришна пресвети 
И стойността на любовта към Него; от тях 
Значението на преданото служене разбрах.” 
 
(3.7.53) 
Понеже знаеше, че на Валлабха Бхатта сърцето 
От прекомерна гордост бе обзето клето, 
Богът му намекна с тези думи какво нужно е, 
За да се научи човек на преданото служене. 
 
(3.7.54) 
Валлабха Бхатта си мислеше: „Аз съм велик ваишнава! 
След като научих какво философията постановява, 
Аз мога да разбера на „Бхагаватам” значението 

                                                
95 „Шримад Бхагаватам” 10.47.61 
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И прекрасно да представям обяснението.” 
 
(3.7.55) 
От дълго време тази гордост живееше 
В ума на Валлабха Бхатта и тлееше, 
Ала чувайки Божиите слова, 
Посечена бе тя начаса! 
 
(3.7.56) 
Когато чу Валлабха Бхатта 
На Махапрабху от устата 
Неподправената слава 
На всички тези чисти ваишнави, 
В него силно желание се появи 
Да ги види със собствените си очи. 
 
(3.7.57) 
„Къде живеят – попита Валлабха Бхатта – 
Всички тези ваишнави святи? 
И бих ли могъл аз, изпълнен с свян, 
Да получа техния милостив даршан?” 
 
(3.7.58) 
Чайтаня Махапрабху му рече: 
„Макар че някои от тях живеят във Бенгал, 
А други са от страни далечни, 
Всички тук са дошли да видят един фестивал 
С колесница и формите на Бога вечни. 
 
(3.7.59) 
Тъкмо сега те всички са в града. 
Квартирите им са на различни места, 
Но тук ще можеш с всички тях 
Да се срещнеш щом имаш ищах.” 
 
(3.7.60) 
Сетне, с покорство и смирение голямо, 
Валлабха Бхатта покани Шри Чайтаня 
Да го дари с божествения си подслон, 
Като обядва в неговия скромен дом. 
 
(3.7.61) 
На следния ден всички ваишнави се събраха 
В обителта на Шри Чайтаня свята 
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И щом насядаха на Бога в стъпалата, 
Богът представи им Валлабха Бхатта. 
 
(3.7.62) 
Той бе смаян от сияйната светлина, 
Излъчваща се от техните лица. 
Сред тях Валлабха Бхатта 
Бе като светулка от гората. 
 
(3.7.63) 
Валлабха Бхатта тогава 
Донесе там маха-прасадам 
В голямо количество от храната, 
Предложена на Господ Джаганнатха 
И обилно Бог Чайтаня с нея нахрани, 
Заедно с придружителите Му там сбрани. 
 
(3.7.64) 
Всички придружители санняси, 
Водени от Пури Парамананда,  
Бяха насядали отстрани по реда си 
И приеха от чудесния прасадам. 
 
(3.7.65) 
Шри Чайтаня Махапрабху насред бхактите приседна, 
А от двете Му страни – Адвейта и Нитай ненагледни. 
И пред Бога, и зад Бога наоколо навред 
Насядаха останалите преданоотдадени по ред. 
 
(3.7.66) 
Преданите от Бенгал, които неспособен съм да изброя, 
Седнаха на двора във редици да приемат своята храна. 
 
(3.7.67) 
Когато видя всички предани на Шри Чайтаня, 
Валлабха Бхатта беше изненадан много 
И на всеки един отдаде своите почитания, 
Покланяйки се в нозете им отново и отново. 
 
(3.7.68) 
Джагадананда, Сварупа Дамодара, 
Кашишвара и Шри Шанкара, 
Заедно с Рагхава и Пандита Дамодара 
За раздаването на прасадам отговарят. 
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(3.7.69) 
Донесъл бе Валлабха Бхатта 
Много маха-прасад от Господ Джаганнатха 
И всички санняси седнаха да го приемат, 
Докато с Махапрабху обич обменят. 
 
(3.7.70) 
Приемайки прасадам, всеки един ваишнава 
Светите имена на Хари започна да възпява.  
Надигналата се вибрация от тези имена 
Изпълни цялата вселена до ръба. 
 
(3.7.71) 
Щом се нахраниха всичките ваишнави, 
Валлабха Бхатта много цветни гирлянди достави, 
А също подправки, бетел и сандалова паста 
И започна да ги обожава с уважение и щастие. 
 
(3.7.72) 
В деня на фестивала Ратха Ятра, 
Шри Чайтаня започна санкиртан ягя 
И както бе правил и преди това 
В седем групи преданите раздели сега. 
 
(3.7.73-74) 
Седмина: Адвейта, Нитай, Харидаса Тхакура, 
Вакрешвара Пандита, Шриваса Тхакура, 
Рагхава Пандита и Гададхара Пандита 
Затанцуваха в седемте групи от любов пропити, 
А Шри Чайтаня от група в група обикаляше 
И възклицания „Хари Харибол!” надаваше. 
 
(3.7.75) 
Четиринадесет мриданги отекваха в санкиртана 
И всяка група имаше танцьор, чийто танц стана 
Толкова екстатичен и от любов залят, 
Че наводни със према целия свят. 
 
(3.7.76) 
Виждайки това, на Валлабха Бхатта 
Напълно му се завъртя главата. 
Той бе надмогнат от неземен екстаз 
И съвсем изгуби себе си в захлас. 
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(3.7.77) 
Шри Чайтаня Махапрабху тогава 
Спря танца на другите славен 
И, без да прави нещо от преди различно, 
Той започна да танцува лично. 
 
(3.7.78) 
Виждайки красотата на Шри Чайтаня 
И бликналата Му любов в екстазно състояние, 
Валлабха Бхатта изрази своето мнение: 
„Той е самият Кришна, без съмнение!” 
 
(3.7.79) 
Така Валлабха Бхатта свидетел стана 
На Ратха Ятра, с колесница фестивала. 
Той беше просто удивен да наблюдава 
Качествата, които Шри Чайтаня проявява. 
 
(3.7.80) 
Един ден, когато фестивалът минал беше вече, 
Валлабха Бхатта отиде във обителта на Шри Чайтаня 
И след като в лотосовите Му нозе се свлече, 
Изрази следното си лелеяно желание: 
 
(3.7.81) 
„Към „Шримад Бхагаватам“ един коментар съм написал. 
Би ли Твоя милост чул как изразил съм своята мисъл?“ 
 
(3.7.82) 
Богът отвърна: „Аз не разбирам сам 
Смисъла на „Шримад Бхагаватам”. 
Затова не съм подходящ да чуя обяснение 
На неговото поверително значение. 
 
(3.7.83) 
Това, което единствено се опитвам да правя, 
Е че просто седя и името на Кришна възпявам. 
И въпреки че го повтарям ден и нощ до късен час, 
Определения брой кръгове не мога да завърша Аз.” 
 
(3.7.84) 
Валлабха Бхатта каза: „Аз съм се опитал 
Подробно святото име да опиша 
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И какво е неговото значение; 
Моля Те, чуй това обяснение!” 
 
(3.7.85) 
Шри Чайтаня Махапрабху отвърна му така: 
„Аз не приемам много значения различни 
На светите имена на Бог Шри Кришна  
Всичко, което знам е само това: 
Бог Кришна е красивият Шяма 
И синът на Яшода – Яшоданандана. 
 
(3.7.86) 
„На святото име на Кришна едничкото значение 
Е че като дърво тамала Той е тъмносин 
И че е не друг, ами Яшодиният син –  
Всички писания носят това заключение.”96 
 
(3.7.87) 
Убедително знам тези две имена само - 
Шямасундара и Яшоданандана. 
Никакви други значения Аз не разбирам, 
Нито способност в себе си да разбера намирам.” 
 
(3.7.88) 
Понеже бе всезнаещ, Шри Кришна Чайтаня 
Разбираше, че Валлабха Бхатовите тълкувания 
На „Шримад Бхагаватам” и на светите имена 
Са безполезни и нехаеше за тях затова. 
 
(3.7.89) 
Когато Шри Чайтаня Махапрабху отказа категорично 
Да чуе на „Шримад Бхагаватам” обясненията му лични,  
Валлабха Бхатта си отиде у дома мрачен и с наведена глава, 
А вярата му в Бога и предаността му промениха се при това. 
 
(3.7.90) 
Тогава Валлабха Бхатта често взе 
Да ходи в дома на Гададхар Пандит и все 
Голяма обич към него проявяваше; 
Така взаимната им близост продължаваше. 
 
(3.7.91) 

                                                
96 Стих от „Нама Каумуди” 
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Понеже Шри Махапрабху не прие на сериозно Валлабха Бхатта, 
Не искаха да чуват обясненията му хората в Пури Джаганнатха. 
 
(3.7.92) 
С душа в срам, оскърбление и нещастие пропита, 
Валлабха Бхатта отиде при Гададхар Пандита. 
 
(3.7.93) 
С голямо смирение, обръщайки се към него, 
Валлабха Бхатта му каза с наранено его:  
„Аз приех подслон при теб, скъпи ми господине. 
Бъди милостив, така че тази беда да ме отмине! 
 
(3.7.94) 
Моля те, изслушай моето обяснение 
На името на Кришна и неговото значение. 
Така калта на срама, която ме засипа, 
Ще бъде най-сетне от мене отмита.” 
 
(3.7.95) 
Така Пандита Госай в дилема изпадна. 
Такова съмнение в него се прокрадна, 
Че той сам не би могъл да реши 
Какво да стори и как да продължи. 
 
(3.7.96) 
Макар Гададхара да нямаше желание 
Въобще да слуша това тълкувание, 
Валлабха Бхатта решително започна да чете, 
Без да се интересува от нищо въобще. 
 
(3.7.97) 
Понеже Валлабха Бхатта беше брахмана учен, 
Гададхара не можа да му забрани това да се случи. 
Затова той на Бог Кришна започна да се моли: 
„Мой скъпи Кришна, моля Те, в тази неволя 
Закриляй ме, надвиснала над Мен! 
Подслон при Теб приемам в тоз момент!” 
 
(3.7.98) 
Шри Чайтаня в сърцето на всекиго стои; 
Той несъмнено знае помислите ми отлично. 
От Него аз не се боя, но зная, че уви, 
Придружителите Му са изключително критични.” 
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(3.7.99) 
Въпреки, че Гададхара Пандита изобщо виновен не беше, 
Някой от преданите на Шри Чайтаня с обич му се гневеше. 
 
(3.7.100) 
Всеки ден Валлабха Бхатта идваше при Чайтаня 
И спореше без нужда със Адвейта Ачария, 
А също и с другите велики предани, там сбрани, 
Такива като Сварупа Дамодар Госвами. 
 
(3.7.101) 
Каквито и заключения да представяше жадно Валлабха Бхатта 
Бяха оборвани от личности като Адвейта на ачария с лекотата. 
 
(3.7.102) 
Всеки път щом Валлабха Бхатта влезеше в обществото 
На преданоотдадените, с Адвейта Ачария начело, 
Беше сякаш паток надут попада в езерото 
Сред ято прекрасни лебеди снежнобели. 
 
(3.7.103) 
Един ден докато така високомерно разговаря, 
Валлабха Бхатта каза на Адвейта Ачария: 
„Всяко живо същество е пракрити, женско по природа, 
И смята за свой съпруг (пати) Кришна, или Бога. 
 
(3.7.104) 
Дълг на благочестивата жена, нали 
Е името на съпруга си да не мълви. 
А всички вие повтаряте Божиите имена! 
Що за религиозен принцип е това?” 
 
(3.7.105) 
Адвейта Ачария му отговори така: 
„Пред теб е олицетворението на религиозността, 
Шри Чайтаня Махапрабху - Него попитай 
И правилния отговор да чуеш се опитай!” 
 
(3.7.106) 
Като чу от Ачария тези слова, 
Шри Чайтаня отговори му така: 
„Скъпи Валлабха Бхатта, казвам ти сериозно, 
Че явно не познаваш принципите религиозни. 
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Пръв дълг на благочестивата жена 
Е да изпълнява на съпруга си заръката. 
 
(3.7.107) 
Заръката на Кришна е да не престава 
Неговото свято име всеки да възпява. 
Затова, душа, която вярна е и благочестива 
И в предаността си към Бог Кришна е жива, 
Трябва да се заеме да възпява святото име на Бога, 
Защото заръката на съпруга си да отрече не може. 
 
(3.7.108) 
Следвайки този принцип, чистият предан на Бог 
Винаги да възпява името Му е готов 
И в резултат на това добива чудния плод 
На екстатичната божествена любов.” 
 
(3.7.109) 
Чувайки това, Валлабха Бхатта 
Безмълвен остана и си затвори устата. 
Много нещастен, той се върна у дома 
И започна да разсъждава ето така: 
 
(3.7.110-111) 
„Всеки ден всред тази група 
Нови и нови поражения аз трупам. 
Ако успея да спечеля някой ден поне, 
Това голямо щастие ще ми донесе 
И няма повече да се червя от срам, 
Но как да установя правотата си, не знам?!” 
 
(3.7.112) 
На следващия ден, когато дойде в това събрание 
На преданоотдадените, водени от Шри Чайтаня, 
Той седна, след като на Бога отдаде почитания 
И каза нещо с много гордост в своето държание: 
 
(3.7.113) 
„В своя коментар към „Бхагаватама” 
Аз опровергавам Шридхара Свами, 
Защото неговите обяснения 
Са неприемливи по мое мнение. 
 
(3.7.114) 
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Каквото чете, Свами Шридхара 
След това го обяснява в коментара 
Според обстоятелствата; затова 
Поради непоследователността 
Не могат неговите обяснения 
Да се приемат за авторитетно мнение.” 
 
(3.7.115) 
Шри Чайтаня да се усмихне се потруди: 
„Онзи, който не приема свами (съпруга) 
И авторитета му не иска да зачита, 
За Мене проститутка се нарича.” 
 
(3.7.116) 
Казвайки това, Махапрабху Чайтаня 
Много сериозен пред преданите стана. 
Всички те изпитаха голямо удовлетворение, 
Чувайки от Него това твърдение. 
 
(3.7.117) 
Шри Чайтаня се бе спуснал като инкарнация, 
За да донесе най-висша благодат на света. 
Затова беше наясно с цялата ситуация, 
Случваща се в Валлабха Бхатовата глава. 
 
(3.7.118) 
Като с различни намеци му отговори, 
Бог Чайтаня Валлабха Бхатта обори 
И го коригира, точно както Шри Кришна 
Бе прерязал на Индра гордостта излишна. 
 
(3.7.119) 
Едно невежо живо същество 
Не познава истинското си добро. 
От незнание, с гордост пропито, 
Понякога печалбата за загуба то счита. 
Ала когато егото му бъде сломено, 
Най-сетне вижда благото си съвършено. 
 
(3.7.120) 
Завръщайки се в къщи през нощта, 
Валлабха Бхатта помисли си така: 
„Бог Чайтаня в Праяга преди 
Със голяма милост ме дари. 
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(3.7.121) 
Той прие тогава моята покана 
Заедно с останалите си предани подбрани 
И бе толкова  добър към мен! Защо сега 
Тук, в Джаганнатха Пури, променил се е така? 
 
(3.7.122) 
Много надут с учеността си, 
Аз си мислех в гордостта си: 
„Нека победя!“ ала Махапрабху Шри Чайтаня 
Се опитва да ме пречисти от тази гордост фалшива, 
Защото за благото на всички да извършва деяния 
Е качество на Върховната Личност всемилостива. 
 
(3.7.123) 
От фалшиво его аз за велик учен се представям 
И затова Шри Чайтаня Махапрабху ме оскърбява. 
Ала всъщност Той облагодетелства ме така, 
Посичайки на възгордяването ми лъжовността. 
 
(3.7.124) 
Всъщност Той действа за мое благо, 
Макар аз да си мисля, че ме унижава. 
Това е точно като случката, в която 
С повдигането на Говардхана планината 
Бог Кришна гордостта на Индра преряза, 
Като за глупостта му го поправи и наказа.” 
 
(3.7.125) 
Разсъждавайки така, на заранта 
Валлабха Бхатта отиде в Божиите стъпала 
И с голямо смирение, поднасяйки молитви от сърце, 
Потърси подслон и се отдаде в лотосовите Му нозе. 
 
(3.7.126) 
Валлабха Бхатта призна пред Него пак: 
„Господи мой, аз съм голям глупак 
И наистина действах пред Тебе като такъв, 
Опитвайки се да покажа как учен съм пръв! 
 
(3.7.127) 
Мой Господи, Върховният Бог си Ти 
И съвсем подобаващо милост към мен прояви, 
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Като ме обиди, за да съсечеш справедливо 
Моята надута и фалшива горделивост. 
 
(3.7.128) 
Невеж глупак един съм, защото 
Това, което е било за доброто 
На мен и всички други хора, 
Аз тълкувах като обида позорна 
И по този начин като цар Индра излишно 
От невежество опитвах да надмина Кришна. 
 
(3.7.129) 
Мой скъпи Господи, Ти изцели 
Слепотата на гордостта ми фалшива, 
Като помаза клетите ми очи 
С елея на обичта си милостива. 
С толкова много милост ме обля, 
Че невежеството ме напусна начаса! 
 
(3.7.130) 
Скъпи Господи, моля Те, извини ме 
И оскърбленията нелепи прости ми! 
Подслон при Теб аз търся, милостив бъди 
И лотосовите си нозе върху главата ми сложи!” 
 
(3.7.131) 
Отвърна му Чайтаня със златния лик: 
„Скъпи Бхатта, ти не само си учен велик, 
Но и велик предан, а където тези качества се сливат, 
Там не може да има планина от гордост фалшива. 
 
(3.7.132) 
Да критикуваш ти се осмели Шридхара Свами 
И започна свой коментар върху „Бхагаватама”, 
Като не приемаш неговия утвърден авторитет; 
„Излишно горд“ може да ти се сложи етикет. 
 
(3.7.133) 
Шридхара Свами е гуру на целия свят голям. 
По неговата милост можем да разберем „Бхагаватам”. 
Именно затова, че ни тълкува творбите, 
Аз го приемам за Свой духовен учител. 
 
(3.7.134) 



 203 

Каквото и да напишеш, от фалшива гордост воден, 
Опитвайки се да изместиш Шридхар Свами като старомоден, 
То ще носи обратен смисъл и тълкувание; 
Затова никой няма да му обръща внимание. 
 
(3.7.135) 
Напротив, онзи, който „Бхагаватам” коментира, 
Като на тълкуванията на Шридхар Свами се опира 
И в стъпките му върви, такъв поет 
От всекиго ще е почитан и приет. 
 
(3.7.136) 
Обяснявай и пиши към „Бхагаватам” коментара, 
Като следваш стъпките на Свами Шридхара. 
Изостави своята гордост фалшива и излишна 
И обожавай Върховната Личност, Бог Кришна! 
 
(3.7.137) 
Захвърлил всичките си оскърбления, 
Възпявай Харе Кришна с вдъхновение. 
Много скоро ще получиш ти така 
Подслон на Кришна в лотосовите стъпала.” 
 
(3.7.138) 
Валлабха Бхатта Ачария помоли Шри Чайтаня: 
„Ако наистина доволен си от моето разкаяние, 
Моля те, приеми още веднъж моята покана.” 
 
(3.7.139) 
Шри Чайтаня аватарът съвършен е, 
Спуснал се да избави цялата вселена. 
Поканата на Валлабха Бхатта Той прие 
Просто щастие за да му донесе. 
 
(3.7.140) 
Шри Чайтаня Махапрабху винаги копнее 
Да види как всеки в този свят щастлив се смее. 
Затова понякога Той някого наказва само, 
За да пречисти замърсяване в сърцето му голямо. 
 
(3.7.141) 
Когато Валлабха Бхатта покани 
У дома да му гостува Шри Чайтаня, 
С преданоотдадените Му придружен, 
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От него Богът беше много удовлетворен. 
 
(3.7.142) 
Чистата екстатична любов на Джагадананда Пандита 
Към Чайтаня Махапрабху бе със дълбочина пропита. 
Тя може да се сравни с любовта, която изпитваше голяма 
В кавгите си с Бог Кришна царицата Му Сатябхама. 
 
(3.7.143) 
Джагадананда Пандит имаше обичая 
С повод и без повод с Бога да се скара 
И вечно спореше с Него безспир; 
В пламенната му обич нямаше мир. 
 
(3.7.144) 
Чистата екстатична любов на Пандита Гададхара 
Към Чайтаня Махапрабху бе също много дълбока.  
Тя бе като на Рукминидеви, която никога не се кара 
С Кришна, а винаги Му е изключително покорна. 
 
(3.7.145) 
Бог Чайтаня понякога копнееше да види дали 
Гададхар може в обичта си да се разгневи. 
Ала поради съзнанието му за величието Божие, 
Да пробуди гняв у него Той не можеше. 
 
(3.7.146) 
С тази цел, понякога Шри Чайтаня  
Показваше привидно гневно състояние. 
Гададхара Пандита, щом чуеше за този гняв,  
В сърцето си изпълваше се с голям страх. 
 
(3.7.147) 
Преди Бог Кришна в закачливата си лила 
Се шегуваше със Своята Рукмини мила, 
А тя думите Му съвсем на сериозно взе 
И страх се породи в клетото й сърце. 
 
(3.7.148) 
Валлабха Бхатта бе свикнал да обожава 
Бог Кришна във формата Му на Бала Гопала. 
Затова той в мантрата Му бе посветен 
И така обожаваше Бога до този ден. 
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(3.7.149) 
Ала на Гададхар Пандит във святата компания 
Съзнанието му дотолкова се промени, 
Че той посвети своя ум във обожание 
На Кишора Гопал - Кришна с младежки черти. 
 
(3.7.150) 
Валлабха Бхатта поиска да получи посвещение 
От Гададхара Пандита, но за съжаление 
Гададхара му отказа с тези думи притеснен: 
„Да бъда духовен учител не е дейност за мен. 
 
(3.7.151) 
Аз съм в напълно зависимо състояние. 
Моят Бог е Гоурачандра, Шри Чайтаня. 
Каквото и да сторя би ми причинило мъка 
Не съм ли получил за това от Него заръка. 
 
(3.7.152) 
Мой скъпи Валлабха Бхатта, 
Това, че идваш тук при мен 
От Махапрабху не е ценено и признато. 
Затова, понякога Той ми е разгневен.” 
 
(3.7.153-154) 
По този начин изминаха няколко дни 
И когато Валлабха Бхатта накрая Шри Чайтаня удовлетвори, 
Богът прати Сварупа Дамодар, Говинда и Джагадананда Пандита 
Гададхара Пандит при Него да повикат. 
 
(3.7.155) 
По пътя, на Гададхара Пандита  
Рече съчувствено Сварупа Дамодара: 
„Шри Чайтаня искаше да те изпита, 
Затова те пренебрегна Той, другарю. 
 
(3.7.156) 
Защо не Му отвърна с укоряващи слова? 
Защо в боязънта си критиките Му търпя?” 
 
(3.7.157) 
Гададхара Пандита каза хрисим: 
„Бог Чайтаня е напълно независим. 
Не би изглеждало добре – Той, най-висшата всезнаеща личност 
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И аз да му говоря така, сякаш от Него не съм различен. 
 
(3.7.158) 
Мога да изтърпя Неговите слова, 
Понасяйки ги върху своята глава. 
Автоматично Той над мен ще се смили, 
Претегляйки недостатъците и добрите ми страни.” 
 
(3.7.159) 
След като каза това, Гададхара Пандита отиде 
Със Шри Чайтаня Махапрабху да се види 
И падна в лотосовите нозе на Бога 
С плач, който да опиша трудно мога. 
 
(3.7.160) 
Усмихвайки се лекичко, прегърна го Богът 
И му заговори сладко, и другите да чуят да могат: 
 
(3.7.161) 
„Аз се опитах да те разгневя,” - Богът каза -  
„Но ти да се развълнуваш от това отказа. 
Всъщност от гняв ти не продума нищо; 
Вместо това, просто изтърпяваш всичко. 
 
(3.7.162) 
Умът ти не смути се от Моите номера, 
А ти остана си в своята доброта, 
Какъвто винаги си бил простосърдечен -  
С това Ме купи за другар свой вечен!” 
 
(3.7.163) 
Никой не може да опише, дори да се опита, 
Качествата и любовта на Гададхар Пандита! 
Затова Чайтаня Махапрабху е познат 
Също с името „Гададхара-прананатх”97. 
 
(3.7.164) 
Кой може да изрази с колко милост е пропит 
Шри Чайтаня към скъпия си Гададхар Пандит! 
Обаче Богът като Гадайр-Гоуранга е познат -  
Или „Гоуранга на Гададхара Пандита свят”. 
 

                                                
97 Живота и душата на Гададхара Пандита 
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(3.7.165) 
Никой не може да разбере забавленията 
На Шри Чайтаня Махапрабху, Гоуранга. 
Те са като стотиците хиляди разклонения, 
Струящи от основния поток на майка Ганга. 
 
(3.7.166) 
Гададхара Пандита е прославен из целия свят 
Заради мекия и благороден характер, който има, 
На качества брамински така изобилно богат, 
И обичта си към Шри Чайтаня непоклатима. 
 
(3.7.167) 
Бог Чайтаня Валлабха Бхатта пречисти, 
Като отстрани на гордостта му калта 
С такива дейности Богът избистри 
И за другите как да действат в света. 
 
(3.7.168) 
Шри Чайтаня всъщност винаги със милост бе пропит, 
Ала външно понякога изглеждаше на преданите си сърдит. 
Не бива да се вглеждаме само във външното Му поведение обаче, 
Защото сторим ли го, гибелни последици това влачи. 
 
(3.7.169) 
Забавленията на Шри Чайтаня са много дълбоки. 
Кой може да ги проумее във всичките им посоки? 
Само който има преданост твърда и задълбочена 
Към нозете Му, може да разбере тази игра блажена. 
 
(3.7.170) 
На следния ден Гададхара покани 
В дома му да обядва Шри Чайтаня 
И Богът прие прасадам у Пандита, 
Придружен от личната си свита. 
 
(3.7.171) 
Там Валлабха Бхатта взе разрешение 
От Шри Чайтаня да получи посвещение 
От Гададхара Пандита и така бе уредено 
Неговото желание да бъде удовлетворено. 
 
(3.7.172) 
Така на срещата на Валлабха Бхатта с Бога 
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Направих аз подробно описание. 
Слушайки тези събития, човек може 
Да постигне съкровището на любовта към Чайтаня. 
 
(3.7.173) 
С молитва в лотосовите нозе на Рагхунатха и на Рупа, 
По милостта им се надявам аз оковите да счупя 
И, стъпките им следвайки, пречки да не изпитам, 
Разказвайки повествованието на „Чаритамрита”. 
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ГЛАВА ОСМА 
РАМАЧАНДРА ПУРИ КРИТИКУВА БОГА 
 
(3.8.1) 
Нека поднеса своите почитания 
На Златния Бог Шри Чайтаня, 
Който почти спря да се храни в страх, че кусури 
Ще Му намери с критиките си Рамачандра Пури. 
 
(3.8.2) 
Вечна слава на Махапрабху Чайтаня -  
Въплъщението на милостта на океана! 
Неговите лотосови нозе така красиви 
Са обожавани дори от бог Брахма и Шива. 
 
(3.8.3) 
Слава на Нитянанда Прабху, най-великия бродяга, 
Който върза целия свят с възела на любовта към Бога! 
 
(3.8.4) 
Вечна слава на Адвейта Прабху,  
Инкарнацията на Върховната Личност! 
Той спаси целия свят, като призова 
Да дойде в него самият Бог Кришна. 
 
(3.8.5) 
На всички предани начело със Шриваса слава! 
Шри Чайтаня техен живот и душа завинаги остава! 
 
(3.8.6) 
Така в Джаганнатха Пури, Шри Чайтаня 
Извършваше Своите разнообразни деяния, 
Заедно с преданите си във вълните 
На любовта към Кришна на душите. 
 
(3.8.7) 
Веднъж един санняси на име Рамачандра Пури 
Дойде да види Бога и Парамананда Пури. 
 
(3.8.8) 
Почит отдаде Парамананда Пури 
Във нозете на Рамачандра Пури, 
А Рамачандра Пури му отвърна 
Като силно в обятията си го прегърна. 
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(3.8.9) 
На Рамачандра Пури отдаде почитания 
На Свой ред и Махапрабху Чайтаня, 
А той Го прегърна и тогава 
За Кришна спомни си веднага. 
 
(3.8.10) 
Те тримата говориха за Бог Кришна известно време, 
Сетне Джагадананда дойде Рамачандра Пури да вземе. 
 
(3.8.11) 
Бе раздаден изобилен Джаганнатх-прасад 
И след като сам се нахрани до насита, 
Рамачандра Пури, с критицизма си познат, 
Поиска да намери кусури у Джагадананда Пандита. 
 
(3.8.12) 
След като се наяде Рамачандра,  
Той отправи следната молба: 
„Скъпи ми Пандит Джагадананда, 
Сега ти яж от останалата тук храна.“ 
 
(3.8.13) 
Чевръсто Рамачандра до Джагадананда присяда 
И със собствената си ръка му сервира прасада. 
 
(3.8.14) 
Насърчавайки го отново и отново, 
Рамачандра Пури му даде обилно храна. 
Но когато всичко бе вече готово 
И Джагадананда изми своите ръце и уста, 
Започна веднага Рамачандра Пури 
В Джагадананда да намира кусури: 
 
(3.8.15) 
„Чувал бях аз вече описания, 
Че последователите на Чайтаня 
Ядат повече от необходимата храна; 
Сега с очите си станах свидетел на това. 
 
(3.8.16) 
Ако някой санняси на ядене се отдава, 
Това неговите принципи нарушава. 
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Когато един санняси системно преяжда, 
Това отречението му разгражда.” 
 
(3.8.17) 
Характерна черта на Рамачандра бе, 
Че първо подбуждаше някого да преяде, 
А след това започваше да го кори 
С думи, язвителни като стрели. 
 
(3.8.18) 
Преди, когато Мадхавендра Пури 
Бе на своето смъртно легло, 
Дойде там Рамачандра Пури, 
Което, оказа се, че бе за зло. 
 
(3.8.19) 
Възпяваше светите имена Шри Мадхавендра Пури 
И плачеше: „Господи, аз не добих подслон в Матхура!” 
 
(3.8.20) 
Тогава Рамачандра Пури бе такъв глупак, 
Че безстрашно, като дързък някакъв хлапак, 
Се осмели да наставлява и да търси кусури 
В своя духовен учител, Мадхавендра Пури: 
 
(3.8.21) 
„Ако си в пълен трансцендентален екстаз, 
Сега трябва да помниш само Брахман. 
Затова, като те гледам, се учудвам аз 
За какво си тъй отчаяно разреван?” 
 
(3.8.22) 
Мадхавендра Пури, щом чу това, 
Много се ядоса и така го порица, 
Като каза: „Махай се оттук,  
Негодник грешен и надут! 
 
(3.8.23) 
О Кришна! О Господи мой свиден! 
Нито Те достигнах, нито Матхура успях да видя! 
Загивам от страдание, а този мизерник дойде 
Още повече болка в смъртта да ми донесе! 
 
(3.8.24) 
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Негоднико, не си показвай лицето пред мен! 
Не искам да умирам от присъствието ти замърсен! 
Иди където искаш, не оставай тук въобще! 
Загубен съм ако умра докато виждам твоето лице. 
 
(3.8.25) 
Без да постигна подслона на Кришна умирам! 
Нещастието ми е такова, че утеха не намирам, 
А този глупец е дошъл тук и без срам 
Заел се да ме поучава за Брахман!” 
 
(3.8.26) 
Така, Мадхавендра Пури оскърбил, 
И отхвърлен от своя гуру, 
Материален копнеж се появил 
В сърцето на Рамачандра Пури. 
 
(3.8.27) 
Привлеченият към сухо и умозрително знание 
Никаква връзка с Кришна няма. 
Да кори ваишнавите е едничкото му занимание 
И тъй във критицизъм се установява. 
 
(3.8.28) 
Духовният учител на Чайтаня, Ишвара Пури, 
Извършваше служене към Мадхавендра Пури, 
Като почистваше неговите екскременти 
Лично със своята ръка на моменти. 
 
(3.8.29) 
Винаги възпяваше нама и лила Ишвара Пури, 
За да може да ги слуша Мадхавендра Пури 
И по този начин му помагаше да мисли за това, 
Когато настъпи самият момент на смъртта. 
 
(3.8.30) 
От Ишвара Пури много удовлетворен, 
Мадхавендра Пури го прегърна един ден 
И му даде благословията си най-висша 
Да стане велик предан и да се влюби в Кришна. 
 
(3.8.31) 
Ето как Ишвара Пури се превърна в океан 
От екстатична любов по Кришна разлян, 
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А Рамачандра Пури стана спекулатор сух 
И безжалостен критик на всеки друг. 
 
(3.8.32) 
Ишвара Пури благословия получи 
От учителя си Мадхавендра Пури, 
Докато обратното с другия се случи – 
Порицан и укорен бе Рамачандра Пури. 
Затова тези двамата са примери отлични 
За благословията и наказанието на велика личност. 
Така Мадхавендра Пури целия свят инструктира 
Какво от тези два примера трябва да се разбира. 
 
(3.8.33) 
Негова божествена милост Мадхавендра Пури, 
Който на целия необятен свят е гуру, 
Раздаде екстатичната божествена любов; 
Когато да напусне материалния свят бе готов, 
Безспир повтаряше той със гласа си тих 
Само следния сърцераздирателен стих: 
 
(3.8.34) 
 „О мой Господи! О господарю милостиви! 
Матхуранатх! Кога очите ми ще са щастливи 
Отново да Те видят? От Твоя взор лишено, 
Сърцето ми тревожно е дълбоко обезпокоено. 
О най-прекрасни, най-любими, 
Какво да правя аз сега, кажи ми?” 
 
(3.8.35) 
Мадхавендра Пури ни учи в тази шлока 
Как да постигнем любовта най-дълбока. 
Като чувстваме раздялата от Бог Шри Кришна, 
Ние се установяваме духовно в раса екстатична. 
 
(3.8.36) 
Мадхавендра Пури пося семето на любовта 
Към Господ Кришна тук, на тази земя, 
И сетне си отиде, ала семето като дърво израсна 
Във формата на Чайтаня Махапрабху прекрасна. 
 
(3.8.37) 
Аз описах непредвидено тук как 
Мадхавендра Пури напусна този свят. 
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Всеки, който някак си чуе това, 
Притежава много щастлива съдба. 
 
(3.8.38) 
И така, същият този Рамачандра Пури 
Установи се да живее в Джаганнатха Пури. 
Както е обичайно за ордена на отречените санняси, 
Понякога те някъде остават, а сетне продължават по пътя си. 
 
(3.8.39) 
За него не бе сигурно къде 
Поредния си обяд ще изяде, 
Защото той отиваше и без да е канен 
И макар че биваше от другите нахранен, 
Следеше много внимателно с какво 
Останалите хранят се, по колко и защо. 
 
(3.8.40) 
Покана към Шри Чайтаня за да има 
Бяха нужни 320 кауди (малки раковини). 
Това осигуряваше обяд за трима души всеки ден –  
За Шри Чайтаня, от Кашишвар и Говинда придружен. 
 
(3.8.41) 
Всеки ден Богът отиваше да се храни 
На различно място, където Го поканят 
И ако някой готов бе за обяда да плати, 
Цената бе фиксирана на 320 кауди. 
 
(3.8.42) 
Рамачандра Пури най-грижливо се зае 
Информация за Шри Махапрабху да събере: 
Как живее, какви предписани принципи следва, 
Колко спи, къде отива, колко и какво обядва. 
 
(3.8.43) 
Понеже единствено да открива кусури 
Бе заниманието на Рамачандра Пури, 
Той не успя да обърне необходимото внимание 
На трансценденталните качества на Шри Чайтаня. 
Да търси недостатъци бе единственото му занимание, 
Но той не успя да намери, въпреки своето старание. 
 
(3.8.44) 
Накрая усилията му хванаха дикиша: 
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„Как може монах да яде толкова сладкиши? 
Ако някой яде сладко, той не ще успее 
Сетивата си въобще да овладее!” 
 
(3.8.45) 
Така този паднал санняси, Рамачандра Пури, 
Отправяше към Шри Чайтаня своите хули 
И правеше това пред всички надъхан, окрилен, 
Ала при все това идваше да види Бога всеки ден. 
 
(3.8.46) 
Считайки го за духовен брат на Своя гуру, 
Богът, щом се срещнеха, отдаваше му почитания. 
Ала единствената работа на Рамачандра Пури 
Беше да търси недостатъци у Шри Чайтаня. 
 
(3.8.47) 
Шри Чайтаня Махапрабху знаеше отлично, 
Че Рамачандра Пури критикува Го публично. 
Но когато Рамачандра идваше да Го види, 
Богът му отдаваше почит, без да се обиди. 
 
(3.8.48) 
Веднъж Рамачандра Пури отзарана 
Пристигна във обителта на Шри Чайтаня 
И като видя не една мравка там да лази, 
От критиките му Махапрабху не се опази. 
 
(3.8.49) 
Рамачандра Пури язвително рече: 
„Бонбони имало е тук предната вечер! 
Затова, привлечени от тези сладки, 
Сега навсякъде се скитат мравки. 
Уви, този санняси, уж отречен, 
На сетивно наслаждение е вречен!“ 
След като каза това, той се обърна, 
И така наперен просто си тръгна. 
 
(3.8.50) 
Досега Махапрабху Чайтаня 
Бе чувал само слухове и описания 
За клеветите на Рамачандра Пури, 
А сега чу сам абсурдните му хули. 
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(3.8.51) 
Характерно е за всички мравки, като цяло 
Да пълзят насам-натам за щяло и не щяло. 
Ала Рамачандра Пури, въобразявайки си грешки, 
Критикуваше Махапрабху Чайтаня много тежко, 
Като заявяваше, че щом наоколо се въдят мравки, 
Значи в Неговата стая са се яли някакви сладки. 
 
(3.8.52) 
След тези критики, умът на Шри Чайтаня 
Изпълни се със съмнения и колебания. 
Затова повика Говинда без да се бави 
И следните строги заръки му настави: 
 
(3.8.53) 
„От днес, за да не Ме критикуват отново, 
Въвеждам правило за хранене такова: 
Ще приемам само една четвърт от съда 
На Бог Джаганнатха с осветената храна. 
Издавам също и такава допълнителна команда -  
Зеленчуците да струват не повече от пет ганди. 
 
(3.8.54) 
Ако повече от това ми донесете, 
Ще си ида и не Ме търсете!” 
 
(3.8.55) 
Говинда на всички предани предаде 
Заповедта, която Махапрабху издаде. 
Когато я чуха, звезди посред бял ден видяха -  
Главите им сякаш ударени от мълнии бяха. 
 
(3.8.56) 
Всички започнаха да сипят хули 
По адрес на Рамачандра Пури: 
„Този грешен човек тук дойде 
И с идването си живота ни отне!” 
 
(3.8.57-58) 
Същият този ден, един брахмана покани 
У дома му да обядва Шри Чайтаня. 
Когато Говинда прие само пет ганди 
Зеленчуци и четвърт тенджера с ориз, 
Този брахмана отчаяно глава поклати 
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И проплака: „Уви! Каква тъжна орис!“ 
 
(3.8.59) 
Богът изяде ориза и зеленчуците наполовина, 
А другите остави за Говинда за да има. 
 
(3.8.60) 
Така и Шри Чайтаня, и Говинда, 
Изядоха порции само наполовина 
От дажбата, която се нуждаеха; затова 
Всички други предани отказаха се от храна. 
 
(3.8.61) 
Тогава Махапрабху Чайтаня 
Заръча на Говинда и Кашишвара: 
„Отнейде другаде приемете подаяния, 
За да напълните стомаха си, другари.” 
 
(3.8.62) 
Така изминаха няколко дни 
В нещастие за преданите голямо. 
Чувайки това, Рамачандра Пури се яви, 
Отивайки да види Шри Чайтаня. 
 
(3.8.63) 
На Рамачандра Пури Шри Чайтаня 
Отдаде Своите смирени почитания, 
Като обожава неговите нозе, 
А той се усмихна и подзе... 
 
(3.8.64) 
Рамачандра Пури даде следния съвет: 
„Не е работа на санняси, който е дал обет, 
Да наслаждава своите материални сетива. 
Трябва да пълни корема си с каква да е храна. 
 
(3.8.65) 
Чух, че наполовина си отрязал своята храна 
И виж се как сега изпосталя! 
Ала и подобно сухо отречение 
Дхармата на саннясина не е. 
 
(3.8.66) 
Един санняси яде колкото е необходимо 
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За поддръжката на тялото енергия да има, 
Но материално сетивата си не наслаждава. 
Така санняси съвършен във своя обет става 
И духовен напредък в знанието осъществява. 
 
(3.8.67-68) 
„Йога не е за този, който яде твърде много, 
Нито пък за оногова, който пости до изнемога, 
Нито за този, който прекалено спи, потънал в тама-гуна, 
Нито за който бодърствува непрестанно, о Арджуна. 
Човек, който в навиците си е регулиран -  
За ядене, за сън, за работа и за почивка -  
От материалните страдания не е така стресиран 
И практикува йога на лицето си с усмивка.”98  
 
(3.8.69) 
Шри Чайтаня отвърна му смирено: 
„Като едно момче невежо съм, уви, 
А ти си като духовен учител за Мене -  
Какъв късмет, че Ме напътстваш ти!” 
 
(3.8.70) 
Щом Рамачандра Пури чу това, 
Изправи се и си тръгна начаса. 
Също от други източници той дочу, 
Че всички предани на Шри Махапрабху 
Ядяха количества храна наполовина, 
Макар обикновено достатъчно да има. 
 
(3.8.71) 
Парамананда Пури на следния ден, 
От още други предани придружен, 
Със смирение и покорство голямо 
Отиде да каже следното на Шри Чайтаня. 
 
(3.8.72) 
Ето какво Му рече Парамананда Пури: 
„Моят духовен брат, Рамачандра Пури, 
По природа свикнал е лошо да критикува. 
Да не ядеш заради думите му не си струва! 
 
(3.8.73) 

                                                
98 „Бхагавад Гита” 6.16-17 
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Рамачандра Пури има следния лош адет: 
Първо да остави човек да се нахрани до насита, 
А сетне, ако не повече от нужния прасад е приет, 
Да го накара да яде още и още той чевръсто се опитва. 
 
(3.8.74) 
По този начин го принуждава 
Да преяде и когато това става, 
Той го критикува с думи пряко: 
„Как можеш да ядеш толкова яко! 
Я кажи ми, за да си набавяш храна 
Колко ли пари имаш в своята хазна? 
 
(3.8.75) 
Като караш саннясите толкова да ядат, 
Религиозните им принципи ще се нарушат. 
Така че за мен ясно е като в бял ден - 
От теб напредък никакъв не е осъществен.” 
 
(3.8.76) 
Работата на Рамачандра Пури е такава -  
Винаги да любопитства какво става 
На другите във ежедневните дела, 
Как се хранят и с какви количества храна. 
 
(3.8.77) 
Двата вида дейности, отхвърлени в разкритите писания, 
Са се превърнали за него в ежедневно занимание. 
 
(3.8.78) 
„Човек трябва да вижда и да усеща, 
Че когато материята и духът се срещат, 
По неизменен начин действа цялата вселена 
И понеже това е постоянно и установено, 
Човек качествата на другите не бива да възхвалява, 
Нито делата им да критикува да си позволява.”99 
 
(3.8.79) 
От двете правила, Рамачандра Пури спазва 
Първото, като похвали никога не изказва. 
Но макар да знае, че по-важно е второто от тях, 
Го пренебрегва, критикувайки другите без страх. 

                                                
99 „Шримад Бхагаватам” (11.28.1) 
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(3.8.80) 
В писанията по логика се казва, 
Че ако две правила нещо указват, 
От тях двете по-важно е това, 
Което идва второ по реда. 
 
(3.8.81) 
У някого да има и стотици качества добри, 
Критикът въобще не ги забелязва дори. 
Вместо това се стреми по начини всякакви 
Да посочи недостатъка сред тези качества. 
 
(3.8.82) 
Затова човек не трябва да се стреми да търси кусури, 
Което е принцип в поведението на Рамачандра Пури. 
Въпреки това, трябва да кажа нещо срещу него частно, 
Защото той направи нашите сърца така нещастни. 
 
(3.8.83) 
Защо се отказа от порциите прасадам вкусни 
Заради критиките на Рамачандра Пури пусти? 
Моля Те, приемай покани както преди! 
Това е сърдечната молба на всички ни.” 
 
(3.8.84) 
Шри Чайтаня Махапрабху му отговори: 
„Защо гневите се на Рамачандра Пури? 
Той излага принципите на живота в отречение. 
Защо го обвинявате за стриктното му поведение? 
 
(3.8.85) 
За един санняси езика си да наслаждава 
Оскърбление голямо представлява. 
Дълг на санняси е да приема само толкова храна, 
Колкото да поддържа заедно своите тяло и душа.” 
 
(3.8.86) 
Когато те отправиха към Бога гореща молба 
Да приеме обичайното си количество храна, 
Той въпреки това не го направи, ала прие 
Само половината на предложеното Му ястие. 
 
(3.8.87) 
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Цената за поканата на Шри Чайтаня 
Бе 160 раковини, тоест две пани 
И с тази храна се засищаха двамина, 
А понякога дори и трима. 
 
(3.8.88) 
Когато не можеше да бъде приета покана 
В дома на някой поканил Бога брахмана, 
Той плащаше по две пани малки раковини, 
За да купи прасад, от който достатъчно да има. 
 
(3.8.89) 
А когато в дома на отправилия покана 
Идваше Богът и му гостуваше, 
Част от храната готвеше този брахмана, 
А останалата част от прасада купуваше. 
 
(3.8.90-91) 
Дори в определен ден, когато Шри Чайтаня 
Бе поканен в домовете на други да се храни, 
Ако го поканеха Сарвабхаума Бхаттачария, 
Гададхара Пандита или Бхагаван Ачария, 
Чайтаня Махапрабху не беше независим 
И приемаше поканите им много хрисим. 
 
(3.8.92) 
Всъщност Чайтаня Махапрабху се бе появил 
Да донесе щастие на всеки Свой предан мил. 
Затова Той постъпваше както подобава 
На времето и както обстоятелствата позволяват. 
 
(3.8.93) 
Поради Своята пълна независимост, 
Той имаше понякога обикновено държание, 
А понякога, като Върховната Личност, 
Проявяваше Своите божествени достояния. 
 
(3.8.94) 
Понякога Шри Чайтаня спрямо Рамачандра Пури 
Се считаше негов слуга и го приемаше като Свой гуру, 
А друг път нехаеше за него, сякаш бе 
Просто сламчица на прашното поле. 
 
(3.8.95) 
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Чайтаня Махапрабху се държеше точно 
Като Върховната Божествена Личност. 
Отвъд ограниченията на интелекта бяха Неговите дела -  
Каквото си поиска правеше, но то бе пропито с красота. 
 
(3.8.96) 
Известно време Рамачандра Пури 
Остана в Нилачала, Джаганнатха Пури, 
Ала замина да посети след това 
И други поклоннически места. 
 
(3.8.97) 
Преданите смятаха Рамачандра Пури, 
Че е като голям товар на техните глави. 
Когато той напусна Джаганнатха Пури, 
Това всички изключително ощастливи, 
Сякаш тежък камък от главата 
Изведнъж бе паднал на земята. 
 
(3.8.98) 
След неговото облекчаващо заминаване, 
Всичко пак беше щастливо и необезпокоявано. 
Точно както преди приемаше покани, 
Водеше киртани и танцуваше Чайтаня, 
А преданите пак приемаха прасадам 
Без на всяка хапчица да се червят от срам. 
 
(3.8.99) 
Ако на някой духовният учител го отхвърли, 
Той в толкова паднал може да се превърне, 
Че като Рамачандра Пури да си позволява 
Дори самия Върховен Бог да оскърбява. 
 
(3.8.100) 
Макар Чайтаня да не се обиждаше на Рамачандра Пури, 
Тъй като го приемаше за Свой духовен наставник и гуру, 
При все това неговият кисел нрав и поведение 
Показват какво става, ако нанесеш на своя гуру оскърбление. 
 
(3.8.101) 
Трансценденталният характер 
На Шри Чайтаня е пълен с нектар. 
Слушането за Него с всяка дума 
Е много приятно за ухото и ума. 
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(3.8.102) 
Аз пиша, за да дам описание 
На характера на Шри Чайтаня. 
Читатели, моля ви, слушайте с внимание, 
Защото така ще добиете с лекота 
Към Кришна най-висшия екстаз на любовта 
Във Неговите лотосови стъпала. 
 
(3.8.103) 
Рупа и Рагхунатха са мой живот и душа! 
Аз винаги желая да им получа милостта, 
Затова се моля в техните лотосови стъпала 
С разказа на „Чаритамрита” да продължа. 
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ГЛАВА ДЕВЕТА 
 
СПАСЯВАНЕТО НА ГОПИНАТХА ПАТТАНАЯКА 
 
(3.9.1) 
Последователите – славни и неизброими –  
На Шри Чайтаня Махапрабху тъй любими 
Заляха с неспирния порой на екстатичната любов 
Сърцата на нещастните, пресъхнали в пустинен зов. 
 
(3.9.2) 
Вечна слава на Шри Кришна Чайтаня, 
Милостта на който не подлежи на описание! 
Вечна слава на Господ Нитянанда, 
Чието сърце е винаги изпълнено със състрадание! 
 
(3.9.3) 
На Адвейта Ачария вечна слава, 
Който винаги тъй милостив остава! 
Слава на преданите на Махапрабху Чайтаня, 
Надмогнати от неземни екстатични състояния! 
 
(3.9.4) 
Така Чайтаня Махапрабху живя в Нилачала 
Заедно с преданите от свитата Му лична, 
Като постоянно ги бе с вълните си заляла 
Любов към Бог Шри Кришна екстатична. 
 
(3.9.5) 
Вълните на раздялата с Кришна постоянно 
Усещаше и вътрешно, и външно Шри Чайтаня. 
И умът, и тялото Му бяха развълнувани любовно 
От най-различни трансформации духовни. 
 
(3.9.6) 
През деня Той мантруваше 
И екстатично танцуваше 
И с преданост най-голяма  
Имаше даршан с Бога в храма. 
Нощем вкусваше блаженство  
В Своята уединена стая 
В компанията съвършена 
На Сварупа Дамодар и Рамананда Рая. 
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(3.9.7) 
Идваха хората от трите свята 
За близостта на Чайтаня свята. 
Който Го видеше, получаваше дар готов –  
Трансценденталното съкровище на Божията любов. 
 
(3.9.8) 
Обитателите на седемте планетарни системи висши,  
В това число полубогове, гандхарви и киннари, 
И жителите на седемте планетарни системи нисши, 
В това число демони и змиевидни твари -  
Всички Шри Чайтаня Махапрабху посетиха, 
Като на човешки същества се предрешиха. 
 
(3.9.9) 
По най-различни начини облечени 
Всякакви люде от островите седем 
И от деветте земи, кханди наречени, 
Идваха да зърнат Господа си ненагледен. 
 
(3.9.10) 
Прахлада Махараджа, Бали Махараджа, Шрила Вясадева 
И други велики мъдреци, начело с Госвами Шукадева, 
Дойдоха лично Шри Чайтаня Махапрабху да посетят, 
Но от екстатична любов дълго не можеха да се свестят. 
 
(3.9.11) 
Неспособни да зърнат Шри Чайтаня с очи, 
Хората извън стаята Му вдигаха шум голям. 
Тогава той излизаше вън и почваше да мълви: 
„Възпявайте Харе Кришна! Пейте харинам!” 
 
(3.9.12) 
Всякакви, най-различни хора 
Идваха единствено да видят Бога 
И видеха ли Го, веднага биваха заляни 
На Кришна-према от екстазните океани. 
В такива трансцендентални състояния 
Прекарваше своите дни и нощи Шри Чайтаня. 
 
(3.9.13) 
Един ден хората рекоха на Махапрабху да знае, 
Че Гопинатх Паттанаяк, синът на Бхавананда Рая, 
Бе осъден на смърт на царя от най-големия син 
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И ще бъде хвърлен върху мечове не един. 
 
(3.9.14) 
„Синът на царя мечове под подиума наредил 
И Гопинатх да хвърли върху тях си наумил! 
Ти, Господи, единствен можеш, ако решиш, 
От тази страшна участ да го защитиш! 
 
(3.9.15) 
Бхавананда Рая и семейството му цяло 
На Тебе в преданост и служене се е отдало. 
Затова подобаващо е за нрава Ти висш 
Сина на Бхавананда Рая да спасиш!” 
 
(3.9.16) 
Шри Чайтаня Махапрабху ги попита: 
„Защо царят да го наказва налита?“ 
Тогава хората започнаха да Му разказват 
Защо решил е царят тъй да го наказва. 
 
(3.9.17) 
Гопинатх Паттанаяк, за който всеки знае, 
Че е брат на Рамананда Рая, 
Бе ковчежник в царската хазна -  
Всички добре знаят и това. 
 
(3.9.18) 
Той служеше на мястото Маладжатхя Дандапата, 
Където събираше пари и ги депозираше в хазната. 
 
(3.9.19) 
Веднъж, когато да внесе сбраните данъци пристигнал, 
Оказало се, че към пълната сума не достигат 
Двеста хиляди кахани раковини, 
А царят настоявал да ги има. 
 
(3.9.20) 
Гопинатха Паттанаяка отвърнал: 
„Пари досега никой не ми е върнал 
И затова веднага не мога в брой да ти дам. 
Моля те, дай ми време, за да купя и продам 
От моите брутни стоки една по една 
И така ще напълня твоята хазна. 
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(3.9.21) 
Имам десет-дванадесет коне добри -  
Вземи ги веднага на подобаваща цена.” 
Като каза това, той доведе тези жребци 
До един пред царската врата. 
 
(3.9.22) 
Един от принцовете знаеше добре 
Как да оценява породистите коне, 
Затова царят изпрати хора влиятелни 
Да го доведат заедно с министри и приятели. 
 
(3.9.23) 
Ала принцът, преднамерено при това, 
Даде за конете преценка занижена. 
Гопинатх Паттанаяк, при спомената цена, 
Избухна от гняв и унижение. 
 
(3.9.24) 
Този принц с особеност се отличаваше, 
Че след като малко време отминаваше, 
Той си извиваше врата и към небето поглеждаше 
И отново и отново насам-натам се оглеждаше. 
 
(3.9.25) 
Тогава Гопинатх Паттанаяк 
Укори го без да изпитва страх, 
Понеже царят винаги беше 
Към него мил и го ценеше. 
 
(3.9.26) 
Гопинатх Паттанаяка каза тогава: 
„Конете ми нямат привичка такава 
Да си извиват вратовете и да гледат в небесата, 
Затова не бива да им намалявате цената.” 
 
(3.9.27) 
Като чу тези думи и подбива в тях, 
Принцът целият пламна от гняв. 
Отивайки при царя, с обвинения без основание 
Да очерни Гопинатх Паттанаяка положи старание. 
 
(3.9.28) 
„Този Гопинатха Патанаяка,” - принцът поде -  
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„Не желае да плати дължимото с тези коне. 
Вместо това под някакъв претекст пилее парите!  
На мечовете може да го хвърлим, ако наредите.” 
 
(3.9.29) 
Царят отвърна: „Както искаш постъпи, 
Стига някак да се възстановят тези пари.” 
  
(3.9.30) 
Така принцът се върна, Гопинатх Паттанаяк плени, 
Вдигна го на подиума и мечове остри отдолу нареди.” 
 
(3.9.31) 
Като чу всички тези описания, 
От обич в гняв избухна Шри Чайтаня: 
„Гопинатх Паттанаяк не иска да плати 
На царя онова, което му дължи! 
Каква е вината на царя тогава, 
Че го наказва както заслужава? 
 
(3.9.32) 
Гопинатха Паттанаяка отговаря 
Правителствените данъци да събира. 
Но той, без да се страхува от царя,  
Ги пилее, като забавления си намира! 
 
(3.9.33) 
Ако човек е интелигентен, без съмнение 
Ще изпълни правителствените си задължения, 
Пък след като дължимото на управата плати, 
Нека харчи каквито останали са му пари.” 
 
(3.9.34) 
По това време друг един човек дойде 
Забързан новината там да донесе, 
Че Ванинатха Рая и неговата фамилия 
Са били арестувани и затворени в килия. 
 
(3.9.35) 
Шри Чайтаня Махапрабху отговори: 
„Царят трябва да си върне дължимите пари. 
Аз съм просто санняси, какво мога да сторя, 
Та тази ситуация някак да се разреши?” 
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(3.9.36) 
Тогава всички преданоотдадени 
Със Шри Сварупа Дамодар начело, 
Поклониха се в нозете Чайтанйеви 
И отправиха молба към Него смела: 
 
(3.9.37) 
„Всички от семейството на Рамананда Рая 
Са Твои вечни и верни слуги! 
Сега са изпаднали в неволя отчаяна; 
Безразличен към тях Те молим не бъди!” 
 
(3.9.38) 
След като чу това прочувствено изявление, 
Махапрабху рече в разгневено настроение: 
„Вие искате от Мен да се натоваря 
Да отида да се срещна лично с царя? 
 
(3.9.39) 
При царя искате да ида Аз, 
Да разпростра престилката си на санняс 
И да прося от него пари! 
Думите ви това намекват, нали? 
 
(3.9.40) 
Разбира се, един брахмана или санняси 
Може до не повече от пет ганди да проси. 
Но защо неподходящата сума да му се дава, 
Която на 200 000 кахани раковини се равнява?” 
 
(3.9.41) 
Тогава друг човек там дойде 
Да каже, че Гопинатха вече е 
Качен на платформата като осъден, 
Отдето върху остри мечове да бъде хвърлен. 
 
(3.9.42) 
Чувайки тази новина, преданите отново 
Отправиха молба със плам към Бога, 
Но Чайтаня Махапрабху им отговори: 
„Просяк съм, не мога нищо Аз да сторя. 
 
(3.9.43) 
Ако всички вие искате да го спасите въобще, 
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Молете се на Джаганнатх във лотосовите нозе! 
 
(3.9.44) 
Господ Джаганнатх е Върховният Бог, 
Изворът на всички енергии дълбок. 
Затова Той е свободен да направи 
Абсолютно всичко, което Му се нрави.” 
 
(3.9.45) 
Когато Шри Чайтаня отвърна така, 
Харичандан Патра, един царедворец, 
Отиде при царя в неговия дворец 
И рече му умиротворяващи слова: 
 
(3.9.46) 
„В крайна сметка,” - той на царя каза -  
„Гопинатха да ти служи никога не е отказал. 
Да осъдиш на смърт своя верен слуга 
Не е добро поведение никъде по света. 
 
(3.9.47) 
Единствената му вина е във това, 
Че дължи пари на царската хазна. 
Ако го убиеш, обаче, каква полза ще има? 
Нима тъй ще си върнеш сумата дължима? 
 
(3.9.48) 
По-добре да вземеш конете на подходяща цена 
И постепенно той да върне остатъка на ръка. 
Защо е необходимо ми кажи 
Сега да го убиваш тъй жестоко ти?” 
 
(3.9.49) 
На това царят отвърна така: 
„Аз не знаех за всичко това! 
Защо трябва живота му да се отнема, 
Като само парите си аз искам да взема! 
 
(3.9.50) 
Сега те пращам, иди там и всичко уреди. 
Не искам живота му, само дължимите пари.” 
 
(3.9.51) 
Харичандан незабавно се върна там 
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И каза на принца за царския план. 
Още в същия този миг благословен 
Гопинатх Паттанаяк от подиума бе свален. 
 
(3.9.52) 
Тогава му казаха, че царят настоява 
Да му се върнат парите, както подобава 
И го попитаха как да ги издължи възнамерява. 
„Купете конете ми на добра цена,” отвърна той тогава. 
 
(3.9.53) 
„Постепенно аз остатъка ще изплатя; 
Ала какво бих могъл да кажа за това, 
Че без съд и присъда въобще 
Принцът за малко живота ми не отне?” 
 
(3.9.54) 
Правителството тогава закупи всички коне  
На подходяща цена и срок определи 
Остатъка от плащането в хазната да се внесе 
И сетне Гопинатха Паттанаяка освободи. 
 
(3.9.55) 
Шри Чайтаня Махапрабху тогава се поинтересува: 
„Какво правеше Ванинатх когато беше арестуван?” 
 
(3.9.56) 
Пратеникът рече: „Безстрашно и постоянно 
Той повтаряше Харе Кришна маха-мантра. 
 
(3.9.57) 
Броеше мантрите на пръстите на всяка ръка 
И след като произнесеше хиляда имена, 
Отбелязваше това със знак по своята снага.” 
 
(3.9.58) 
Когато тази новина от пратеника чу, 
Много доволен остана Махапрабху. 
Дали някой може да разбере, аз въобще не мога, 
Милостта, която на предания си дарява Бога! 
 
(3.9.59) 
В това време Каши Мишра дойде 
В обителта на Шри Чайтаня. 
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Богът му заговори със сърце 
Във притеснено състояние: 
 
(3.9.60) 
„Тук не мога повече да остана, 
Пътят за Алаланатх ще хвана! 
Твърде много безпокойства има  
И Аз не мога въобще да си почина. 
 
(3.9.61) 
В семейството на Бхавананда Рая всички са 
На правителствена служба, ала затова, 
Разполагайки с паричните попълнения, 
Те ги харчат за различни забавления. 
 
(3.9.62) 
Царят няма никаква вина, 
Че в правителствената хазна 
Приходи парични желае да осигури. 
Обаче, когато някой от тях не се издължи 
И ги накажат, че не са платили своя дан, 
Те идват, за да ги освободя Аз сам! 
 
(3.9.63) 
Когато Гопинатх Паттанаяк на подиума бе изправен от царят, 
Четирима пратеници идваха със случая да Ме запознаят! 
 
(3.9.64) 
Като отшелник и просяк санняси, 
Аз искам да живея на уединено място. 
Но тези хора идват да ми се оплакват, 
Като за нещастието си ми разказват. 
 
(3.9.65) 
Джаганнатх днес го спаси от смърт, 
Но ако не изплати друг някой път 
Онова, което на хазната дължи, 
Кой въобще ще го защити? 
 
(3.9.66) 
Ако слушам за дейностите на материалисти, 
Умът ми се изпълва с неспокойни мисли. 
Няма нужда да оставам вече тук 
И така да се измъчвам в Своя ум.” 
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(3.9.67) 
Каши Мишра прегърна Божиите нозе 
И каза Му с разстроено сърце: 
„Защо трябва Ти да бъдеш тревожен 
С делата на този свят всевъзможни? 
 
(3.9.68) 
Отречен санняси си Ти; 
Какви връзки имаш ми кажи? 
Онзи, който с материална цел Те обожава, 
Сляп за истинското знание остава. 
 
(3.9.69) 
Ако някой се заеме с предано служение 
На Тебе за да донесе удовлетворение, 
Пробужда той все повече любовта 
Задрямала във всичките сърца. 
Обаче ако служи с материални цели, 
По-голям глупец къде ще се намери? 
 
(3.9.70) 
Само заради Теб Рамананда Рая 
Се отказа от длъжност като тая 
На Южна Индия да бъде губернатор; 
Не е вече министър пак заради Теб Санатан. 
 
(3.9.71) 
Само заради Тебе Рагхунатха даса 
Семейните си отношения отряза. 
Изпрати му баща му заради знатния си сой 
Пари и слуги, ала какво направи той? 
 
(3.9.72) 
Понеже получи милостта на Твоите нозе, 
Той парите на баща си дори и не прие. 
Вместо това храни се от милостиня, 
Като от павилионите проси подаяния. 
 
(3.9.73) 
Добър човек е Гопинатх Паттанаяка; 
Той не желае от Теб материална облага. 
 
(3.9.74) 
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Не Гопинатх изпрати всички тези хора, 
За да го освободиш Ти от затвора. 
Неговите приятели и слуги, по-скоро,  
Виждайки нещастната му орис, 
Ти съобщиха вестите, защото знаят че 
Гопинатха е отдаден в Твоите нозе. 
 
(3.9.75) 
Гопинатх Паттанаяк е чист преданоотдаден 
И Те обожава само удоволствие да Ти достави. 
Той нехае за личното си щастие или страдание, 
Понеже това е работа на материалното съзнание. 
 
(3.9.76) 
Онзи, който в служене на Тебе с преданост се ангажира 
Денонощно без при никакви обстоятелства да се спира, 
Като единствено Твоята безпричинна милост желае, 
Много скоро в подслона на нозете Ти ще се скатае.  
 
(3.9.77) 
„Някой, който търси Твоето състрадание, 
Търпейки всички неблагоприятни състояния, 
Дължащи се на кармата от миналите му дела, 
Но който ангажира се във служене на Теб сега 
Със думи, ум и тяло, като винаги Ти се отдава, 
Достоен е за бхакти и Твой чист предан става.”100 
 
(3.9.78) 
Милостиво остани в града на Джаганнатх! 
Защо ще ходиш във Алаланатх? 
Никой няма да идва отсега насетне 
При Теб със земните си дела несретни.” 
 
(3.9.79) 
Сетне Каши Мишра рече на Бога: 
„Това е, което да ти кажа мога -  
Ако искаш да дадеш закрилата си Ти на Гопинатха, 
Тогава винаги ще бъде той закрилян и от Джаганнатха.” 
 
(3.9.80) 
Казвайки тези думи с плам голям, 
Каши Мишра върна се във своя храм, 

                                                
100 „Шримад Бхагаватам” 10.14.8 
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А по пладне цар Пратапарудра отиде 
Каши Мишра у дома му да види. 
 
(3.9.81) 
Докато цар Пратапарудра оставаше в Пурушоттама, 
Изпълняваше ежедневно една и съща програма. 
 
(3.9.82) 
Всеки ден отиваше смирено той 
В дома на Каши Мишра в пек и зной 
Лотосовите му нозе да масажира, 
А също и да слуша без да спира 
На Каши Мишра всяко описание 
На Божието великолепно обожание. 
 
(3.9.83) 
Когато царят започна нозете му да масажира, 
Каши Мишра за нещо с намеци го информира: 
 
(3.9.84) 
„Скъпи царю,” - той каза му така -  
„Чуй една необичайна новина: 
Шри Чайтаня иска да отиде във Алаланатха, 
Напускайки града на Господ Джаганнатха.” 
 
(3.9.85) 
Когато цар Пратапарудра новината чу, 
Че в Алаланатх отива Шри Махапрабху, 
Той много се натъжи и попита причината каква е. 
Тогава Каши Мишра го запозна с всичките детайли: 
 
(3.9.86) 
„Когато Гопинатх Паттанаяк насмалко не бе екзекутиран, 
Всичките му слуги отидоха Махапрабху да информират. 
 
(3.9.87) 
Щом чу за това трагично положение, 
Махапрабху изпита голямо съжаление. 
Външно изглеждаше, че Той се разгневи 
И Гопинатха Паттанаяка сурово укори. 
 
(3.9.88) 
„Понеже по сетивни наслади ненужни 
Полудял е” - каза Богът строго -  
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„Той хванал се е на държавна служба 
И царски пари харчи наготово 
За всевъзможни греховни дела, 
Без да ги връща при това! 
 
(3.9.89) 
Приходът на правителството е по-свещен 
От собствеността на един брахмана съвършен. 
Който правителствени пари си присвоява 
И за сетивно наслаждение ги употребява, 
Сетне най-покварен и греховен става. 
 
(3.9.90) 
Когато на правителството служи някой, 
Ала неправомерно присвоява си заплата, 
Заслужил е той царското наказание -  
Така заключват разкритите писания. 
 
(3.9.91) 
Царят настоява дължимото да се плати 
Без наказание да иска да употреби, 
Което значи, че царят несъмнено е много религиозен, 
Докато Гопинатх Паттанаяка е измамник грандиозен! 
 
(3.9.92) 
Той не иска да връща на царя пари, 
Но търси Моята помощ да се спаси! 
За Мен това е прегрешение голямо, 
Затова не искам вече тука да остана. 
 
(3.9.93) 
Така Аз Джаганнатха Пури ще напусна 
И по пътя към Алаланатха ще се спусна, 
Където спокойно ще живея, без да трябва 
Да слушам всичката тази светска врява.” 
 
(3.9.94) 
Щом царят всичките подробности разбра, 
Болка преряза ума му: „Аз ще опростя 
На Гопинатха всичко, без да му връзвам кусури, 
Стига Шри Чайтаня да остане в Джаганнатха Пури! 
 
(3.9.95) 
Ако получа Неговия даршан дори за миг,  
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Аз няма да считам никой друг дар за велик! 
За мен ще бъдат като някакви си камъни 
Дори милиони скъпоценни чинтамани. 
 
(3.9.96) 
Не ми пука за тези двеста хиляди кахани! 
Какво да говорим за тях, та аз имам желание 
Да пожертвам всичко в лотосовите нозе на Бог, 
В това число царството си и самия си живот!” 
 
(3.9.97) 
Каши Мишра намекна на цар Пратапарудра така: 
„Богът не желае да се лишаваш от своите права. 
Ти трябва плащането да получиш, а Той страда само 
Защото цялото семейство в безпокойство е обляно.” 
 
(3.9.98) 
Царят отвърна: „Не съм имал никакво желание 
Да причиня на Гопинатха и семейството му страдание. 
Нито пък знаех, че на подиума е бил качен, 
За да бъде хвърлен върху мечове незащитен. 
 
(3.9.99) 
Той направи саркастична бележка на Пурушоттама Джана, 
Затова принцът се опита да го сплаши с наказание голямо. 
 
(3.9.100) 
Моля те, при Шри Чайтаня лично отиди 
И с внимание голямо ти Го помоли 
В Джаганнатха пури да остане, а пък аз 
Ще опростя дълга на Гопинатх тозчас!” 
 
(3.9.101) 
Каши Мишра каза: „Ако ти го извиниш, 
Като дълговете му веднага опростиш, 
Това ще развали на Бога настроението,  
Защото не Му беше такова намерението.” 
 
(3.9.102) 
Тогава царят следното му отвърна: 
„Ще опростя на Гопинатх каквото не е върнал, 
Ала нека Шри Чайтаня за това не знае. 
Кажи Му просто, че в семейството на Бхавананда Рая, 
Включително и самият Гопинатх Паттанаяк, 
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Всеки ми е приятел, а не ми е враг. 
 
(3.9.103) 
Бхавананда Рая е достоен за моето обожание 
И винаги му отдавам смирени почитания, 
Затова аз естествено в своето сърце 
Изпитвам обич към неговите синове.” 
 
(3.9.104) 
След като на Каши Мишра се поклони, 
Царят се завърна в своя дворец и 
Повика Гопинатх Паттанаяк да дойде при него, 
Както и най-големият принц с нараненото его. 
 
(3.9.105) 
Царят каза на Паттанаяка Гопинатха:  
„Опростен ти е целия заем към хазната; 
А местността, известна като Маладжатхя Дандапата, 
Отново ти се дава да събираш данък по селата.  
 
(3.9.106) 
С държавните пари недей да злоупотребяваш. 
Ако смяташ, че заплатата ти не достига, 
От днес насетне двойно ще получаваш, 
Та сърцето ти да е доволно и щастливо.” 
 
(3.9.107) 
След като каза това, царят му нареди така, 
Предлагайки копринен плат за неговата снага: 
„Иди при Шри Чайтаня Махапрабху,” - му рече -  
„И след като разрешение от Него вземеш вече, 
Върни се по живо по здраво у дома. 
Сбогом от мен! Тръгвай на път сега.” 
 
(3.9.108) 
По милостта на Шри Махапрабху Чайтаня 
Човек наистина напредва в духовното съзнание. 
Факт е, че никой не може да оцени въобще 
Резултатите от делата на милостивите Му ръце. 
 
(3.9.109) 
Гопинатха Паттанаяка постигна резултат 
По волята на Бога и стана като цар богат. 
И това се случи само с бегъл досег на милостта! 
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Кой може да изчисли на тази щедрост целостта? 
 
(3.9.110) 
На Гопинатх Паттанаяка бяха взети всичките пари 
И той насмалко не бе екзекутиран, 
Ала вместо това дългът му се опрости 
И бе назначен на същата длъжност данъци да събира. 
 
(3.9.111) 
От една страна той дълга си не можа да изплати 
Дори като всичките си притежания продаде; 
От друга неговата заплата почти се удвои 
И той получи копринения плат за награда. 
 
(3.9.112) 
Не бе поискал Шри Чайтаня 
Дългът на Гопинатх Паттанаяк да бъде опростен; 
Нито пък беше изразил желание 
За бирник с удвоена заплата да бъде назначен. 
 
(3.9.113) 
Когато на Гопинатха Паттанаяка слугата 
Отиде при Бога и му съобщи за бедата, 
Шри Чайтаня показа известно вълнение 
И някакво привидно неудовлетворение. 
 
(3.9.114) 
Богът изобщо не бе имал никакво намерение 
Да дарява на предания си материално удовлетворение. 
Но просто заради това, че Му бе предадена вестта, 
Ето какъв славен резултат отдадения сполетя. 
 
(3.9.115) 
Никой не може да обозре и оцени 
На Шри Чайтаня прекрасните черти! 
Дори бог Брахма и бог Шива не могат 
Да проумеят намеренията на Бога. 
 
(3.9.116) 
Каши Мишра отиде при Шри Чайтаня 
И Му съобщи царските намерения и желания. 
 
(3.9.117) 
Щом чува за тактиката на Каши Мишра с царя, 
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Шри Чайтаня Махапрабху така му проговаря:  
„Каши Мишра, какво стори, поведението ти ме учуди! 
Помощ от царя да приема индиректно Ме принуди.” 
 
(3.9.118) 
Ала Каши Мишра тъй подзе: 
„Царят стори това от сърце! 
Моля ти се, Господарю мой, 
Чуй какво точно каза той. 
 
(3.9.119) 
Царят каза: „Говори на Бога така, 
Че да не си помисли Той сега: 
„Заради Мен царят се лиши 
От 200 000 кахани от кауди.” 
 
(3.9.120) 
Кажи на Бог Чайтаня, нека знае, 
Че всички синове на Бхавананда Рая 
Много скъпи и свидни са ми те -  
Като на собственото ми семейство членове. 
 
(3.9.121) 
Затова аз съм ги назначил като бирници на места 
И макар че харчат от парите на държавната хазна, 
Ядат, пият, грабят и раздават както им скимне, 
Да ги наказвам през ум дори няма да ми мине. 
 
(3.9.122) 
На Раджахмундри аз направих губернатор Рамананда Рая; 
Какви пари взима той и харчи нито отчитам, нито зная. 
 
(3.9.123) 
Назначен като събирач на данъци 
Гопинатха по същите начини 
Харчи обикновено суми голями 
От 200 000 до 400 000 кахани. 
 
(3.9.124) 
Той събира данъци и предава част от тях, 
Харчейки на воля без свян и страх, 
Понеже аз не взимам на сериозно това. 
Ала този път изпадна той в беда 
Поради възникналото недоразумение 
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Към принца в дръзкото му поведение. 
 
(3.9.125) 
Принцът тази ситуация създаде 
Без преди това на мен да се обади. 
Но всъщност аз смятам всичките синове 
На Бхавананда като мои семейни членове. 
 
(3.9.126) 
Аз освободил съм Гопинатх Паттанаяк 
От всеки дълг, понеже ми е мил и драг. 
Шри Чайтаня Махапрабху този факт не знае -  
Сторих го заради близостта си със фамилията Рая.” 
 
(3.9.127) 
Чувайки от Каши Мишра тези твърдения, 
Засягащи на царя умствените настроения, 
Чайтаня Махапрабху се изпълни със ананда. 
В това време там пристигна Рая Бхавананда. 
 
(3.9.128) 
Бхавананда заедно с петимата си синове 
Падна на Чайтаня в лотосовите нозе, 
А Той веднага да го вдигне бе готов 
И да го прегърне с цялата си любов. 
 
(3.9.129) 
Така Рамананда Рая и неговите братя, 
Заедно на всички тях с бащата, 
Се срещнаха със Шри Чайтаня. 
Тогава заговори Бхавананда Рая: 
 
(3.9.130) 
„Всички в семейството ми са Твои слуги! 
От такава страшна неволя сега Ти ни спаси, 
Че купи всинца ни за вечни времена 
И Твои сме вече от сърце и душа! 
 
(3.9.131) 
Сега Ти демонстрира Своята любов 
Към Своите бхакти, точно както когато 
Преди като Кришна, Върховния Бог, 
Спаси петимата Пандави от злото. 
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(3.9.132) 
С обвита в копринения плат глава 
Падна на Шри Чайтаня в лотосовите стъпала 
Гопинатх Паттанаяк и подробно Му описа 
Милостивите дела на царя към него какви са: 
 
(3.9.133) 
„Царят ми опрости дължимите пари 
И отново на стария ми пост ме назначи, 
Като с този копринен плат ме удостои 
И заплатата ми щедро удвои. 
 
(3.9.134) 
Насмалко да ме екзекутират в този палат, 
Ала вместо това ме почетоха с копринен плат! 
Как би било възможно всичко това, 
Освен по Твоята милост и доброта! 
 
(3.9.135) 
На подиума аз медитирах върху лотосовите Ти нозе 
И по силата на това в Свои ръце живота ми Ти взе! 
 
(3.9.136) 
Удивена от всичко, което с мене става, 
Тълпата величието и милостта Ти възхвалява. 
 
(3.9.137) 
Обаче, мой Боже, това не са главните резултати 
От медитацията върху на нозете Ти стъпалата. 
Нетрайно е благосъстоянието материално; 
То е просто зрънце от милостта Ти уникална.   
 
(3.9.138) 
С Твоята истинска милост са богати 
Рамананда и Ванинатха, моите братя, 
Защото освободени са от светския плен; 
С подобна милост аз, уви, не съм дарен. 
 
(3.9.139) 
Моля Ти се, с Твойта чиста милост ме дари, 
За да мога да се отрека и аз от светските игри! 
Повече не чувствам никакво вълнение 
От идеите за материално наслаждение.” 
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(3.9.140) 
Шри Чайтаня му отвърна в милостта си: 
„Ако всички вие вземете да станете санняси 
И престанете да се занимавате със сметки и пари, 
Кой ще поддържа голямото ви семейство, кажи? 
 
(3.9.141) 
Дали с материални дейности се занимавате 
Или напълно безразлични към света ставате, 
Вие, петимата братя, сте Мои верни слуги 
Раждане след раждане и във вечността дори! 
 
(3.9.142) 
Но моля те, една заръка Моя изпълнявай: 
Царските приходи не си присвоявай! 
 
(3.9.143) 
Първо на царя дължимото плати, 
А останалото в благочестие харчи. 
 
(3.9.144) 
И в този, и във следващия си живот 
Ще бъдеш губещ, ако харчиш парите си в грях!” 
Изричайки това не с назидание, а с любов, 
Шри Чайтаня Махапрабху се сбогува с тях. 
 
(3.9.145) 
Така милостта си Чайтаня Махапрабху проля 
В семейството на Бхавананда Рая чрез слова. 
Тази милост беше демонстрирана отлично, 
Макар че изглеждаше като нещо различно. 
 
(3.9.146) 
Прегърна ги един по един Шри Чайтаня 
И ги изпрати по живо по здраво с почитания. 
Тогава те станаха и си тръгнаха оттам, 
Възпявайки светите имена във харинам. 
 
(3.9.147) 
Необичайната милост, с която Богът дари 
Благочестивото семейство на Шри Бхавананда Рая 
Всички нейни свидетели безкрайно изуми; 
Не можаха те да разберат държането на Шри Чайтаня. 
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(3.9.148) 
Та нали когато преданите помолиха Бога 
Гопинатх Паттанаяк със милост да дари, 
Той отвърна им, че нищо да стори не може 
И като че им се беше разсърдил дори. 
 
(3.9.149) 
Аз просто ви дадох кратко описание 
На постигналото Гопинатха наказание 
И безразличието на Шри Чайтаня. 
Но дълбокото значение на това държание 
Е много трудно да стане на всеки достояние.  
 
(3.9.150) 
Шри Чайтаня на Гопинатх толкова много даде, 
Без преки молби към Каши Мишра или царя да отправи. 
 
(3.9.151) 
Толкова са дълбоки измеренията 
На Махапрабху на намеренията, 
Че човек може да ги разбере само когато 
Служи с пълна вяра на Бога в стъпалата. 
 
(3.9.152) 
Независимо дали разбира или не тези дела, 
Ако човек чуе на тези събития описание 
И види как се лее безпричинна милостта 
Към Гопинатх Паттанаяк от Шри Чайтаня, 
Той несъмнено се издига в небосклона висок 
На екстатичната и предана любов към Бог 
И за него с всички опасности и неволи 
Е приключено по Божията воля. 
 
(3.9.153) 
На лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатха 
Аз моля се в прахта от стъпалата 
Милостта им свидна да получа, 
Във намерението си да сполуча 
Да продължа с това предивно описание 
На характера и дейностите на Шри Чайтаня. 
В душата ми разцъфват все нови и нови пъпки, 
Докато вървя и следвам техните свещени стъпки. 
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ГЛАВА ДЕСЕТА 
 
ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ ПРИЕМА ПРАСАДАМ ОТ СВОИТЕ 
ПРЕДАНИ 
 
(3.10.1) 
Поднасям изпълнените си с уважение почитания 
На Върховния Бог Шри Кришна Чайтаня, 
Който винаги с радост голяма приема 
Всичко, което преданите му с любов 
И вяра Му поднасят, и на обичта в обмена 
Да ги дари със милостта си щедра е готов. 
 
(3.10.2) 
На Шри Чайтаня Махапрабху славата няма предел! 
Кой славата на Нитянанда Прабху да опише би се наел?! 
Вечна слава на Адвейтачандра, предания на Бога съвършен! 
Слава на всички Гоура бхакти в миналото и до днешен ден! 
 
(3.10.3) 
На идната година преданоотдадените с радост назряла 
Наканиха се да посетят пак Шри Чайтаня в Нилачала. 
 
(3.10.4) 
Адвейта Ачария, нетърпелив Бога да види, 
Поведе група бхакти от Бенгалската земя, 
Следван от Ачаряратна и Ачарянидхи, 
Шривас Тхакур и други стожери на предаността. 
 
(3.10.5) 
Шри Чайтаня на Нитянанда бе заръчал 
Да не идва, а да остане в Гаудадеш. 
Ала и Той при все това тръгна, измъчван 
От екстатичния си любовен копнеж. 
 
(3.10.6) 
Наистина, на силна обич е симптом 
Ако някой нарушава Божия закон, 
Без да го е грижа за заповедта, 
В желанието си да общува с Него начаса. 
 
(3.10.7) 
Както по времето на танца раса 
Кришна помоли гопите да идат у дома си, 
Ала те пренебрегнаха Неговата заръка 
И останаха с Него, неспособни на разлъка. 
 
(3.10.8) 
Ако човек заръките на Кришна изпълнява, 
Това със сигурност Го удовлетворява. 
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Но ако някога инструкцията Му нарушава 
Поради чувствата на екстатична бхава, 
Това милиони пъти по-щастлив Го прави. 
 
(3.10.9-11) 
Васудева Датта, Мурари Гупта, Гангадаса, 
Шриман Сена, Шриман Пандита, Акинчана Кришнадаса, 
Мурари, Гаруда Пандита, Буддхиманта Кхан, 
Санджая Пурушоттама, Пандита Бхагаван, 
Шукламбара, Нрисимхананда Брахмачари 
И множество други преданоотдадени другари 
Заедно се събраха в Джаганнатха Пури да идат; 
Невъзможно е всинца им да изброя в тази книга. 
 
(3.10.12) 
Жителите на Кулина-грама и Кханда 
Също дойдоха и се присъединиха там. 
Водачеството пое Сена Шивананда, 
Който за всички грижеше се сам. 
 
(3.10.13) 
Рагхава Пандита също там дойде, 
Като торбите пълни със прасадам взе, 
Приготвени от неговата сестра Дамаянти, 
Която прекрасно да готви имаше таланта. 
 
(3.10.14) 
Дамаянти приготвяше неповторима храна 
Точно на Чайтаня Махапрабху по вкуса 
И Той ядé от разнообразието, което има 
В продължение на цяла една година. 
 
(3.10.15-16) 
Рагхава Пандит наслага във торбата 
Туршии и подправки - ето на някои имената: 
Амра-кашанди, ада-кашанди, джхала-кашанди, нембу-ада, 
Амра-коли, амши, ама-кханда, таиламра и ама-сатта. 
С голямо внимание Дамаянти стри на прах 
Сушени горчиви зеленчуци и добави и тях. 
 
(3.10.17) 
Недейте се отнася със пренебрежение 
Към сукута, понеже горчиво е приготовление. 
Шри Чайтаня повече щастие изпита 
Тази горчива сукута като опита, 
Отколкото когато пиеше панчамрита 
От мляко, захар, гхи, мед и йогурт добита. 
 
(3.10.18) 
Тъй като Чайтаня е Върховната Личност на Бога, 
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Да извлече смисъла и същността от всичко може. 
Той приемаше самата любов на преданата Дамаянти, 
Затова харесваше горчивата сукута и киселите кашанди. 
 
(3.10.19) 
Заради естествената си любов към Шри Чайтаня, 
Дамаянти смяташе Бога за обикновено създание, 
Затова си мислеше, че може да се разболее, 
Ако преяде и слузта в стомаха Му го завладее. 
 
(3.10.20) 
От искрена обич тя мислеше, че като яде тази сукута 
Няма никога да Го присвиват стомаха и скута. 
Понеже знаеше съображенията ѝ любящи, 
Затова Богът се изпълваше със щастие. 
 
(3.10.21) 
„Скъп любим гирлянда красива направи 
И на раменете на любимата си я постави 
В присъствието на останалите си жени; 
Тя бе много красива, с вдигнати гърди  
И макар че гирляндата бе опетнена с кал, 
Тя не я отхвърли - с любов той бе й я дал.”101 
 
(3.10.22) 
Дамаянти кориандър и анасон стрила беше 
И бе се постарала със захар да ги смеси, 
Като по този начин сладкиши направи 
На малки топчета, радост да Му достави. 
 
(3.10.23) 
Тя направи сладки топчета с изсъхнал джинджифил, 
За да отстрани слузта, от която стомахът би се свил 
И постави отделно всички тези приготовления 
В малки платнени торбички на разположение. 
 
(3.10.24) 
Вероятно повече от стотици 
Подправки и туршии направи тя: 
Коли-шунтхи, -чурна, -кханда и безчет горчици… 
Как бих могъл изобщо да ги изброя!? 
 
(3.10.25) 
Тя много сладкиши като топчета направи, 
Като в някои от тях кокос на прах прибави, 
А други изглеждаха бели като на Ганга водата; 
По този начин на Рагхава Пандит сестрата 
Приготви разнообразие голямо от дълготрайни 

                                                
101 Това е стих от „Киратарджуния” на поета Бхарави 
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Захарни бонбони и сладкиши най-омайни. 
 
(3.10.26) 
Приготви сирене, което да издържи дълго време 
По далечния път към Джаганнатха Пури, 
Сладкиши от мляко и на сметаната крема 
И други приготовления като амрита-карпура. 
 
(3.10.27) 
Плосък ориз също така успя да произведе 
От фино източено, несварено оризено фиде 
И напълни с него един чувал голям  
От плат, съвсем наскоро изтъкан. 
 
(3.10.28) 
От част, пухкав ориз тя направи готов, 
Изпържи го в гхи, свари го в захарен сироп 
И смеси го с камфор, а след това 
На сладки топчета го навъртя. 
 
(3.10.29-30) 
Пържени зърна от фин ориз тя стри  
После стритото напои обилно с гхи 
И го сготви в захарен разтвор; 
Сетне към него добави камфор, 
Черен пипер, карамфил, кардамом 
И други подправки, които намери в своя дом 
И навъртя сместа на топчета различни,  
Които бяха много вкусни и ароматични.  
 
(3.10.31) 
Взе най-фин ориз, запържи го във гхи, 
В захарен сироп тя сетне го свари, 
Смеси го със камфор и така направи 
Сладкиша, който като укхда се слави. 
 
(3.10.32) 
Друг сладкиш се правеше със грах, 
Обгорен и после стрит на прах, 
Пържен в гхи и сетне готвен в захарен сироп -  
Камфор се добавя, валя се на топчета и е готов. 
 
(3.10.33) 
На всички вкусотии не мога да изредя имената 
Дори за цял един живот на земята! 
Дамаянти направи не сто, а хиляда 
От тези сладкиши, носещи наслада. 
 
(3.10.34) 
Дамаянти направи всички тези приготовления, 
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Следвайки на Рагхава Пандита наставленията. 
Двамата с брат й имаха привързаност безгранична 
Към Шри Чайтаня и преданост към Господ Кришна. 
 
(3.10.35) 
Дамаянти взе глина от Ганг, изсуши я, 
Прецеди я през тензух като стри я, 
С ароматни съставки смеси я след това 
И малки топчета от нея навъртя. 
 
(3.10.36) 
Подправките и подобните на тях неща 
Бяха сложени в съдове от глина и земя, 
А всички други приготовления и съставки 
Бяха поставени в малки платнени чанти. 
 
(3.10.37) 
Всички малки торби взе Дамаянти 
И ги напъха в още по-големи чанти. 
 
(3.10.38) 
Сетне опакова и запечата 
Съдържанието на торбата, 
Като с голямо внимание за това се потруди, 
А три носача ги отнесоха една подир друга. 
 
(3.10.39) 
Така бегло описание думите ми вече са дали 
На торбите, прославили се като рагхавера джхали. 
 
(3.10.40) 
За това къде тези торби се карат 
Отговаряше Макарадхваджа Кара, 
Който с голямо внимание бе готов 
Да ги охранява като самия си живот. 
 
(3.10.41) 
И така, всички преданоотдадени от Бенгал 
Тръгнаха и тази година за Нилачал. 
По случайност пристигнаха тъкмо на онази дата, 
Когато Джаганнатх извършваше забавления във водата. 
 
(3.10.42) 
Качвайки се на борда на лодка във водата 
На Нарендра Саровара, едно от езерата, 
Бог Говинда извърши своите забавления 
С преданите си в щастливо настроение. 
 
(3.10.43) 
Тогава Бог Чайтаня там отиде 
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Заедно със свитата си от другари 
Радостните забавления да види 
На Джаганнатх в Нарендра Саровара. 
 
(3.10.44) 
По същото време, всички предани от Гаудадеша 
Дойдоха при езерото и имаха с Бога прекрасна среща. 
 
(3.10.45) 
Те всички до един отдадоха почитания, 
Покланяйки се пред Махапрабху Чайтаня, 
Склонили глави в лотосовите Му нозе, 
А той повдигна всеки и в прегръдка го пое. 
 
(3.10.46) 
Гаудия-сампрадая, която се състои 
От всичките бенгалски предани, 
Започнаха съвместно святото име да възпяват 
И екстатична любов към Хари да проявяват. 
Срещата им с Бога ги трогна така дълбоко, 
Че те започнаха да плачат с глас високо. 
 
(3.10.47) 
Заради забавленията във водата, 
Бликаше на брега ликуване богато. 
Имаше музика, песни и танцуване 
И силен шум от гръмкото мантруване. 
 
(3.10.48) 
Всъщност, мантруването и плача 
На ваишнавите се смесиха сега 
И мощна вибрация бе сътворена, 
Която изпълни цялата вселена. 
 
(3.10.49) 
Шри Чайтаня с преданите си влезе във водата 
И радостно се наслаждаваше в компанията им свята. 
 
(3.10.50) 
В своята „Чайтаня Мангала”,  
Известна днес като „Чайтаня Бхагавата”, 
Вриндаван дас даде детайлна 
Картина на забавленията във водата. 
 
(3.10.51) 
Няма полза да описвам пак повторно 
И тук дейностите на Бог Гоура. 
Това би било ненужно повторение 
И на размера на книгата увеличение. 
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(3.10.52) 
Когато забавленията си във водата свърши, 
Бог Говинда във своето жилище се върна. 
Тогава Шри Чайтаня Махапрабху отиде 
С преданите си във храма муртито да види. 
 
(3.10.53) 
Когато във дома си се завърна след това, 
Той поиска да донесат много осветена храна, 
Която сред преданите си раздаде 
И всеки от тях обилно се наяде. 
 
(3.10.54) 
След като с преданите малко поговори, 
Шри Чайтаня Махапрабху ги помоли 
Да отидат в своите жилища и да си починат 
Там, където бяха отседнали миналата година. 
 
(3.10.55) 
Рагхава Пандит торба подир торба 
Предаде на Говинда чантите с храна, 
А той в един ъгъл ги наслага 
В стаята, където се приема прасада. 
 
(3.10.56) 
Старателно изпразни Говинда 
Чантите от миналата година 
И в отделна стая ги съхрани, 
За да ги напълни с други благини. 
 
(3.10.57) 
На следната утрин рано Бог Чайтаня отиде 
С преданите си Господ Джаганнатх да види. 
 
(3.10.58) 
След като с Бог Джаганнатха имаше даршан, 
Шри Чайтаня започна своя беда-санкиртан.  
Той седем групи сетне лично сам сформира, 
Които започнаха светите имена да вибрират. 
 
(3.10.59) 
Във всяка от групите танцуваше по една фигура главна, 
Като например Адвейта Ачария и Бог Нитянанда. 
 
(3.10.60) 
Танцьорите във всяка от другите банди 
Бяха Вакрешвара Пандита, Ачютананда, 
Също издигнатия Пандита Шриваса, 
Сатяраджа Кхан и Нарахари даса. 
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(3.10.61) 
Докато Чайтаня Махапрабху минаваше 
От група в група и ги вдъхновяваше, 
Хората от всяка една отделна група 
Си мислеха: „Богът сред нас е тука.” 
 
(3.10.62) 
Мощният рев от харинама санкиртана 
Изпълни във всички посоки небесата 
И причина за събирането на тълпите стана 
От обитателите на града на Джаганнатха. 
 
(3.10.63) 
Царят също недалеч оттам стоеше, 
Като придружен от свитата си беше, 
А всички царици се бяха наредили 
По балконите, отдето гледка бяха открили. 
 
(3.10.64) 
На киртана от вибрацията мощна 
Започна да трепери целият космос. 
Когато всички възпяваха харинама, 
Изглеждаше сякаш по-силен звук няма. 
 
(3.10.65) 
По този начин Богът така направи, 
Че известно време харинам да се възпява 
И тогава Той самият пожела 
Да затанцува след това. 
 
(3.10.66) 
Седемте групи започнаха санкиртана 
В седем посоки, биейки по барабани, 
А в средата, завладян от екстаз застана 
Танцуващият Бог, Махапрабху Чайтаня. 
 
(3.10.67) 
Шри Чайтаня спомни си един стих на езика на Ориса 
И поиска от Сварупа Дамодар да изпее думите какви са: 
 
(3.10.68) 
„Нека ми падне главата 
В нозете на Бог Джаганатха, 
В залата за пеене на киртана, 
Известна като Джагамохана!” 
 
(3.10.69) 
Тази едничка строфа като чу, 
Затанцува във екстаз Махапрабху. 
Хората наоколо заплуваха в Неговите сълзи, 
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Рукнали от изпълнените Му с любов очи. 
 
(3.10.70) 
Вдигайки двете си ръце, Богът каза: 
„Пейте! Пейте!” и понесени от екстаза 
На блаженството голямо, 
Хората запяха харинама.  
 
(3.10.71) 
Богът падаше на земята в екстаз 
Почти без да диша, сетне завчас 
Скачаше отново на крака, 
Издавайки гръмък звук при това. 
 
(3.10.72) 
Космите на тялото Му бяха изпънати 
Като на дървото шимула тръните; 
Понякога снагата Му наедряваше, 
Друг път Той сякаш се стопяваше. 
 
(3.10.73) 
От всяка пора на тялото на Златния Бог 
Струеше и шуртеше изобилно кръв и пот. 
С разтреперан глас, Той неспособен да артикулира беше 
И само „джа-джа га-га пари муму” мълвеше. 
 
(3.10.74) 
Зъбите Му се разклатиха сякаш 
Всеки отделен от другите беше 
И изглеждаше, че ще паднат на земята, 
Ако треперенето Му скоро не спреше. 
 
(3.10.75) 
Миг след миг трансценденталното Му блаженство растеше 
И Той не спираше да танцува, макар че следобед вече беше. 
 
(3.10.76) 
Океанът от трансцендентално блаженство преливаше 
И никой там за тялото, ума или дома си не мислеше. 
 
(3.10.77) 
Тогава Бог Нитай измисли как киртана да спре 
И постепенно певците престанаха да извиват гласове. 
 
(3.10.78) 
Така само една група продължи много леко да възпява 
И това бе групата, начело с Шри Сварупа Дамодара. 
 
(3.10.79) 
Когато целият гръмогласен шум престана, 
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Възвърна външното си съзнание Шри Чайтаня. 
Тогава Нитянанда Прабху Му съобщи: 
„Всеки пеещ и танцуващ тук се изтощи!” 
 
(3.10.80) 
Разбирайки, че преданите са се уморили, 
Махапрабху спря Своята санкиртан-лила. 
Сетне в морето блажен се изкъпа, 
Придружен от цялата си група. 
 
(3.10.81) 
След това прие прасадам Шри Чайтаня 
На преданите си в святата компания, 
А после всички тях кротко помоли 
Да се приберат и да си починат на воля. 
 
(3.10.82) 
Шри Чайтаня легна на прага на Гамбхира, 
А Говинда дойде нозете Му да масажира. 
 
(3.10.83-84) 
Отдавна между двама им правило бе установено 
Махапрабху да си почива след като обяда си приеме, 
А Говинда да масажира в това време Неговите нозе, 
Пък след това остатъците от храната Му да почете. 
 
(3.10.85) 
Този път, когато се накани да ляга, 
Богът зае цялата дължина на прага. 
Говинда в стаята да влезе не можа  
И отправи към Него следната молба: 
 
(3.10.86) 
„Моля Ти се, на една страна легни, 
За да вляза в стаята, където си Ти.” 
 
(3.10.87) 
Говинда Му се примоли отново и отново; 
„Не мога да помръдна” - обаче рече Бога. 
 
(3.10.88) 
Говинда пак Го молеше отново и отново: 
„Искам да поразтрия нозете Ти докато лежиш.” 
Ала от устните на Бога едва се отрони слово: 
„Говинда, постъпи както сам прецениш.” 
 
(3.10.89) 
Тялото на Бога сетне 
Говинда с одеало наметна 
И в стаята по този начин 
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Влезе, като Бога прескочи. 
 
(3.10.90) 
И тъй, както всеки следобед досега, 
Говинда масажира Божиите стъпала, 
А сетне разтри кръста и гърба Му така, 
Че от умората Му не остана и следа. 
 
(3.10.91) 
Докато Говинда разтриваше Неговата снага, 
Бог Чайтаня Махапрабху хубаво си поспа 
И това четиридесет и пет минути продължи;  
Сетне Той се събуди и потърка Своите очи. 
 
(3.10.92) 
Когато видя край себе си Говинда да седи, 
Махапрабху Чайтаня като че се разгневи 
И го запита: „След положения за Мен труд 
Защо не си излязъл, ами си още тук? 
 
(3.10.93) 
Защо не се нахрани след като заспах?” 
Говинда Му отвърна: „Не можах 
Да мина, тъй като Ти напреки лежеше 
И снагата Ти препречила вратата беше.” 
 
(3.10.94) 
Богът попита: „А как тогава въобще влезе? 
Защо по същия начин и не излезе?” 
 
(3.10.95) 
Говинда в ума си отговори и Му рече: 
„Да Ти служа е мой дълг и награда 
Дори оскърбленията да ми пречат 
Или да трябва да отида аз до ада. 
 
(3.10.96) 
Стотици хиляди оскърбления да извърша мога, 
Стига да съм ги направил в служене към Бога. 
Ала и от най-малко оскърбление съм страшно угнетен, 
Ако допуснал съм го, за да облагодетелствам самия мен.” 
 
(3.10.97) 
Мислейки по този начин, Говинда замълча; 
Той не отговори на въпроса Божи със слова. 
 
(3.10.98) 
Говинда имаше обичай отпреди 
Да обядва, когато Богът заспи. 
Ала този ден, виждайки Го изтощен изцяло, 
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Той продължи да масажира Неговото тяло.  
 
(3.10.99) 
Да заобиколи някак беше твърде сложно, 
А да си тръгне от стаята бе невъзможно. 
Голяма обида бе да прескочи тялото на Бога 
И затова той мислеше, стоейки там: „Не мога!” 
 
(3.10.100) 
Това са някои от най-фините настроения, 
Не във външния, а в предания етикет. 
Само който е получил милостта на Шри Чайтаня, 
Да разбере тези принципи има късмет. 
 
(3.10.101) 
Богът много се интересува да прояви 
Възвишените качества на Своите предани 
И именно затова, другите за да научи, 
Той нагласи всичко това да се случи. 
 
(3.10.102) 
Ето така аз накратко описах 
Танците на Бог Чайтаня какви са. 
За тези танци Божиите слуги 
Разказват до ден днешен дори. 
 
(3.10.103) 
От своите лични другари придружен, 
Шри Чайтаня Махапрабху един ден 
Изми и измете старателно храма Гундича, 
Както обичайно да го почиства Той обича. 
 
(3.10.104) 
Богът танцува и пя светите имена, 
А сетне се наслаждава на пикник както и преди това. 
 
(3.10.105) 
Той танцува, както и миналия път, 
Пред колесницата на Господ Джаганат 
И на празничните дейности се наслаждава, 
Като фестивала Хера-панчами съблюдава. 
 
(3.10.106) 
Всичките преданоотдадени от Бенгал 
Останаха в Джаганнатха Пури, Нилачал 
В продължение на четирите месеца, когато 
Проливни дъждове в сезона на мусоните валяха 
И на много други церемонии там се любуваха, 
Като Джанмащами, което пищно отпразнуваха. 
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(3.10.107) 
Преди, когато от Бенгал бяха дошли всички бхакти, 
Те искаха да поднесат на Шри Чайтаня гозбите си сладки. 
 
(3.10.108) 
Всеки предан определен тип прасадам донесе, 
На Говинда го повери и с молба му го поднесе: 
„Моля те, уреди със сигурност така да стане, 
Че Махапрабху с този прасад да се нахрани. 
 
(3.10.109) 
Един донесе пайда от кокос, 
Сладки топчета пък даде тоз, 
А онзи – подсладен ориз, друг – печива; 
Най-различни видове и все скъпа храна. 
 
(3.10.110) 
Говинда на Махапрабху поднесе прасада 
И каза: „Това бе дадено от еди-кой си бхакта. 
Богът не го изяде на слугата си за изненада, 
А просто каза: „Съхранявай го във склада.” 
 
(3.10.111) 
Говинда трупаше ли трупаше храната, 
Докато не изпълни цял един ъгъл в одаята. 
Толкова много прасадам там се събра, 
Че сто души можеха да се наядат с тази храна. 
 
(3.10.112) 
Всеки един предан, с нетърпение голямо 
Попита Говинда дали Шри Чайтаня 
Е приел прасадама, който Му беше дал 
И дали лично донесения от него е изял. 
 
(3.10.113) 
Когато бхактите го разпитваха така, 
Говинда им отвръщаше с лъжа.  
Затова един ден, разочарован, 
Той рече следното на Бога:  
 
(3.10.114) 
„Много високоуважавани ваишнави -  
Списъкът Адвейта Ачария оглавява -  
Полагат големи усилия всеки път 
С разна храна за Теб да ме снабдят. 
 
(3.10.115) 
Предложеното не изяждаш Ти, 
Но те ме питат пак и пак; уви 
Колко дълго ще продължавам да ги мамя? 
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От тази отговорност как ще се избавя?” 
 
(3.10.116) 
Шри Чайтаня Махапрабху отговори: 
„Защо толкова глупаво се тревожиш? 
Донеси ми тук каквото си събрал 
От ястията, които всеки ти е дал.” 
 
(3.10.117) 
Тъй Шри Чайтаня седна да се храни, 
А Говинда му поднасяше тези блюда подбрани, 
Като всеки път назоваваше името на онзи, 
Който ги бе дал, с подобаваща сериозност: 
 
(3.10.118) 
„Например вкусните приготовления в този низ -   
Пайда, питки със сметана и сладък ориз, 
А също амрита-гутика, манда и камфор в гърне -  
Са от Адвейта Ачария; да започнеш с тях е добре. 
 
(3.10.119) 
Шривас Пандита пък е дал в много чинии 
Кейкове, сметана, амрита-манда и падмачини. 
 
(3.10.120) 
Всичко това са дарове от Ачаряратна, 
А тези тук са от Ачарянидхи съответно. 
 
(3.10.121) 
Тези разнообразни ястия пък до едно са дан 
От Васудева Датта, Мурари Гупта и Буддхиманта Кхан. 
 
(3.10.122) 
Това са дарове с любов пропити 
От Шриман Сена и Шриман Пандита; 
Нандана Ачария също от тях е дал -  
Те очакват всичко това да си изял. 
 
(3.10.123) 
Тези сладостни гозби са от жителите на Кулина-грама, 
А тези са сготвени от обитателите на Кханда с любов голяма.” 
 
(3.10.124) 
По този начин Говинда имената съобщаваше, 
Различните ястия като пред Бога поставяше. 
Много удовлетворен и на часа 
Махапрабху изяде всичката храна. 
 
(3.10.125-126) 
Мукута-наракела, сладкишите от кокос, 
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Сладките топчета и всевъзможните сокове 
Макар да бяха на повече от месец, не ставаше и въпрос 
Да са баяти или изгубили вкус поради дългите срокове, 
А бяха останали съвсем свежи и вкусни -  
Такава беше милостта, която Шри Чайтаня спусна. 
 
(3.10.127) 
За много кратко време Чайтаня изяде 
Всичката храна, която Му се даде, 
Чието количество за сто души бе удовлетворително; 
После попита Говинда: „А има ли допълнително?” 
 
(3.10.128) 
Говинда отвърна: „Вече остава 
Само храната от торбите на Рагхава.” 
Богът каза: „Тогава остави ги засега; 
Стига за днес, ще ги разгледам след това.” 
 
(3.10.129) 
На следващия ден, докато приемаше обяда 
На място, където бе свикнал да се уединява, 
Шри Чайтаня отвори на Рагхава торбите  
Съдържанието им щателно за да изпита. 
 
(3.10.130) 
Той вкуси по малко от всеки вид прасад 
И похвали превъзходния им вкус и аромат. 
 
(3.10.131) 
Всичкото разнообразие от останалия прасад 
Се съхраняваше за ядене през цялата година. 
Когато Чайтаня Махапрабху приемаше своя обяд, 
Сварупа Дамодар по малко продължаваше да Му сервира. 
 
(3.10.132) 
Понякога Чайтаня приемаше тази храна 
Дори и по самата среда на нощта. 
Богът много се наслаждава на приготовления, 
Сготвени с вяра и любов в предано настроение. 
 
(3.10.133) 
Така Шри Чайтаня прекара цяла Чатурмася 
В щастието на дискусиите за Кришна-бхакти-раса. 
 
(3.10.134) 
От време на време Адвейта Ачария 
Или някой друг канеше Шри Чайтаня, 
За да му сервира с обич своя сюрприз –  
Различни зеленчуци и домашно приготвен ориз. 
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(3.10.135-136) 
Те предлагаха приготовления пикантни 
С чер пипер, гозби кисело-сладки 
Джиндифил, солени ястия, лаймове, прясно мляко, 
Йогурт, захарен бонбон, два-четири вида от спанака, 
Супа от горчив пъпеш, патладжан с листа от нимба 
И пържена патола, разнообразие голямо за да има. 
 
(3.10.137) 
Предлагаха също пхула-бади, течен мунг дхал 
И зеленчуци, сготвени точно както Богът би ги ял. 
 
(3.10.138) 
Те смесваха тези приготовления с остатъка 
От храната, предложена на Бог Джаганнатха. 
Когато Шри Чайтаня приемаше поканите, 
Понякога отиваше сам, друг път в компания. 
 
(3.10.139) 
Предани като Ачаряратна, Ачарянидхи, а с тях и 
Нандана Ачария, Рагхава Пандита и Шривас брахмани бяха. 
 
(3.10.140-141) 
Те отправяха към Бог Чайтаня покани, 
А много други предани, които не бяха брахмани,  
В това число обитателите на Кханда и Кулина-грама, 
Които към Бог Чайтаня имаха преданост голяма, 
Също Гададхара даса, Мурари Гупта и Васудева Датта 
Купуваха храна, предложена на Господ Джаганнатха 
И сетне канеха Шри Чайтаня да приеме от храната. 
 
(3.10.142) 
Сега за поканата на Шивананда Сена ще разкажа аз; 
Неговият най-голям син се казваше Чайтаня дас. 
 
(3.10.143) 
Когато Шивананда Сена доведе сина си 
Да бъде представен на златния санняси, 
Чайтаня Махапрабху се поинтересува 
Как този прекрасен младеж се именува. 
 
(3.10.144) 
Като научи, че името му е Чайтаня даса, 
Той възкликна: „Що за имена това са?!” 
 
(3.10.145) 
Шивананда Сена отговори: 
„Да запази името той ме помоли, 
Което ми дойде отвътре да му дам.” 
Сетне покани Бог Чайтаня да обядва там. 
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(3.10.146) 
Шивананда Сена беше купил много скъп прасад 
От остатъците от храната на Господ Джаганнатх. 
Той го поднесе с преданост на Шри Чайтаня, 
Който седна да го приеме със Своята компания. 
 
(3.10.147) 
Поради това, че Шивананда Сена бе толкова славен, 
Шри Чайтаня изяде всичкия предложен Му прасадам. 
Обаче, Богът яде повече от необходимо и затова 
Изпита известно неудовлетворение в ума. 
 
(3.10.148) 
На следния ден, синът на Шивананда Сен, Чайтаня, 
Отправи на свой ред към Бога своята покана. 
Ала понеже беше доловил мислите Му, затова 
Погрижи се да Му поднесе съвсем друга храна. 
 
(3.10.149) 
Той предложи кисело мляко, лайм, джинджифил, 
Лек бада от дхал и сол; виждайки какво е уредил, 
Чайтаня Махапрабху, за разлика от предния ден, 
Този път беше наистина много удовлетворен. 
 
(3.10.150) 
Шри Чайтаня рече: „Това момче 
Познава мислите Ми толкова добре! 
Затова много щастлив съм Аз, 
Че приех поканата му в този час.” 
 
(3.10.151) 
След като каза това, Богът 
Яде от ориза смесен с йогурт 
И предложи на Чайтаня даса 
Остатъците от храната си. 
 
(3.10.152) 
Така изминаха четирите месеца на дъждовния сезон, 
В които от преданите си бе канен по любовния закон. 
Ала толкова претрупан беше графикът с покани, 
Че не всеки от бхактите успяваше Бога да нахрани. 
 
(3.10.153) 
Всеки месец Гададхара Пандита и Сарвабхаума Бхаттачария 
Бяха си определили дати, на които да гощават Шри Чайтаня. 
 
(3.10.154-155) 
Гопинатх Ачария, Джагадананда, Кашишвара, 
Бхагаван, Рамабхадра Ачария, Шанкар и Вакрешвара 
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Бяха брахмани и когато отправяха своите покани 
Угощаваха с готвена у дома храна Бог Чайтаня; 
А останалите на стойност две пани малки раковини 
Купуваха Джаганнатх прасад почерпка за да има. 
 
(3.10.156) 
Отначало цената за Джаганнатх прасада 
Беше четири пани малки раковини, 
Но тя наполовина в присъствието спада 
На Рамачандра Пури, ограничение понеже има. 
 
(3.10.157) 
Когато преданите, прекарали Чатурмася в Нилачал, 
Сбогуваха се с Бога и заминаха си за Бенгал, 
В Джаганнатх Пури останаха само онези бхакти, 
Които да са постоянно с Него имаха щастие. 
 
(3.10.158) 
Така аз описах как Махапрабху Шри Чайтаня 
Приемаше от Своите предани за обяд покана 
И как след това вкусваше и се наслаждаваше 
На прасадама, който с любов Му се предлагаше. 
 
(3.10.159) 
В средата на това повествование 
Дадох аз подробно описание 
На торбите на Рагхава с храната 
И на танците в храма на Джаганнатха. 
 
(3.10.160) 
Всеки, който слуша тези дивни забавления 
С крепка вяра, любов и предано вълнение, 
Несъмнено екстатична любов към Махапрабху постига 
И до служенето в лотосовите нозе на Гоуранга се издига. 
 
(3.10.161) 
Делата на Господ Чайтаня за ушите 
Са слова с нектар цели пропити. 
Те са сладост за слуха и ума; който ги пие 
Несъмнено е намерил щастието къде се крие. 
 
(3.10.162) 
На Рупа и Рагхунатха в лотосовите нозе 
Аз моля се с пресъхнало от жаждата сърце 
Да ме дарят със милостта си от нектар пропита 
Да продължа да нижа стиховете на „Чаритамрита”. 
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ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 
 
НАПУСКАНЕТО НА ХАРИДАСА ТХАКУРА 
 
(3.11.1) 
Нека поднеса изпълнените си със уважение почитания 
На Харидаса Тхакура и на учителя му, Шри Чайтаня, 
Който танцуваше със мъртвото му тяло на ръце, 
Прегърнал го с любов до развълнуваното си сърце. 
 
(3.11.2) 
Вечна слава на милостивия Бог Гоуранга, 
Който е много скъп на Адвейта и Нитянанда! 
 
(3.11.3) 
Слава на господаря на Тхакура Шриниваса! 
Слава на господаря на Тхакура Харидаса! 
Слава, слава на скъпия господар на Гададхара! 
Слава на господаря на живота на Сварупа Дамодара! 
 
(3.11.4) 
Слава на Шри Чайтаня, скъпия на Каши Мишра! 
За Джагадананда Пандита Той е пранешвара! 
Господар е за Шрила Рупа и Санатана Госвами 
И за техния племенник, Рагхунатха дас Госвами. 
 
(3.11.5) 
Вечна слава на трансценденталния облик неземно дълбок 
На Шри Чайтаня, който е самият Кришна, Върховният Бог! 
Мой скъпи Боже, дай ми подслон в нозете си лотосово нежни 
Просто по милостта си безпричинно-безметежна. 
 
(3.11.6) 
Вечна слава на Бог Нитянанда, живота и душата 
На Чайтаня Махапрабху; в лотоса на стъпалата 
Твои с предано служене Те моля скоро ме дари 
Защото, скъпи Господи, за Теб сърцето ми боли. 
 
(3.11.7) 
Слава, слава, Адвейта Ачария, и на Теб, 
Който от Шри Чайтаня за по-старши си приет, 
Понеже си по-възрастен и уважаван; 
Моля Те със служене в нозете си да ме даряваш! 
 
(3.11.8) 
Вечна слава на преданите на Махапрабху Чайтаня, 
Защото Богът е техен живот, душа и притежание! 
Всички вие милостиви към мен бъдете 
И със чисто предано служене ме дарете! 
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(3.11.9) 
Вечна слава на Рупа и Санатана Госвами! 
На Джива и на Рагхунатха дас пранами! 
Поклони на Рагхунатх Бхатта и Гопала Бхатта! 
Те са моите учители – Госвамите от Вриндавана свята! 
 
(3.11.10) 
Аз пиша и разказвам за забавленията 
И качествата на Бога по благоволението 
На Чайтаня Махапрабху и Неговите придружители. 
Не зная как да пиша правилно като моите учители, 
Но единствено с намерението да се пречистя 
Пиша тези страници, които читателят разлиства. 
 
(3.11.11) 
И така, Махапрабху живееше в града на Джаганнатха 
И на Своите предани в компанията свята 
Се наслаждаваше на съвместния киртан 
На маха-мантрата, Харе Кришна нам. 
 
(3.11.12) 
През деня Бог Чайтаня танцуваше и мантруваше 
И на даршана на Джаганнатха в храма се любуваше. 
Нощем, в компанията на преданите си обични 
Като Рамананда Рая и Сварупа Дамодара, 
Той вкусваше от забавленията на Бог Кришна 
На трансценденталните настроения нектара. 
 
(3.11.13) 
Така прекарваше дните си в щастие преляло 
Шри Чайтаня Махапрабху във Нилачала. 
В раздялата с Кришна проявяваше Той 
В тялото си екстатични признаци безброй. 
 
(3.11.14) 
Ден след ден симптомите растяха 
А нощем те дори по-изявени бяха. 
Всички тези признаци, като трансцендентална тревога, 
Възбуда и бръщолевене се проявяваха в тялото на Бога, 
Като това Му екстатично, несравнимо състояние 
Отговаряше точно на даденото в шастра описание. 
 
(3.11.15) 
От Рамананда Рая и Сварупа Дамодара -  
Двамата Му най-близки другари -  
И ден и нощ, и нощ и ден 
Шри Чайтаня беше придружен. 
 
(3.11.16) 
Един ден Говинда, на Шри Чайтаня слугата, 
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С голяма радост отиде махапрасада да даде -  
Останките от храната на Бог Джаганнатха -  
На Харидаса Тхакура, който много стар вече бе. 
 
(3.11.17) 
Ала когато при него отиде, 
Говинда що да види?! 
Харидас Тхакур лежи по гръб прострян 
И много бавничко повтаря своя харинам. 
 
(3.11.18) 
„Моля те, прабху, стани  
И маха-прасадам приеми!” -  
Говинда загрижен рече, 
Но Тхакур Харидас отсече: 
„Да постя днес решил съм вече. 
 
(3.11.19) 
Редовният брой кръгове заделен 
Още не са, уви, изречени от мен. 
Как въобще бих могъл да мисля за храна? 
Но как да откажа маха-прасадам при това?” 
 
(3.11.20) 
Щом каза това, той молитви отдаде 
Към маха-прасада, който му се даде. 
Взе малка част тогава от прасада 
И я изяде с нескривана наслада. 
 
(3.11.21) 
Шри Чайтаня, златният санняси, 
На следния ден отиде там 
И го запита: „Харидаса, 
Добре ли си искам да знам?” 
 
(3.11.22) 
Харидаса на Бога се поклони 
И отвърна с насълзени очи: 
„Тялото ми е сравнително добре, 
Но умът и интелектът − не.” 
 
(3.11.23) 
Продължи да го разпитва нежно Той: 
„Кажи ми от какво си болен, скъпи Мой?” 
Харидаса Тхакура отговори: „Болестта ми е, 
Че не мога да довърша кръговете си в това състояние.” 
 
(3.11.24) 
Богът каза: „Сега, след като си в старо тяло 
Можеш да намалиш броя на кръговете дневно. 
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Духовната ти форма вече развита е изцяло 
И не е нужно да следваш правилата толкова прилежно. 
 
(3.11.25) 
Твоята роля в този живот 
Е да спасиш човешкия род. 
Вече достатъчно проповядвал си надлъж и шир 
Славата на святото име в необятния всемир.” 
 
(3.11.26) 
Богът заключи: „Сега затова те моля, 
След като си изпълнил своята роля, 
Определения брой кръгове намали 
И не мантрувай от ранна сутрин до зори.” 
Харидаса Тхакура отвърна Му така: 
„Милостиво чуй каква е истинската ми молба. 
 
(3.11.27) 
В нископоставено семейство съм роден, 
Тялото ми е противно, всеки отблъснат е от мен; 
Винаги съм зает със най-долни неща, 
Затова съм най-нищ и злочест сред всички същества. 
 
(3.11.28) 
Аз съм просяк недокосваем и презрян, 
Но от Теб за слуга бях приет и избран. 
Туй значи, че от ада Ти си ме спасил 
И до живота на Вайкунтха си ме извисил. 
 
(3.11.29) 
Мой скъпи Господи, Ти си независимият Бог върховен, 
Единствено от собствената си свободна воля воден! 
Целият този свят се върти и танцува 
Както Ти си пожелал да му се полюбуваш. 
 
(3.11.30) 
Мой скъпи Господи, по милостта Ти свята 
По начини много да танцувам ме накара. 
Спомням си, предложиха ми шраддха-патра, 
Която на първокласни брахмани се дава 
И ядох от нея, макар на всички да е ясно, 
Че съм роден в семейството месоядно. 
 
(3.11.31) 
Отдавна тая в себе си едно желание: 
Мисля си, мой Господи Чайтаня, 
Че много скоро в това земно проявление 
Ти ще сложиш край на Своите забавления. 
 
(3.11.32) 
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Не искам свидетел да стана 
На заключителната глава на Твоите забавления! 
Преди това време да настане, 
Нека напусна тялото си в Твое обкръжение. 
 
(3.11.33) 
Искам подобните Ти на лотоси нозе 
Да притисна до своето сърце 
И да се взирам в лунното Ти лице! 
 
(3.11.34-35) 
Такова е моето най-съкровено желание -  
Да повтарям с езика си „Шри Кришна Чайтаня!” 
Моля Те, позволи ми в мига на смъртта 
Така да оставя тялото си във пръстта! 
О, най-милостиви Боже, 
Сбъдни желанието ми ако може! 
 
(3.11.36) 
Нека това тяло, нисше по рождение, 
Падне в Твоето свято обкръжение. 
По Твоя милост е възможно това да стане 
И да се изпълнят съвършено моите желания.” 
 
(3.11.37) 
Шри Чайтаня му отвърна с глас красив: 
„Скъпи Харидас, Кришна е толкова милостив, 
Че Той несъмнено ще осъществи 
Онова, за което тъй копнееш ти. 
 
(3.11.38) 
Но каквото щастие Аз имам и добруване, 
То изцяло се дължи на твоето общуване! 
Не ти подхожда нататък да продължиш 
И от присъствието си ти да Ме лишиш.” 
 
(3.11.39) 
Прегръщайки на Чайтаня лотосовите нозе, 
Харидаса Тхакура рече от самото си сърце: 
„Мой Господи, не можеш със слова ме заблуди! 
Макар да съм тъй паднал, милостта си ми дари! 
 
(3.11.40) 
Има много личности уважавани, 
Предани, с милиони наброяващи, 
Които са достойни на главата ми да седят; 
Те в Твоите забавления помагат всеки път. 
 
(3.11.41) 
Ако незначителна буболечка като мен погине, 
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Каква загуба въобще в това ще има? 
Ако умре една мравчица дребна като мене 
Нима нещо ще изгуби необятната вселена? 
 
(3.11.42) 
Мой Господи, Ти винаги преданите си обичаш. 
Аз съм един позьор, както и да ме наричаш, 
Но въпреки това, желанието ми е такова 
И аз очаквам Ти да го изпълниш, скъпи Боже!”  
 
(3.11.43) 
Тъй като трябваше да извърши обедните си задължения, 
Шри Чайтаня Махапрабху се изправи да си тръгне, 
Но за следния ден изрази ясното си намерение 
Като посети Джаганнатх при Харидаса да се върне. 
 
(3.11.44) 
След като с обич го прегърна, 
Чайтаня Махапрабху си тръгна 
Своите обедни задачи да изпълни 
И в океана отиде, за да се изкъпе. 
 
(3.11.45) 
На заранта, след като посети на Джаганнатха храма, 
Шри Чайтаня, от всичките си предани придружен, 
Отправи се към Сиддха Бакула с крачка припряна, 
За състоянието на Харидаса Тхакура притеснен. 
 
(3.11.46) 
Чайтаня Махапрабху и Неговите придружители 
Дойдоха при Харидаса, на святото име учителя, 
А Тхакура поднесе своите смирени почитания 
В лотосовите нозе на ваишнавите и Шри Чайтаня. 
 
(3.11.47) 
Шри Чайтаня попита: „Мой скъпи Харидаса, 
Кажи какви са новините, как си?” 
Харидас Тхакур отвърна: „Господи любими, 
С каквато милост можеш Ти дари ме!” 
 
(3.11.48) 
Щом чу това, Махапрабху Чайтаня 
Веднага мощен санкиртан захвана 
С придружителите си в Харидасовия двор; 
Вакрешвара Пандита беше главният танцьор. 
 
(3.11.49) 
Водени от Сварупа Дамодар Госвами, 
Всички предани на Чайтаня там събрани, 
Обкръжиха Тхакура Харидас 
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И запяха харинама заедно в екстаз. 
 
(3.11.50) 
Пред всички велики преданоотдадени и ачарии, 
Като Рамананда Рая и Сарвабхаума Бхаттачария, 
Възторжено започна Махапрабху Шри Чайтаня   
На качествата на Харидас Тхакура да прави описание. 
 
(3.11.51) 
Говорейки за достоянията на Харидас, като че ли 
Шри Чайтаня Махапрабху имаше пет усти. 
Колкото по-нататък разказът вървеше, 
Толкова повече щастието Му растеше. 
 
(3.11.52) 
След като чуха за трансценденталните атрибути 
На Харидаса Тхакура, в трите свята прочути, 
Всички присъстващи предани се изумиха 
И почитания в лотосовите му нозе заредиха. 
 
(3.11.53) 
Тогава Харидас Тхакур помоли 
Шри Чайтаня  пред него да седи 
И в лотосовото Му лице на воля 
Се взря с очите си като две пчели. 
 
(3.11.54) 
Харидаса Тхакура с нежност взе 
На Шри Чайтаня лотосовите нозе  
И ги притисна здраво до своето сърце; 
Сетне на главата си почтително постави  
Прах от нозете на събралите се ваишнави. 
 
(3.11.55) 
Харидас Тхакур започна да повтаря с упование 
Отново и отново: „Шри Кришна Чайтаня!” 
Докато пиеше на Божия лик сладостта, 
Очите му лееха безспир сълзи като река. 
 
(3.11.56) 
И като възпяваше святото  
Име на Шри Кришна Чайтаня, 
Той издъхна и напусна тялото 
Си в това екстатично състояние. 
 
(3.11.57) 
Виждайки как Харидас Тхакур напусна своята снага 
Като великите мистични йоги, точно когато пожела, 
Всички спомниха си как в присъствието на Кришна 
Бе напуснал тялото си на Курукшетра дядо Бхишма. 
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(3.11.58) 
Гръмовен шум отекна в небесата, 
Докато те възпяваха на Кришна имената. 
Шри Чайтаня Махапрабху бе завладян 
От екстатична любов и във сълзи облян. 
 
(3.11.59) 
Богът повдигна тялото на Харидас 
И с обич взе го в Своя скут, 
А сетне във любовния си екстаз 
Затанцува, носейки го без смут. 
 
(3.11.60) 
Заради неудържимата любов на Шри Чайтаня, 
Всички предани бяха в безпомощно състояние. 
В екстатична любов започнаха да танцуват 
И светите имена съвместно да мантруват. 
 
(3.11.61) 
След като Богът танцува известно време, 
Сварупа Дамодар Го извести във обичта си, 
Че и други ритуали трябва да се предприемат 
За светите мощи на Тхакура Харидаса. 
 
(3.11.62) 
Тялото на Харидаса Тхакура тогава 
Бе вдигнато на носилка, която виман наподобява 
И бе занесено от преданите до океана 
Под звуците на мощен санкиртана. 
 
(3.11.63) 
Шри Чайтаня пред шествието танцуваше, 
А след него пристъпваха с танц и мантруваха 
Останалите предани, начело с Вакрешвар Пандита, 
Всичките от любяща мъка пропити. 
 
(3.11.64) 
Шри Чайтаня изкъпа тялото на Харидас 
И след това заяви: „От този ден и час 
Това море, изпълнено с вълнение, 
Става велико място на поклонение.” 
 
(3.11.65) 
Тогава всички пиха от водата, 
Докоснала на Харидаса стъпалата, 
И с останала от Джаганнатх сандалова паста след това 
Намазаха на Тхакура цялата мъртва снага. 
 
(3.11.66) 
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След това дупка в пясъка изкопаха, 
Мощите на Харидаса там побраха 
И поставиха с почит върху снагата 
Неща, ползвани от Бог Джаганнатха -  
Такива като въжета от коприна, 
Сандалова паста, храна и пелерина. 
 
(3.11.67) 
Всички предани около тялото заедно мантруваха, 
А Вакрешвар Пандита там ликуващо танцуваше. 
 
(3.11.68) 
Със своите транцендентални ръце 
Шри Чайтаня лично пясък взе 
И тялото на Харидаса Тхакура покри, 
Възпявайки със обич имената на Хари. 
 
(3.11.69) 
Преданите зариха тялото на Харидаса 
На свой ред, и върху натрупания пясък 
Издигнаха възвишение, което от вси страни 
Направеният от тях плет огради. 
 
(3.11.70) 
Шри Чайтаня Махапрабху затанцува 
И около възвишението в екстаз мантрува, 
А докато святото име на Хари мощно звучеше, 
С вибрацията изпълнена цялата вселена беше. 
 
(3.11.71) 
След санкиртана Шри Чайтаня 
Заедно с преданите се окъпа в океана 
Всред вълните плуваха и играха 
И изпълнени със радост бяха. 
 
(3.11.72) 
След като гробницата на Харидас обиколи, 
Чайтаня Махапрабху се отправи към Симха-двара. 
Целият град възпяваше в унисон имената на Хари 
И мощният звук вибрираше из всичките квартали. 
 
(3.11.73) 
Наближавайки портите Симха-двара, 
Ето че Чайтаня престилката си разтваря, 
Просейки прасадам без срам 
От всички продавачи там: 
 
(3.11.74) 
„Аз прасад от всички вас прося! 
В чест на напускането на Харидаса 
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Ще има великолепен пир и фестивал. 
Моля ви за милостиня, който не е дал.” 
 
(3.11.75) 
Всички продавачи, чувайки това, 
Веднага надонесоха кошници с храна, 
Която в радостно състояние 
Дадоха на Шри Чайтаня. 
 
(3.11.76) 
Обаче Сварупа Дамодар ги спря 
И те се върнаха по своите места 
И с кошниците си за Бог Чайтаня 
Всеки от тях си седна пред дюкяна. 
 
(3.11.77) 
Сварупа Дамодар изпрати Шри Чайтаня 
Да се завърне в Своето местообитание, 
А четирима ваишнави със себе си задържа 
И четирима слуги да носят цялата храна. 
 
(3.11.78) 
Сварупа Дамодар каза на продавачите, гледащи с вълнение: 
„Дайте по четири шепи прасадам от всяко приготовление.” 
 
(3.11.79) 
Така различни видове прасад бяха събрани, 
Сетне на свой ред в кошници побрани, 
А четиримата слуги взеха тази храна, 
Носейки големите товари на глава. 
 
(3.11.80) 
Не само, че Сварупа Дамодара 
Големи количества прасад докара, 
Ами Каши Мишра и Паттанаяк Ванинатха 
Изпратиха също много кошници с храната. 
 
(3.11.81) 
Шри Чайтаня Махапрабху постави 
Бхактите да насядат във редици прави 
И лично захвана да раздава прасадам, 
От четирима други мъже подпомаган. 
 
(3.11.82) 
Махапрабху нямаше обичай да си взема 
Малки количества прасадам да приема, 
Затова във всяка чиния Той постави 
Храна за поне пет души да се справят. 
 
(3.11.83) 
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Сварупа Дамодара Го помоли: „Сядай, 
Моля Те, и просто наблюдавай! 
С тези помощници нека аз сам 
Прасад на бхактите да раздам.” 
 
(3.11.84) 
Четирима души – Сварупа Дамодара, 
Джагадананда, Кашишвара и Шанкара -  
Поставиха всеки от бхактите да насяда 
И почнаха обилно да раздават от прасада. 
 
(3.11.85) 
Никой от бхактите не желаеше да посяга 
Към храната, преди Богът да опита прасада. 
На този ден Каши Мишра обаче 
Към Него отправил бе покана вече. 
 
(3.11.86) 
Затова Каши Мишра лично отиде там 
И поднесе на Махапрабху прасадам 
С голямо внимание и Шри Чайтаня, 
Поканен от него, започна да се храни. 
 
(3.11.87) 
От двете си страни с двама предани святи –  
Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати –  
Шри Чайтаня седна и прие прасада, 
И всеки от ваишнавите това направи. 
 
(3.11.88) 
Всички със прасадама преядоха 
Защото раздавачите им слагаха 
Още и още, без спор и пререкания, 
Подтиквани от настоятелния Чайтаня. 
 
(3.11.89) 
След като свършиха с приемането на осветената храна 
И до един измиха преданите своите ръце и уста, 
Шри Чайтаня лично украси всеки със щастие 
С гирлянди от цветя и със сандалова паста. 
 
(3.11.90) 
Завладян от екстатична любов, 
Чайтаня Махапрабху, Златният Бог, 
Всички сбрани преданоотдадени благослови 
С думи, които бяха наслада за техните уши. 
 
(3.11.91-93) 
Ето каква благословия даде Златният Бог засиял: 
„Всеки, който е присъствал на този празничен фестивал, 
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Посветен на напускането на светия Тхакура Харидаса; 
Който е пял, танцувал тук и тялото му е посипвал с пясък 
И който в приемането на този прасадам взел е участие, 
Много скоро да получи милостта на Кришна ще има щастие! 
Ето каква е удивителната сила на даршана 
С Харидаса Тхакура, учителя по харинама!” 
 
(3.11.94) 
Милостив към Мен, Шри Кришна Ме дари 
С общуването на Харидаса Тхакура свети, 
Но понеже е независим в Своите желания, 
Сега Той Ме лиши от неговата компания. 
 
(3.11.95) 
Когато Харидас Тхакур да си отиде пожела, 
Не бе във Моя власт да съумея да го спра. 
 
(3.11.96) 
По своя воля Харидаса Тхакура изостави 
Своя живот, както дядо Бхишма направи 
Преди, когато напусна по свое собствено желание 
Тялото си, както сме чули от свещеното писание. 
 
(3.11.97) 
Харидаса Тхакура перла беше 
Във короната на този свят. 
Сега, когато от него лишен е вече, 
Той не е на съкровища богат.” 
 
(3.11.98) 
Чайтаня Махапрабху тогава на всички каза: 
„Повтаряйте моля „Джая! Джая Харидаса!” 
И нека всеки имената на Хари мантрува!” 
Казвайки това, Той лично затанцува. 
 
(3.11.99) 
Тогава всички започнаха да пеят диво: 
„Слава на Харидаса Тхакура, който разкрива 
Важността от възпяването на светите имена! 
Като Намачария той е прославен във света!” 
 
(3.11.100) 
Сетне Шри Чайтаня с преданите се сбогува 
И отиде да почива хем щастлив, хем тъгуващ. 
 
(3.11.101) 
Ето така в тази божествена литература 
Аз разказах за напускането на Харидаса Тхакура. 
Всеки, който слуша това славно повествование, 
В служене към Кришна ще установи своето съзнание. 
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(3.11.102) 
От случката с напускането на Тхакура Харидаса 
И голямото внимание, което Бог Чайтаня му оказа, 
Може да се разбере колко много  
Своите преданоотдадени обича Бога. 
Макар че е най-висшият отречен санняси,  
Той желанието удовлетвори на Харидаса. 
 
(3.11.103) 
В самия сетен миг на Харидаса, Шри Чайтаня 
Даде му да Го докосне и дари му Своята компания. 
После в скута си взе мъртвата му снага 
И, носейки я в прегръдките си, затанцува след това. 
 
(3.11.104) 
Богът лично, от безпричинна милост и състрадание, 
Покри тялото на нама-ачария със пръст и пясък 
И от продавачите молеше най-смирено подаяния,  
За да чества напускането на Тхакура Харидаса. 
 
(3.11.105) 
Харидаса бе не само най-големият отдаден, 
Но също и учен най-велик и прославен. 
За него наистина бе щастлива съдба, 
Че се спомина пред Божиите стъпала. 
 
(3.11.106) 
Животът и качествата на Шри Чайтаня 
Са като океан от нектар с изискан вкус. 
Дори капчица от Неговите достояния 
Може да удовлетвори всеки ум и слух. 
 
(3.11.107) 
Всеки, който жадува да прекоси 
Океана на невежеството с високи вълни, 
Нека слуша с вяра и внимание 
За живота и качествата на Шри Чайтаня. 
 
(3.11.108) 
Сърцето ми отново политва 
В съкровена предана молитва 
Към лотосовите нозе на Рупа и Рагхунатха. 
Копнеейки за милостта им, на раса пребогата, 
Аз, Кришнадаса, стъпките им следвам с неотклонно внимание 
И продължавам да разказвам забавленията на Шри Чайтаня. 
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ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА 
 
ИЗПЪЛНЕНИТЕ С ЛЮБОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ШРИ ЧАЙТАНЯ 
МАХАПРАБХУ И ДЖАГАДАНАНДА ПАНДИТА 
 
(3.12.1) 
О преданоотдадени! Нека трансценденталният живот 
И характеристики на Шри Чайтаня, нашия Бог, 
Да бъдат слушани и възпявани в щастие голямо 
И нека медитираме върху тяхната слава само! 
 
(3.12.2) 
Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху, всемилостивият! 
Вечна слава на Нитянанда Прабху, океан от милост преливащ! 
 
(3.12.3) 
Слава на Адвейта Ачария, който е 
От милостиви вълни необятно море! 
Вечна слава на всички предани на Бог Чайтаня, 
Чиито сърца винаги пълни са със състрадание! 
 
(3.12.4) 
Махапрабху Чайтаня всеки ден  
В ума си беше скръбно натъжен 
Заради чувството, което го бе заляло 
На непоносима от Кришна раздяла. 
 
(3.12.5) 
„О, Мой Боже Кришна, о, Мой живот и душа! 
О, сине на Махарадж Нанда” – плачеше Той копнежно –  
„Къде да отида? Къде да Те намеря сега? 
О, Господи, който свириш на флейта тъй нежно!” 
 
(3.12.6) 
Такова беше денонощното Му състояние. 
Неспособен да намери за Своя ум покой, 
На Сварупа и Рамананда в святата компания 
С големи трудности прекарваше нощите Той. 
 
(3.12.7) 
Междувременно всички бхакти пак тръгнаха от Гаудадеша 
Да навестят Шри Чайтаня, който господар на сърцата им беше. 
 
(3.12.8) 
Водени от Шивананда Сена, Адвейта Ачария и други, 
Всички предани се сбраха в Навадвип на път за Пури. 
 
(3.12.9) 
Дойдоха там и жителите на Кулина-грама, 
И обитателите на Кханда с радост голяма. 
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(3.12.10) 
Понеже Нитянанда Прабху проповядваше в Бенгал, 
Чайтаня Махапрабху такава заповед Му беше дал --  
Да не идва с другите преданоотдадени в Нилачал. 
Тази година, обаче, за Своя Бог безкрайно закопнял, 
Той тръгна с цялата група, на този копнеж се отдал. 
 
(3.12.11) 
Шриваса Тхакура също беше там на линия, 
Заедно с братята си и съпругата си, Малини. 
И Ачарияратна беше придружен 
От жена си в този важен ден. 
 
(3.12.12) 
Там, наред с всички други 
Беше и вярната съпруга 
На Шивананда Сена, 
Заедно с тримата им сина. 
Рагхава Пандита също се присъедини, 
Носейки известните с храна торби. 
 
(3.12.13) 
Васудева Датта, Мурари Гупта, Пундарика Видянидхи 
И много други предани тръгнаха Чайтаня да видят. 
Когато всички заедно за път се строиха, 
Общо двеста-триста души наброиха. 
 
(3.12.14) 
Преданите най-напред видяха Шачимата 
И с нейно позволение потеглиха нататък 
Към Джаганнатха Пури, в щастие голямо, 
Възпявайки съвместно сладък харинама. 
 
(3.12.15) 
Шивананда Сена плащаше всички такси 
На всяко уречено за това място. 
На всички той поддръжник бе грижовен 
И ги водеше напред в екстаз върховен. 
 
(3.12.16) 
Шивананда Сена се грижеше за всички 
И им намираше места, където да отседнат. 
Той познаваше пътища, алеи и пътечки, 
По които към област Ориса да напредват. 
 
(3.12.17) 
Един ден групата предани бе спряна 
От събирач на такси и Шивананда Сена 
Остана да заплати сумата желана, 
Докато останалите бяха пуснати напред да поемат. 
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(3.12.18) 
Групата отиде във едно селó 
И зачака там под някакво дърво, 
Защото никой, освен Шивананда Сена, 
Не знаеше къде да бъдат настанени. 
 
(3.12.19) 
Междувременно Нитянанда Прабху огладня 
И много се ядоса заради това 
И понеже не беше подобаващо настанен, 
Започна да ругае Шивананда разгневен: 
 
(3.12.20) 
„Този Шивананда Сена  
Не е уредил къде да отседна, 
А Аз вече умирам от глад, затова 
Тримата му сина да умрат ще прокълна!” 
 
(3.12.21) 
Чувайки проклятието на Нитянанда, 
Съпругата на Шивананда Сена заплака. 
Тъкмо тогава върна се самият Шивананда, 
След като бе наброил нужната разплата. 
 
(3.12.22) 
Жена му каза му, плачейки без да спира: 
„Бог Нитянанда прокле нашите синове 
Защото ти се забави и не уреди квартира, 
Където да отседне - затова всеки от тях ще умре!” 
 
(3.12.23) 
Шивананда Сена й отвърна така: 
„Стига си плакала, луда жена! 
Та нека и тримата ми синове погинат, 
Ако неудобство за Нитянанда някакво има!” 
 
(3.12.24) 
Щом каза това, Шивананда 
Се отправи към Бог Нитянанда, 
Който се изправи и в гърдите 
С лотосовия си крак го изрита. 
 
(3.12.25) 
Много удовлетворен от това, 
Шивананда Сена бързо уреди така, 
Че домът на един млекар 
Да бъде квартира за неговия господар. 
 
(3.12.26) 
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Шивананда Сена с двете си ръце 
Докосна на Нитянанда лотосовите нозе 
И след като Богът в Неговите покои настани, 
Шивананда, много удовлетворен, Му промълви: 
 
(3.12.27) 
„Мой Господи, днес за Свой слуга Ти ме прие 
И за оскърблението ми правилно наказание предприе. 
 
(3.12.28) 
Мой скъпи Господи, като ме наказа 
Ти безпричинната си милост ми оказа. 
Кой във трите свята може да разбере 
Истинския Ти характер и Твоето сърце? 
 
(3.12.29) 
Прахта от лотосовите Ти нозе не е 
Постижима дори за Брахма, който за нея копнее. 
Ала тези лотосови нозе при все това 
Докоснаха моята злочеста снага. 
 
(3.12.30) 
Днес раждането ми, семейството и моите дела 
Постигнаха успеха си, което бе моя мечта! 
Днес се изпълниха моята дхарма и материален просперитет -  
Сетивата ми са удовлетворени и в служене на Кришна бях зает!” 
 
(3.12.31) 
Чувайки тези думи, зарадва се Бог Нитянанда 
И стана да прегърне с обич Шивананда. 
 
(3.12.32) 
От поведението на Нитянанда много удовлетворен, 
Шивананда Сена започна да намира в този ден 
Жилища, където всички подобаващо да настанява –  
Водените от Адвейта Ачария извисени ваишнави. 
 
(3.12.33) 
Една от основните характеристики на Нитай е 
Неговата чудна, противоречива природа. 
Когато се разгневи и ритне някой, то се знае, 
Такъв човек облагодетелстван е от Бога. 
 
(3.12.34) 
Шриканта, племенник на Шивананда Сен, 
Който от неговата сестра беше роден, 
Се почувства от случката оскърбен 
И коментира, сякаш от разум лишен: 
 
(3.12.35) 
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„Вуйчо ми е известен всред ваишнавските среди 
Като един от придружителите на Чайтаня. 
Ала Нитянанда Прабху превъзходството си утвърди, 
Като го ритна в гневното си състояние!” 
 
(3.12.36) 
Казвайки това, Шриканта,  
Който беше само едно момче, 
Напусна групата на бхактите и сам 
Към жилището на Махапрабху пое. 
 
(3.12.37) 
Когато стигна тичайки при Шри Чайтаня, 
Още с палто и риза, той Му отдаде почитания. 
А Говинда му каза: „Шриканта, скъпи, 
Най-напред съблечи си дрехите от пътя.” 
 
(3.12.38) 
Когато слугата Говинда отправи  
Към Шриканта това предупреждение, 
Шри Чайтаня Махапрабху се изправи 
И рече: „Не му създавай напрежение! 
Нека Шриканта прави, каквото си поиска, 
Защото дошъл е тук със ум потиснат.” 
 
(3.12.39) 
Шри Чайтаня запита момчето какво прави 
Всеки един от пристигащите ваишнави 
И за всекиго Шриканта му разказа, 
Назовавайки го как по име се казва. 
 
(3.12.40) 
Когато чу Шриканта Сен 
Богът да казва: „Той е притеснен”, 
Веднага с убеждение разбра, 
Че Богът знае всичко на света. 
 
(3.12.41) 
Затова, докато описваше всичките ваишнави, 
За случката с ритника момъкът нищо не каза. 
В това време пристигнаха бхактите от Гаудадеш 
И дойдоха да видят Бога, изгарящи от копнеж. 
 
(3.12.42) 
Шри Чайтаня ги посрещна всички, 
Както бе правил в годините предишни.  
Жените, обаче останаха на разстояние 
И оттам гледаха Бога с упование. 
 
(3.12.43) 



 281 

Шри Чайтаня отново уреди 
Квартири за преданите както преди, 
А след това ги събра да приемат прасад, 
Останал от предлагането на Бог Джаганнатх. 
 
(3.12.44) 
На Махапрабху Шивананда Сена 
Представи своите трима сина. 
Понеже те бяха негови деца, 
Богът ги обля със милостта. 
 
(3.12.45) 
Богът попита какво име 
Най-малкият от синовете има. 
Шивананда Сена Му отвърна: „Аз 
Нарекъл съм го Парамананда дас.” 
 
(3.12.46-47) 
Веднъж преди, когато Шивананда 
Бе посетил в дома Му Шри Гоуранга, 
Богът му бе казал: „Когато този син се роди 
С името Пури даса несъмнено ти го наречи.” 
 
(3.12.48) 
Момчето още не бе родено по онова време, но 
Съпругата на Шивананда с него беше бременна. 
А когато Шивананда се завърна у дома, 
Настана време и синът му да излезе на света. 
 
(3.12.49) 
В съответствие с заръката на Бога 
Детето бе наречено Парамананда даса 
И Той понякога, сякаш на шега, 
Наричаше го за кратко Пури даса. 
 
(3.12.50) 
Когато Шивананда Сена детето на Бога представи, 
Шри Чайтаня палеца на крака си в устата му постави. 
 
(3.12.51) 
Никой не може да прекоси океана 
На добрата съдба на Шивананда Сена, 
Защото по милостта на Бог Чайтаня 
Цялото му семейство бе спасено. 
 
(3.12.52) 
После нахрани се Шри Чайтаня 
На преданите си в святата компания 
И след като изми Своите ръце и уста, 
Обърна се към Говинда и му заръча така: 
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(3.12.53) 
„Докато семейството на Шивананда Сена 
В Джаганнатха Пури е установено 
Трябва винаги да се погрижиш така, 
Че да получават остатъци от Моята храна.” 
 
(3.12.54) 
Имаше един жител от Надия стар, 
Който по професия беше сладкар 
И навремето живееше недалече 
От дома на Бога, Нимай наречен. 
 
(3.12.55) 
Когато Бог Чайтаня все още беше момче малко, 
Той посещаваше дома на Парамешвара Модака 
И сладкарят щедро Му даваше сладки и мляко, 
Които Богът изяждаше с нескривана наслада. 
 
(3.12.56) 
Парамешвара Модака обичаше Бога откак Той бе дете 
И бе сред онези, които да Го видят в Джаганнатх Пури дойде. 
 
(3.12.57) 
Когато отдаде на Бог Чайтаня 
Своите смирени почитания, 
Той каза: „Аз съм Парамешвара. 
Помниш ли дружбата ни стара?” 
Виждайки го, Богът безспир го разпитваше, 
Тъй като голяма обич към него изпитваше. 
 
(3.12.58) 
Шри Чайтаня му рече: „Бъди благословен! 
Колко е хубаво че дойде тук при Мен!” 
Тогава Парамешвара Му съобщи: 
„И Мукундара Мата дойде да Те посети.” 
 
(3.12.59) 
Чувайки името на Мукундара Мата, 
Бог Чайтаня за миг се поколеба.  
Но от обич към Парамешвара богата, 
Той да протестира с думи не посмя. 
 
(3.12.60) 
В близките сърдечни взаимоотношения 
Човек престъпва формалното поведение. 
Парамешвара донесе удовлетворение голямо 
На Бога със простодушното си държание. 
 
(3.12.61) 
Всички предани там много обичат 
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Да почистват ежегодно храма Гундича 
И да танцуват по време на Ратха Ятра -  
Това винаги било им е много приятно. 
 
(3.12.62) 
В продължение на четири месеца поред 
Да спазват всички празници бяха дали обет. 
А съпругите, като Малини, отправяха покани 
У дома им да обядва Шри Чайтаня. 
 
(3.12.63) 
От Бенгал преданите донесоха разни храни, 
Което Бог Чайтаня много удовлетвори. 
Те готвеха също така със чисти умове 
Зърнени ястия и зеленчуци по своите домове 
И всичката тази умело приготвена бхога 
Предлагаха с любов и преданост на Бога. 
 
(3.12.64) 
Денем зает бе Шри Чайтаня 
Заедно с преданите си в разни занимания. 
Ала нощем Го връхлиташе непосилната раздяла 
От Кришна и Той плачеше до премала. 
 
(3.12.65) 
Така Богът четири месеца се забавлява, 
Докато дъждовния сезон продължава; 
А сетне на преданите от Бенгал нареди 
Да се върнат по домовете в своите земи. 
 
(3.12.66) 
Редовно канеха Го на обяд преданите от Бенгал 
И всеки път, когато в домовете им беше ял, 
Махапрабху със много сладки думи 
Изразяваше обичта помежду им: 
 
(3.12.67) 
„Всеки от вас дълъг път измина, 
За да Ме вижда тук година след година. 
Да дойдете и да се върнете е без съмнение 
Осеяно с големи трудности отречение. 
 
(3.12.68) 
Бих искал да ви забраня да правите това, 
Ала толкова голяма е във Мене любовта 
И така се радвам на вашата компания, 
Че да общуваме все нараства Моето желание. 
 
(3.12.69) 
На Шри Нитянанда Прабху заръка бях дал 
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Да проповядва и да не напуска Гаудадеш, Бенгал. 
Но Той заповедта Ми наруши и да Ме види тук дойде! 
Какво мога да кажа? Да Го укоря не дава Ми сърце... 
 
(3.12.70) 
И на Адвейта Ачария съм толкова задължен 
За Неговата безпричинна милост към Мен, 
За това, че дойде тук и че е толкова обичлив; 
Не ще изкупя този дълг въобще докато съм жив! 
 
(3.12.71) 
Всичките Ми предани сега са тук заради Мен, 
Оставяйки своите семейства и уютни домове. 
Те пътуваха по трудни пътеки ден подир ден, 
За да дойдат тук с копнеж във свойте умове. 
 
(3.12.72) 
Аз не срещам ни умора, ни проблеми, 
Понеже си стоя тук, в Нилачал. 
В това е вашата милост към Мене 
И затова ваша собственост съм цял! 
 
(3.12.73) 
Аз нямам никакви пари, 
А как може просяк като Мен 
Някога да ви се издължи, 
Че бях от вас благословен? 
 
(3.12.74) 
Имам единствено Своето тяло 
И затова отдавам ви го изцяло. 
Можете да го продадете при желание -  
Сега то е напълно ваше притежание.” 
 
(3.12.75) 
Когато събранието на преданите чу 
Сладките слова на Шри Махапрабху, 
Сърцата им сякаш се разтопиха 
И очите им от обич се просълзиха. 
 
(3.12.76) 
Сграбчвайки преданите си, Чайтаня 
Отново и отново ги прегръщаше в ридания. 
 
(3.12.77) 
Неспособни да си тръгнат, всички останаха там 
И още около седмица бяха заедно в този ашрам. 
 
(3.12.78) 
Адвейта Прабху и Прабху Нитянанда 
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Изрекоха с почит в нозете на Чайтаня: 
„Бездруго задължена ти е цялата брахманда 
Заради Твоите божествени достояния. 
 
(3.12.79) 
Но Ти обвързваш преданите си отново 
Със сладкото си трансцендентално слово! 
При тези обстоятелства кажи ни моля кой 
Би могъл да си тръгне и да намери покой?” 
 
(3.12.80) 
Тогава Шри Чайтаня някак ги успокои 
И се сбогува с всеки един с любящи очи. 
 
(3.12.81) 
Бог Чайтаня посъветва специално 
Предания си Прабху Нитянанда: 
„Какъв трябва да Ти дам Аз знак? 
Не бива да идваш тук пак и пак! 
Ако за Моето общуване си закопнял, 
Ще го получиш щом се върнеш във Бенгал.“ 
 
(3.12.82) 
Преданите поеха своя път 
Облени в сълзите на плачът, 
А Богът остана в Своя дом, 
Скърбящ в ридание и стон. 
 
(3.12.83) 
Всички се чувстваха свързани в йога 
По трансценденталната милост на Бога. 
Кой може своя дълг някога да изплати 
За милостта, с която Шри Чайтаня го дари? 
 
(3.12.84) 
Шри Чайтаня – Върховният независим Господ това е 
И може да накара всекиго да танцува както Той желае. 
Затова, изоставяйки компанията Му свята, 
Преданите се завърнаха по домовете си в страната. 
 
(3.12.85) 
Както една дървена кукла танцува 
Както нейният кукловод повелява, 
Така и всичко, което съществува, 
От волята на Бог се направлява. 
Кой може изобщо да разбере тогава 
Качествата, които Богът притежава? 
 
(3.12.86) 
Джагадананда Пандит предишната година, 
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Следвайки заръката на Бог Чайтаня, 
Завърна се в град Надия и намина 
При Шачимата да й отдаде почитания. 
 
(3.12.87) 
Когато пристигна, той молитви отдаде  
В нейните лотосови нозе, а сетне й даде 
Маха-прасадам и копринен плат 
От притежанията на Джаганнатх. 
 
(3.12.88) 
Отдаде той на Шачимата почитания 
От името на Махапрабху Чайтаня, 
А също и покорните молитви й предаде, 
Които Бог Гоуранга към нея отправя. 
 
(3.12.89) 
Майка Шачи беше много удовлетворена 
От идването на Джагадананда. 
Тя слушаше ден и нощ, без да е уморена 
За дейностите на нейния Гоуранга. 
 
(3.12.90) 
Джагадананда й каза: „Скъпа майко 
Понякога Богът идва тук незнайно 
И изяжда цялата сготвена от теб храна, 
Пропита с тайния нектар на обичта. 
 
(3.12.91) 
След това Богът казва за Шачимата: 
„Днес майка Ми нахрани Ме до козирката. 
 
(3.12.92) 
Аз отивам там и изяждам храната, 
Предложена от майчицата ми свята. 
Ала тя не разбира: „Как така?!” 
И си мисли: „Сън е било това… 
 
(3.12.93) 
Как бих искала моят Нимай да изяде 
Всичко, което сготвила съм от сърце! 
 
(3.12.94) 
Понякога си мисля, че наистина го е изял, 
Ала сетне си казвам, че умът ми се е размечтал.” 
 
(3.12.95) 
По този начин, в мисли за щастието на Нимай пропити, 
Разговаряха ден и нощ Шачимата и Джагадананд Пандита. 
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(3.12.96) 
Джагадананда се срещна в Надия и с останалите предани, 
За които присъствието му подарък ненагледен бе. 
 
(3.12.97) 
Джагадананда Пандита сетне 
Отиде с Адвейта Ачария да се срещне, 
Който също бе много щастлив 
Да види този предан милостив. 
 
(3.12.98) 
А Мурари Гупта и Васудева Датта, 
Щом в домовете им стъпиха му краката, 
Искаха сякаш завинаги да го задържат там 
И не желаеха да го пуснат да си тръгне сам. 
 
(3.12.99) 
Те чуха разкази най-поверителни 
От устата на Джагадананда Пандита 
За забавленията на техния Бог Гоуранга 
И се самозабравиха от залялата ги ананда. 
 
(3.12.100) 
При когото и на гости Пандитът да отидеше, 
Този предан се забравяше от радост щом го видеше. 
 
(3.12.101) 
Вечна слава на Джагадананда Пандита! 
Личността му е толкова дълбоко пропита 
От милостта на Бог Чайтаня, че човек 
Който го срещне, мисли си: „Какъв успех! 
Сега аз вече имам директната компания 
На Върховния Бог, Махапрабху Чайтаня!” 
 
(3.12.102) 
Джагадананда Пандит беше настанен 
Известно време в дома на Шивананда Сен 
И двамата заедно приготвиха около  
Петнайсет килограма сандалово масло. 
 
(3.12.103) 
Те напълниха голям съд от глина 
С ароматното масло от сандал 
И с голямо внимание и грижа  
Джагадананда го занесе в Нилачал. 
 
(3.12.104) 
Там на Говинда го предаде той 
И го помоли: „Братко мой, 
Моля те, втривай това масло 
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В Божието свято телò.” 
 
(3.12.105) 
Говинда, на Бога верният слуга, 
Каза на Чайтаня следните слова: 
„Джагадананда Пандита, със желание добро 
Е донесъл малко ароматно сандалово масло. 
 
(3.12.106) 
Той би се чувствал много благодарен 
Да си нанасяш по малко от него на главата, 
За да ти спадне кръвното налягане, господарю, 
Дължащо се на излезлите от баланс кафа и вата. 
 
(3.12.107) 
Той приготви голяма делва с него във Бенгал 
И с нежно внимание го донесе тук, в Нилачал.” 
 
(3.12.108) 
Ала Богът отвърна: „На един санняси 
Не му трябва делва с масло като тази, 
Особено пък с аромата на парфюм; 
Махай го оттук без много шум! 
 
(3.12.109) 
Дай това масло в храма на Джаганнатха, 
Където могат да запалят с него светилата. 
По този начин, работата на Джагадананда 
По произвеждането му няма да е напразна.” 
 
(3.12.110) 
Щом Говинда му предаде какво да стори със парфюма, 
Джагадананда Пандит замълча, без да пророни и дума. 
 
(3.12.111) 
Когато десетият ден след тази случка измина 
Отново към Махапрабху обърна се Говинда: 
„Джагадананда Пандита да желае продължава 
Твоя Божественост маслото да употребява.” 
 
(3.12.112) 
Чувайки това, Богът гневно го контрира: 
„А защо не наемем и някой теляк да ме масажира? 
 
(3.12.113) 
За такова щастие ли Аз 
Приел съм степента санняс? 
Ако маслото взема, ще се проваля 
И ще чувам на всички вас смеха. 
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(3.12.114) 
Ако някой случаен минувач по пътя 
Помирише това масло на Моята глава, 
Ще си рече, че съм тантричен санняси безпътен, 
Който се занимава с жена след жена!” 
 
(3.12.115) 
Щом тези строги думи чу 
От устата на Махапрабху, 
Говинда смутено запази мълчание. 
На заранта Джагадананда отиде да види Чайтаня. 
 
(3.12.116) 
Шри Чайтаня каза му: „Скъпи Пандите, 
Донесъл си ми някакво масло от Навадвипа. 
Ала ти знаеш, че санняси съм, нали 
И няма как да го приема, разбери! 
 
(3.12.117) 
Дай маслото, приготвено с преданост голяма 
Да гори в лампите на Джаганнатха в храма -  
Така загуба в твоя труд никаква да няма.” 
 
(3.12.118) 
Тогава Джагадананда Пандита възрази 
И отговори Му, в гняв пламнал цял: 
„Кой ти е наговорил всички тези лъжи? 
Не съм донасял никакво масло от Бенгал!” 
 
(3.12.119) 
Казвайки това, Джагадананда Пандит 
Взе съда с масло от Неговата стая, 
Хвърли го на двора и той бе разбит  
На парченца в нозете на Чайтаня. 
 
(3.12.120) 
След като делвата с маслото счупи, 
Джагадананда върна се във своя дом, 
Припрян и разплакан вратата заключи  
И хвърли се на кревата със болезнен стон. 
 
(3.12.121) 
Три дена по-късно Шри Чайтаня 
Отиде пред прага му в разкаяние 
И каза: „Мой скъпи Джагадананда, 
Моля те, стани, не те командвам! 
 
(3.12.122) 
Искам лично ти този ден 
Да сготвиш обяда за Мен. 
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Сега отивам да видя Бог Джаганнатх в храма 
И ще се върна по пладне с нетърпение припряно.” 
 
(3.12.123) 
След като Шри Чайтаня каза това и тръгна, 
Джагадананда Пандита от леглото се надигна, 
Изкъпа се и да приготвя започна  
Различни видове зеленчуци сочни. 
 
(3.12.124) 
След като приключи с обедните си задължения, 
Шри Чайтаня дойде на обяд с нетърпение. 
Джагадананда Пандит нозете Му уми, 
А после на удобно място за сядане Го настани. 
 
(3.12.125) 
Сетне сготвен фин ориз Му поднесе 
Върху бананово листо и с гхи смесен. 
Имаше различни зеленчукови ястия 
В съдове, направени от дървесна кора. 
 
(3.12.126) 
Върху ориза и зеленчуците имаше цветенца туласи, 
А поставени пред Шри Чайтаня, сияйния санняси, 
Наредени бяха питки, сладък ориз и друг прасад, 
Всичкият донесен от храма на Бог Джаганнатх. 
 
(3.12.127) 
Богът каза: „Сложи и още едно листо 
С порция зеленчуци и ориз с масло, 
Така че двамата с теб днес за обяд 
Да приемем от прекрасния прасад.”  
 
(3.12.128) 
Шри Чайтаня демонстративно вдигна ръце, 
Показвайки, че няма да започне да яде, 
Докато Джагадананда с обич нежна 
Не Му каза следното прилежно: 
 
(3.12.129) 
„Моля Те, най-напред Ти сам 
Приеми от този прасадам, 
А аз по-късно ще го почета 
И така молбата Ти ще уважа.” 
 
(3.12.130) 
Тогава в щастие голямо 
Започна да обядва Шри Чайтаня, 
А когато вкусните зеленчуци опита 
Отново заговори на Джагананда Пандита: 
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(3.12.131) 
„Дори когато готвиш разгневен 
Прасадамът е толкова съвършен! 
Това показва несъмнено според Мен, 
Че Кришна е от тебе удовлетворен. 
 
(3.12.132) 
Понеже Той лично ще яде тази храна блага, 
Затова да готвиш тъй прекрасно ти помага! 
 
(3.12.133) 
Такъв нектарен ориз предлагаш на Кришна, 
Че да се опита някой да изчисли е излишно 
Предела на твоята добра съдба -  
Толкова дълбока е у теб предаността!” 
 
(3.12.134) 
Джагадананда Пандит Му отвърна така: 
„Този, който ще го яде, е сготвил това. 
А по отношение на мен що се касае, 
Аз просто разбърках съставките, това е!” 
 
(3.12.135) 
Джагадананда Пандита продължи да предлага 
Различни зеленчуци и пред Бога да ги слага. 
От страх Махапрабху остана мълчалив 
И продължи да приема всичко щастлив. 
 
(3.12.136) 
Джагадананда караше Бога да яде още и още и 
Той изяде десет пъти повече отколкото в други дни. 
 
(3.12.137) 
Отново и отново когато Богът искаше да се изправи, 
Джагадананда веднага нова порция ще Му направи. 
 
(3.12.138) 
Шри Чайтаня се боеше да му забрани да сипва пак и пак, 
Понеже че отново ще реши да гладува изпитваше страх. 
 
(3.12.139) 
Най-накрая Богът учтиво го помоли: 
„Скъпи Джагадананда, пряко Моята воля 
Ти вече Ме нахрани толкова обилно, 
Десет пъти повече от обичайно. 
Сега те моля, вече спри 
И повече така не Ме мъчи.” 
 
(3.12.140) 
Шри Чайтаня се изправи на крака 
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И изми Своите ръце и уста, 
А в това време Джагадананда подправки донесе 
И гирлянд и сандалова паста Му поднесе. 
 
(3.12.141) 
Приемайки сандаловата паста и гирлянда, 
Богът седна и каза на Джагадананда: 
„Сега, пред Мен те моля Аз, седни 
И щедро с този прасад се нахрани!” 
 
(3.12.142) 
Джагадананда отговори: „Ти иди си почини сега; 
Аз ще хапна след като някои неща уредя. 
 
(3.12.143) 
Рамай Пандита и Рагхунатха Бхатта 
Помогнаха за сготвянето на храната, 
Затова искам да им дам да си вземат 
От ориза и зеленчуците да приемат. 
 
(3.12.144) 
Тогава заръча Шри Чайтаня 
На слугата си Говинда: „Тука остани 
И щом Пандитът се нахрани, 
Ела и за това Ме извести.” 
 
(3.12.145) 
Щом Чайтаня каза това и си тръгна, 
Джагадананда към Говинда се обърна: 
 
(3.12.146) 
„Да масажираш нозете на Бога бързо иди, 
Пък че съм седнал тъкмо да се храня Му кажи! 
 
(3.12.147) 
Ще запазя за теб някои остатъци от Божия прасад; 
Докато Той спи, ела и приеми своята порция обяд.” 
 
(3.12.148) 
Така Джагадананда Пандита раздаде 
Остатъците от Божия прасадам 
На Рамай, Нандай и по една порция богата 
Остави за Говинда и за Рагхунатха Бхатта. 
 
(3.12.149) 
След като на другите раздаде, 
Той лично от остатъците яде. 
Сетне Чайтаня Махапрабху отново  
Изпрати Говинда със следното слово: 
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(3.12.150) 
„Дали Джагадананда наистина се храни виж 
И след това бързо върни се да Ми съобщиш!” 
 
(3.12.151) 
Виждайки, че наистина се храни Джагадананда,  
Говинда съобщи това на Бога, който се зарадва, 
Успокои се и като отпрати Говинда, 
Легна в Своето жилище да си почива. 
 
(3.12.152) 
Така продължаваше изпълненият със любов обмен 
Между Джагадананда и Шри Чайтаня ден след ден, 
Напомнящ отношенията на Кришна и Сатябхама, 
Описани в свещената „Бхагавата Пурана”. 
 
(3.12.153) 
Кой може да се заеме да определи лимита 
На щастието на Джагадананда Пандита? 
Самият той е олицетворение 
На собственото си велико положение. 
 
(3.12.154) 
Който слуша за тези отношения, изпълнени с любов, 
Или да прочете „Према Виварта” от Джагадананда е готов, 
Какво е любов наистина най-сетне проумява 
И към екстазната обич към Кришна се приобщава. 
 
(3.12.155) 
Към лотосовите нозе на Рагхунатха и на Рупа 
Подхождам аз със просешката си, пробита купа, 
Следвайки стъпките им на почтително разстояние, 
За да получа от тяхната милост подаяние -  
Да продължа със това съкровено описание 
На характера на Бог Шри Кришна Чайтаня. 
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ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА 
 
ЗАБАВЛЕНИЯТА С ДЖАГАДАНАНДА ПАНДИТА И РАГХУНАТХА БХАТТА 
 
(3.13.1) 
В лотосовите нозе на Гоурачандра нека да се прислоня изцяло! 
Умът Му бе посърнал във разлъка с Кришна, тялото изпосталяло, 
Ала възроден отново и отново от екстазите на любовта, 
Възвръщаше пак Той хубостта на грейналата си снага. 
 
(3.13.2) 
Вечна слава на Чайтаня Махапрабху! 
За славата на Нитянанда кой не чу?! 
Слава на Адвейта Ачария, великия учител, 
И на преданоотдадените на Бога предводител! 
 
(3.13.3) 
По този начин Шри Чайтаня, 
На Джагадананда в святата компания, 
Вкусваше нектар все различен и нов 
В расата на чистата любов. 
 
(3.13.4) 
Нещастието в раздялата от Кришна  
Бе изтощило ума и снагата на Бога. 
Но когато изпита емоцията екстатична 
На любовта, Чайтаня Махапрабху отново 
Възвърна своето нормално здраве 
И настроението Му бързо се оправи. 
 
(3.13.5) 
Понеже беше много измършавял 
От страданията като пламък изтлял, 
Когато лягаше на постелята си от дървесни кори, 
Всяка кост от тялото Му почваше да Го боли. 
 
(3.13.6) 
Всички предани бяха много нещастни 
Да видят как Махапрабху болка изпитва. 
Всъщност, те не можеха да търпят безучастни 
И Джагадананда Пандита решение измисли. 
 
(3.13.7) 
Отнякъде намери един тънък плат 
И оцвети го в алено с нюанс богат, 
А сетне го напълни като дюшек голям 
С памук от дървото шимула събран. 
 
(3.13.8) 
Така направи възглавницата и юргана, 
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Които сетне на Говинда предложи  
И му заръча: „Кажи на Шри Чайтаня 
Да легне на това по-меко ложе.” 
 
(3.13.9) 
С това Джагадананда не престана, 
А уговори и Сварупа Дамодар Госвами: 
„Моля те, Махапрабху придумай лично ти 
На тази мека постеля да почива да склони!” 
 
(3.13.10) 
Когато беше време Богът да си ляга, 
Наблизо стоеше Сварупа Дамодара, 
Ала щом меката постеля забеляза, 
Да се разгневи това веднага Го накара. 
 
(3.13.11) 
Богът незабавно Говинда попита: 
„Кой, кажи ми, направи това?” 
Щом Говинда назова Джагадананда Пандита, 
Богът в лека боязън се поколеба. 
 
(3.13.12) 
След като помоли Говинда да ги сложи настрана, 
Богът легна върху суха от дърво бананово кора. 
 
(3.13.13) 
Сварупа Дамодара тогава каза на Бога: 
„Господи, да се противопоставя на волята Ти не мога. 
Но не приемеш ли постелята, с памук подшита, 
Това много ще натъжи Джагадананда Пандита.” 
 
(3.13.14) 
Чайтаня Махапрабху отвърна: „Може 
Ако искате да донесете тук и ложе! 
Джагадананда иска от Мен евентуално 
Да се наслаждавам на щастие материално. 
 
(3.13.15) 
Аз съм санняси! Затова 
На пода трябва да лежа! 
Постеля, възглавница или юрган 
Ако ползвам, ще е срам голям!” 
 
(3.13.16) 
Когато се върна Сварупа Дамодара 
И разказа как Богът им се скара, 
В себе си Джагадананда Пандита 
Голямо нещастие и скръб изпита. 
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(3.13.17) 
Сварупа Дамодар обаче 
Измисли след това друг начин: 
Най-напред се постара да има 
Сухи бананови листа цяла купчина. 
 
(3.13.18) 
Сетне листата с нокти разкъса 
И нежните фибри после напъха 
В две от горните дрехи, които 
Чайтаня Махапрабху си облича. 
 
(3.13.19) 
Така Сварупа Дамодар направи 
Нещо като постеля и възглаве 
И след като бхактите Го убеждаваха с старание, 
Най-сетне склони да ги приеме Шри Чайтаня. 
 
(3.13.20) 
Всички бяха щастливи, че могат 
Да предложат такова легло на Бога. 
Ала Джагадананда вътрешно бе разгневен 
И външно изглеждаше много наскърбен. 
 
(3.13.21) 
Преди Джагадананда бе искал да отиде 
На поклонение Вриндавана да види, 
Ала Чайтаня разрешение не бе му дал 
И той бе останал в Пури, Нилачал. 
 
(3.13.22) 
Сега, прикривайки своето нещастие и гняв, 
Джагадананда Пандита попита пак 
Шри Чайтаня Махапрабху за разрешение 
Да се отправи към Матхура на поклонение. 
 
(3.13.23) 
Шри Чайтаня отговори му със обич нежна: 
„Ако отидеш в Матхура в състояние гневно, 
Просто един мърморещ просяк ще станеш 
И да Ме критикуваш няма да престанеш.” 
 
(3.13.24) 
Прегръщайки на Бога лотосовите нозе, 
Джагадананда Пандита разкри своето сърце: 
„Дълго време имам една мечта голяма -  
Да отида в святата земя на Вриндавана. 
 
(3.13.25) 
Не можех да отида без Твоето разрешение, 
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Затова сега Те моля със смирение: 
Позволението си, умолявам Те, ми дай, 
За да мога да посетя онзи свещен край!” 
 
(3.13.26) 
От обич към предания си Джагадананда Пандита, 
Шри Чайтаня не му разреши, когато го попита. 
Но той настояваше отново и отново 
Разрешение да тръгне да му даде Богът. 
 
(3.13.27) 
Тогава Джагадананда изрази следната молба 
На Сварупа Дамодара в лотосовите стъпала: 
„От много дълго време – каза сам –  
Жадувах да посетя Вриндаван Дхам. 
 
(3.13.28) 
Аз не мога да отида там, уви, 
Без Бог Чайтаня да ми позволи. 
А Той в момента ми отказва това 
Под предлог, че заминавам тъй като Му се гневя. 
 
(3.13.29) 
Аз наистина копнея да отида в Вриндавана! 
Моля те, смирено помоли Го това да стане!” 
 
(3.13.30) 
Тогава, Сварупа Дамодара Госвами 
С молба се обърна към Шри Чайтаня: 
„Джагадананда Пандита има желание голямо 
Да Му позволиш да иде във Вриндавана. 
 
(3.13.31) 
Той отново и отново моли 
Да му разрешиш по Твоя воля 
Да иде и да посети Матхура, 
А сетне да се върне в Пури. 
 
(3.13.32) 
Преди Ти му даде разрешение да замине, 
За да види свидната ти майка Шачи във Бенгал. 
Да го спреш сега не виждам основателна причина 
Да отиде до Вриндавана и да се върне в Нилачал.” 
 
(3.13.33) 
По молба на Сварупа Дамодар Госвами, 
Разрешението си даде Шри Чайтаня. 
Той прати да повикат Джагадананда Пандита 
И напътствия му даде със любов пропити: 
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(3.13.34) 
„Можеш да стигнеш чак до Варанаси 
Без да срещаш пречки по пътя си. 
Но оттам насетне трябва много да внимаваш 
И в обкръжението на кшатрии ти да оставаш. 
 
(3.13.35) 
Само щом разбойниците по пътя натам 
Видят някой бенгалец да пътува сам, 
Те всичко му ограбват и 
Връзват го, за да не продължи. 
 
(3.13.36) 
Стигнеш ли Матхура ти, 
При Санатана Госвами остани 
И отдай своите почитания смирени 
В нозете на всички мъже извисени. 
 
(3.13.37) 
С жителите на Матхура не общувай на воля, 
Почитания да им отдаваш отдалеч те моля, 
Защото си на различно ниво в преданото служение 
И не можеш да имаш техните практики и поведение. 
 
(3.13.38) 
Посети всички дванайсет гори на Вриндавана 
В святата компания на Шри Госвами Санатана. 
Той е Мой преданоотдаден много велик -  
Не напускай общуването му дори за миг! 
 
(3.13.39) 
Във Вриндавана само за кратко време остани 
И час по-скоро после тука се върни! 
На Говардхана да видиш Гопала също така 
Не се качвай, за да не тъпчеш хълма с крака. 
 
(3.13.40) 
Съобщи на Шрила Санатана Госвами, 
Че да дойда във Вриндаван пак се каня 
И че той трябва затова да уреди 
Място, където да Ме подслони.” 
 
(3.13.41) 
След като тези думи изрече, 
Богът прегърна Джагадананда до сърце, 
А той обожава нозете Му и вече 
На дългия път към Вриндавана пое. 
 
(3.13.42) 
Като взе от всички предани разрешение 
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И пое на своето духовно поклонение, 
Пътувайки по пътя из горския лес 
Той скоро стигна до град Бенарес. 
 
(3.13.43) 
Щом срещна Тапана Мишра и Чандрашекхара 
В Бенарес, той разговаря със тези другари 
На свързаните с Шри Чайтаня теми, 
Със обич тъй обилно напоени. 
 
(3.13.44) 
Най-накрая Джагадананда Пандита 
Стигна земята на Матхура и попита 
Къде да се срещне със Санатана Госвами 
И много доволни бяха да се видят двама. 
 
(3.13.45) 
След като заведе го Санатана Госвами 
Да види всичките дванадесет гори, 
Завършвайки със Махавана, 
В Гокула той го настани. 
 
(3.13.46) 
Те отседнаха на Шри Санатана Госвами в пещерата, 
Ала Джага ходеше до храма и сам си готвеше храната. 
 
(3.13.47) 
Санатана Госвами своята храна 
Изпросваше от врата на врата 
В околностите на Махавана; 
Понякога отиваше до храма, 
А понякога в някоя браминска къща, 
За да измоли някой и друг къшей. 
 
(3.13.48) 
Санатана Госвами се грижеше неудобство да не изпита 
Скъпият на Чайтаня Махапрабху Джагадананда Пандита. 
Той просеше на прекрасната гора Махавана в областта 
И носеше на Джагадананда всякакви напитки и храна. 
 
(3.13.49) 
Един ден Джагадананда покани 
В съседния храм на обяд Санатана 
И след като привърши обичайните си задължения, 
Зае се с храната и с нейното приготовление. 
 
(3.13.50) 
Преди един велик санняси 
На име Мукунда Сарасвати 
На Санатана Госвами бе дал  
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Една горна дреха, нещо като шал.  
 
(3.13.51) 
Санатана бе увил шалa около своята глава 
И тъй дойде и седна пред Джаганандовата врата. 
 
(3.13.52) 
Приемайки, че този червеникав шал  
Бе дар, който Шри Чайтаня бе му дал, 
Сърцето на Джагадананда Пандита бе заляно 
От екстатична любов и той попита Санатана: 
 
(3.13.53) 
„Откъде имаш този червен шал, който ти е на главата?” 
Санатана отвърна: „Даде ми го Мукунда Сарасвати.” 
 
(3.13.54) 
Чувайки това, Джагадананда Пандита 
Незабавно много силен гняв изпита 
И взе тенджера в едната си ръка 
Да удари Санатановата глава. 
 
(3.13.55) 
Ала познаваше го добре Санатана Госвами 
И затова в сърцето си дълбоко се засрами. 
Тогава Джагадананда тенджерата остави 
И заговори както само близък другар прави: 
 
(3.13.56) 
„Сред главните придружители на Махапрабху си ти! 
Всъщност, с най-голяма близост с Него се сдоби. 
 
(3.13.57) 
Ала въпреки това обвил си своята глава 
С плат, подарен ти от друг санняси! 
Кажи, кой може да търпи това? 
Аз не мога да го побера в ума си!” 
 
(3.13.58) 
Санатана Госвами му отговори: „Скъпи мой 
Джагадананда Пандита, ти си свят учен и герой. 
Никой в този свят досега не се прочу 
Като по-скъп от тебе на Махапрабху. 
 
(3.13.59) 
Такава дълбока вяра в Шри Чайтаня 
Подобава на вътрешното ти състояние. 
Ако не я бе демонстрирал ей сега пред мене 
Как щях да знам, че подобна вяра е проявена? 
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(3.13.60) 
Целта ми, че си вързах тъй главата с плат 
Сега постигната бе, защото бях запознат 
И лично аз свидетел станах изумено 
На любовта ти към Гоуранга необикновена. 
 
(3.13.61) 
Такъв шафранен шал не подобава 
Да стои на главата на един ваишнава. 
Нямам нужда аз от този плат 
И ще го дам на някой непознат.” 
 
(3.13.62) 
Когато Джагадананда Пандита да готви спря, 
Той предложи на Шри Чайтаня цялата храна. 
Сетне той и Санатана Госвами двама 
Седнаха да вкусят заедно прасадама. 
 
(3.13.63) 
След като прасадама приеха, 
Един друг във прегръдка те се взеха 
И заплакаха от мъка в състояние 
На раздяла от свидния си Чайтаня. 
 
(3.13.64) 
Два месеца прекараха така 
На Вриндавана в мистичната гора. 
Накрая не можеха вече да търпят тази мъка 
От продължилата с Махапрабху разлъка. 
 
(3.13.65) 
Джагадананда предаде на Санатана Госвами 
Посланието, което носеше от Шри Чайтаня: 
„Аз също ще дойда скоро в Вриндавана. 
Моля те, намери място, където да остана.” 
 
(3.13.66) 
Когато Санатана разреши на Джагадананда 
Да се върне в Пури, града на Джаганнатха, 
Той му даде и някои дарове там да занесе 
И да предложи на Чайтаня в лотосовите нозе. 
 
(3.13.67) 
Даровете бяха пясък от мястото на раса-лила, 
Един малък камък Говардхана-шила, 
Зрели плодове пилу, които се бяха изсушили, 
И също гирлянд от малки раковини. 
 
(3.13.68) 
Така Джагадананда, с всички тези дарове 
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Се отправи на своето дълго пътуване. 
Санатана, обаче, силно се развълнува 
След като с Джагадананда се сбогува. 
 
(3.13.69) 
Скоро след това Санатана Госвами 
Избра място за Чайтаня в Вриндавана. 
Един храм всред възвишенията това беше, 
Който Двадашадитя-тила се зовеше. 
 
(3.13.70) 
Шрила Санатана Госвами 
Поддържаше изрядно храма, 
А пред него, откъдето гледка се открива, 
Издигна за живеене една малка колиба. 
 
(3.13.71) 
Междувременно, пътувайки с голяма скорост, 
Джагадананда пристигна в Пури скоро 
За голяма радост на Махапрабху Чайтаня 
И на преданите в Неговата компания. 
 
(3.13.72) 
След като отдаде молитви и почитания 
В лотосовите нозе на Шри Чайтаня, 
Джагадананда Пандита всички поздрави, 
А Богът в прегръдката си силно го обви. 
 
(3.13.73) 
Джагадананда предаде пранами 
От името на Санатана Госвами, 
А сетне с трепет повери на Бога прахта 
От мястото на танца раса и останалите неща. 
 
(3.13.74) 
Чайтаня Махапрабху всички дарове задържа, 
Освен плодовете пилу, които на преданите раздаде. 
Тъй като бяха от святата вриндаванска земя, 
Всеки един от преданите с голямо щастие ги изяде. 
 
(3.13.75) 
Онези предани, които познаваха тези плодове, 
Осмукаха внимателно техните семена. 
Ала бхактите от Бенгал не ги знаеха въобще 
И сдъвкаха и погълнаха семките до една. 
 
(3.13.76) 
От лютивия вкус на тези семена 
Езика на дъвкалите ги изгоря. 
Така яденето на плодовете пилу от Вриндавана 
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Забавление на Шри Чайтаня Махапрабху стана. 
 
(3.13.77) 
Когато Джагадананда се завърна от Матхура, 
Всички бяха в радостно екстазно състояние. 
Така прекарваше дните си в Джаганнатха Пури 
И се наслаждаваше на забавленията си Шри Чайтаня. 
 
(3.13.78) 
Един ден, Богът вървеше по пътека стара 
Към близкия храм на Ямешвара, 
Когато чу женски глас в далечината -  
Момиче пееше в храма на Джаганнатха. 
 
(3.13.79) 
Тя пееше със много сладък глас 
Мелодия гуджджари във екстаз. 
По стихове от „Гита Говинда”102 беше песента, 
Затова привличаше цялото внимание на света. 
 
(3.13.80) 
Чувайки мелодията от разстояние, 
С екстаз изпълни се Шри Чайтаня. 
Той не знаеше мъж или жена 
Бе човекът, който пее песента. 
 
(3.13.81) 
Богът се втурна, изгубил се в захлас, 
Да прегърне притежателя на този глас, 
Без да забелязва трънливите огради, 
В които се блъскаше снагата Му млада. 
 
(3.13.82) 
Говинда бързо след Бога се затича, 
Който не чувстваше никаква болка 
Дори по снагата Му кръв да се стича, 
От тръните по пътя Му убол се. 
 
(3.13.83) 
Шри Чайтаня тичаше много бързо 
И момичето бе вече съвсем близо. 
Тогава Говинда успя да Го улови с ръка 
И извика: „Този, който пее, е жена!” 
 
(3.13.84) 
Щом Богът чу думата „жена”, 
Външното си съзнание възвърна 
И благодарен на своя скъп слуга,  

                                                
102 От Джаядева Госвами 
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Той назад веднага се обърна. 
 
(3.13.85) 
„Мой скъпи Говинда – каза Той -  
Ти спаси живота Мой! 
Ако бях докоснал тяло на жена, 
Със сигурност щях да умра! 
 
(3.13.86) 
Никога няма да мога да ти се отплатя!” 
Говинда отговори: „Аз съм само слуга 
Незначителен в този огромен свят; 
Този, който Те спаси, е Джаганнатх!” 
 
(3.13.87) 
Чайтаня каза му: „Говинда, скъпи, 
Ти трябва винаги да си със Мен. 
Опасно е навсякъде, където стъпя -  
Затова трябва от теб да съм защитен.” 
 
(3.13.88) 
След като му каза това, 
Шри Чайтаня се завърна у дома. 
Когато Сварупа Дамодара 
И други Негови другари 
Чуха какво щеше да се случи с Бога, 
Те всичките уплашиха се много. 
 
(3.13.89) 
Тъкмо по това време Рагхунатх Бхатта, 
Синът на Тапана Мишра от Варанаси, 
Реши да се отдаде на Шри Чайтаня в стъпалата, 
Изоставяйки своите задължения и дома си. 
 
(3.13.90) 
Придружен единствено от слугата, 
Който неговия багаж носи, 
Тръгна на път Рагхунатха Бхатта, 
Като се отправи от Варанаси, 
Възседнал кон или пък пеш 
По пътя, водещ през Гаудадеш. 
 
(3.13.91) 
В Бенгал той срещна Рамадас Вишваса -  
Царски секретар от кастата каястха. 
 
(3.13.92) 
Много образован учен бе Вишваса   
И бе запознат със всяка шастра. 
От известната книга „Кавя-пракаша” преподаваше 
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И с преданост Бог Рамачандра обожаваше. 
 
(3.13.93) 
Рамадас бе изоставил всичко в този свят 
И отиваше да види Господ Джаганнатх. 
Пътувайки, той възпяваше ден и нощ 
Святото име на Рама, своя възлюбен Бог. 
 
(3.13.94) 
Когато по пътя Рамадаса  
Срещна Рагхунатха Бхатта, 
Той взе да му носи торбата 
И си я постави на главата. 
 
(3.13.95) 
Рамадас всякак служеше на Рагхунатх Бхатта, 
Дори понякога му разтриваше стъпалата. 
Рагхунатх Бхатта чувстваше се смутен 
И да приема това служене притеснен. 
 
(3.13.96) 
„Ти си джентълмен от всички уважаван, 
Образован учен и велик преданоотдаден. 
Моля те, не се опитвай да ми служиш ти! 
Просто ела с мен по пътя и щастлив бъди.” 
 
(3.13.97) 
Рамадаса отвърна: „Аз съм шудра, паднала душа. 
Да служа на брахманите ми е дълга. 
 
(3.13.98) 
Затова, моля те, недей се колеба! 
Аз съм твой незначителен слуга 
И когато ти служа, моето сърце 
С радост се изпълва като бездънно море.” 
 
(3.13.99) 
Така Рамадаса влагаше своята мощ 
В това да носи багажа на Рагхунатх Бхатта 
И из целия път, и ден, и нощ 
Възпяваше на Рамачандра имената. 
 
(3.13.100) 
Пътувайки така, Шри Рагхунатха Бхатта 
Скоро пристигна в града на Джаганнатха. 
Там той срещна Махапрабху Чайтаня 
И с голяма радост Му отдаде почитания. 
 
(3.13.101) 
Като пръчка просна се Рагхунатх Бхатта 
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На Шри Чайтаня Махапрабху в стъпалата, 
А Богът прегърна го до Своето сърце, 
Понеже кой е знаеше много добре. 
 
(3.13.102) 
Рагхунатха отдаде смирени почитания 
В лотосовите нозе на Шри Чайтаня 
И от името на баща си и неговия другар -  
Тапана Мишра и Чандрашекхар. 
Богът също се поинтересува 
В живота им какво се случва. 
 
(3.13.103) 
„Много е хубаво, че тука дойде ти -  
Каза му Шри Чайтаня след това -  
Сега иди виж Джаганнатха с лотосовите очи 
И се върни да приемеш при Мен осветена храна. 
 
(3.13.104) 
Богът помоли Говинда да уреди 
Къде Рагхунатха да се настани 
И сетне на всички предани го представи, 
Водени от Сварупа Дамодара Госвами. 
 
(3.13.105) 
Така Рагхунатха Бхатта живя 
Осем месеца край Шри Чайтаня 
И благодарение на Господа на милостта, 
Нарастващо щастие бе ежедневното му състояние. 
 
(3.13.106) 
Той периодично готвеше такъв ориз, 
Който може да задоволи всеки каприз 
И отправяше за обяд покана 
Дома му да посети Чайтаня. 
 
(3.13.107) 
Рагхунатха Бхатта бе готвач толкова вещ, 
Че каквото сготвеше, беше с вкус на нектар свеж. 
 
(3.13.108) 
Махапрабху приемаше с голямо удовлетворение 
Всички негови прекрасни приготовления. 
А след като Богът е заситен от прасада, 
Рагхунатха Бхатта да яде остатъците сяда. 
 
(3.13.109) 
Ала когато Рамадаса Вишваса 
Срещна Шри Махапрабху Чайтаня, 
Той някак не му даде милостта си, 
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Макар за пръв път да бе в Негова компания. 
 
(3.13.110) 
Рамадаса Вишваса в своето сърце 
Бе имперсоналист, който желаеше 
С битието безличностно на Бога да се слее 
И който от учеността си много се гордее. 
Понеже Шри Чайтаня е всезнаещият Бог, 
Той разбираше всеки скрит мотив дълбок. 
 
(3.13.111) 
Тогава Рамадаса Вишваса 
Заживя в града на Джаганнатх 
И започна книгата „Кавя Пракаша” 
Да преподава на семейство Паттанаяк103. 
 
(3.13.112) 
След осем месеца с Рагхунатха Бхатта, 
Махапрабху се сбогува с него и на вратата 
Решително му даде такава забрана -  
Да не встъпва в грихастха-ашрама. 
 
(3.13.113) 
Богът рече на Рагхунатх Бхатта така: 
„След като се завърнеш сега у дома, 
Грижи се за възрастните си майка и баща, 
Които са преданоотдадени в своите сърца 
И се стреми да изучаваш „Шримад Бхагаватам” 
От ваишнава, който осъзнал е Бхагаван.” 
 
(3.13.114) 
Чайтаня Махапрабху тогава заключи: 
„Върни се отново в Нилачала” 
И, след като рече това, врата му окичи 
Със собствената си кантимала. 
 
(3.13.115) 
Сетне Богът го прегърна и с него се сбогува, 
А Рагхунатха Бхатта силно затъгува 
И надмогнат от екстаза на любовна мъка, 
Заплака заради неизбежната им разлъка. 
 
(3.13.116) 
След като взе от Шри Чайтаня разрешение 
И от всички предани в Неговото обкръжение, 
Рагхунатха Бхатта, преди да е станал санняси, 
Се завърна при родителите си във Варанаси. 
 

                                                
103 Потомците на Бхавананда Рая 
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(3.13.117) 
По заръката на Шри Чайтаня, 
Той отдаваше служене постоянно 
На своите майка и баща любими 
В продължение на четири години 
И редовно изучаваше „Бхагавата” 
От личност себеосъзната.  
 
(3.13.118) 
След смъртта на майка си и на баща си, 
Които напуснаха телата си във Варанаси, 
Той непривързан към роднини и дом стана 
И се завърна в Нилачала при Чайтаня. 
 
(3.13.119) 
Както предния път Рагхунатх Бхатта остана 
В течение на осем месеца със Шри Чайтаня. 
След това Богът, в настроение на разлъка, 
Му даде следната Своя заръка: 
 
(3.13.120) 
„Мой скъпи Рагхунатха, от Мен е желано 
Ти да заминеш за святата Вриндавана 
И да живееш там под грижите голями 
На Шрила Рупа и Санатана Госвами. 
 
(3.13.121) 
Там денонощно възпявай харинам 
И не спирай да четеш „Шримад Бхагаватам” 
Съвсем скоро Кришна, Богът ни възлюбен, 
Да те облее с милостта си ще се види принуден.” 
 
(3.13.122) 
След като каза това, Бог Шри Чайтаня 
Взе Рагхунатха Бхатта в своите обятия 
И по милостта на Бога Рагхунатха живна 
От екстатична любов към Кришна дивна. 
 
(3.13.123) 
На един празник Богът, златният санняси, 
Бе получил дълъг гирлянд от листенца туласи, 
А също и малко бетел неподправен, 
Който преди това на Джаганнатха бе даден. 
 
(3.13.124) 
Махапрабху бе дал гирлянда и този бетел 
На Рагхунатха Бхатта, който ги бе приел 
Като мурти, достойно за обожание, 
И ги съхраняваше с голямо старание. 
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(3.13.125) 
Взимайки позволение от Шри Чайтаня, 
Рагхунатх Бхатта пое към Вриндавана, 
Където се постави под грижа и внимание 
На братята Госвами Рупа и Санатана. 
 
(3.13.126) 
Когато рецитираше стиховете на „Бхагавата” 
В компанията на Шри Шри Рупа и Санатана, 
Заливан бе щастливият Рагхунатха Бхатта 
От екстатична любов към Кришна пребогата. 
 
(3.13.127) 
По милостта на Махапрабху Чайтаня, 
Той изпадаше в екстатични състояния. 
Четейки, плачеше и трепереше с пресекнал глас, 
Неспособен да продължи „Бхагаватам” от екстаз. 
 
(3.13.128) 
Гласът му в сладост се обливаше 
И всеки стих, който рецитираше, 
В три или четири мелодии бе поднесен, 
Което го правеше за слушане чудесен. 
 
(3.13.129) 
Когато рецитираше или само слушаше дори 
За сладостта на Кришна и за Неговите игри, 
Екстатичната любов го завладяваше 
И всичко друго той забравяше. 
 
(3.13.130) 
Така напълно Рагхунатха Бхатта 
Отдаде се завинаги във стъпалата 
На Бог Говинда, чиито лотосови нозе 
Станаха най-скъпи на неговото сърце. 
 
(3.13.131) 
Впоследствие Рагхунатх Бхатта даде поръчение 
На учениците си да построят на Говинда храм 
И за Него най-различни чудни украшения 
Флейта и обеци като акули той направи сам. 
 
(3.13.132) 
Рагхунатха Бхатта бе загубил всякакъв интерес  
За нещо от този свят да слуша или да говори. 
Той просто обсъждаше темите за Кришна в унес 
И обожаваше Бога ден и нощ, без никаква умора. 
 
(3.13.133) 
Не искаше да слуша срещу ваишнавите оскърбления, 



 310 

Нито да участва в обсъждане на лошото им поведение. 
Че всеки е зает в служене на Кришна – това само знаеше 
И нищо друго не разбираше, за всичко друго нехаеше. 
 
(3.13.134) 
Когато Рагхунатха, в помнене на Кришна потопен, 
Взимаше даровете от Шри Чайтаня, окрилен, 
Той връзваше и окичваше на своя врат  
Гирлянда от туласи и прасадама от Джаганнатх. 
 
(3.13.135) 
На могъщата сила тъй направих описание, 
С която Рагхунатх Бхатта бе дарен от Шри Чайтаня 
И благодарение на нея оставаше неспирно потопен 
На любовта към Кришна в екстатичния обмен. 
 
(3.13.136-137) 
В тази глава на три неща направих обобщение: 
Как Джагадананда отива във Вриндавана на поклонение; 
Как Бог Чайтаня слуша песента на дева-даси в храма на Джаганнатха; 
И как по милостта Му екстатична любов получи Рагхунатха Бхатта. 
 
(3.13.138) 
На всеки, който слуша всички тези теми 
Със сърце, с вяра и обич напоено, 
Шри Чайтаня, Гоурахари, Златният Бог, 
Дарява любовта към Кришна със екстаза й дълбок. 
 
(3.13.139) 
О, Шри Рупа! О, Шри Рагхунатха! 
Дарете ме със свойта милост свята! 
Аз, Кришнадаса, да разказвам продължавам 
„Чайтаня Чаритамрита”, като решен оставам 
В прахта от лотосовите ви стъпала  
Да следвам вашата проправена следа. 
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ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 
 
ЧУВСТВАТА НА БОГ ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ В РАЗДЯЛАТА С 
КРИШНА 
 
(3.14.1) 
Сега ще опиша една съвсем малка част 
От онова, което правеше Шри Чайтаня 
С ум, разум и тяло в онзи екстаз 
На раздялата с Кришна в лудо отчаяние. 
 
(3.14.2) 
На Чайтаня Махапрабху слава вечна! 
Той е Върховната Личност Божествена! 
Вечна слава на Бог Гоурачандра, който стана 
За Своите предани живот, душа и прана! 
 
(3.14.3) 
Вечна слава на Бог Нитянанда, 
Който за Махапрабху е самият Му живот! 
Слава, слава и на Адвейтачандра, 
Който е толкова скъп на Златния Бог! 
 
(3.14.4) 
Вечна слава на Шрила Сварупа Дамодара 
И на преданите, водени от Шриваса Тхакура! 
Моля ви, със сила ме дарете, за да мога 
Да опиша чудния характер аз на Бога. 
 
(3.14.5) 
Чувствата на дивна лудост във раздялата със Кришна, 
Които изпитваше Чайтаня, са дълбоки и мистични. 
Дори да си много напреднал и вещ, 
Едва ли би съумял да ги разбереш. 
 
(3.14.6) 
Как човек може да опише теми, 
Които са дълбоки и неизмерими? 
Има само една единствена възможност -  
Ако Шри Чайтаня го дари със способност. 
 
(3.14.7) 
Сварупа Дамодар Госвами 
И Рагхунатха Даса сами 
Записваха подробно в дневниците свои 
Трансценденталните дела, които Богът стори. 
 
(3.14.8) 
В онези дни, Шри Сварупа Дамодара 
И Рагхунатха даса, двамата другари, 
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С Чайтаня Махапрабху живееха; 
Докато всички други, които копнееха 
Неговата лила да записват лично, 
Живееха на разстояние далечно. 
 
(3.14.9) 
Двамата записваха делата на Чайтаня 
Миг след миг, събитие след събитие, 
Давайки им кратки описания, 
Както и подробни факти и разкрития. 
 
(3.14.10) 
Сварупа Дамодара пишеше бележки кратки, 
Докато Рагхунатха на това, което се загатва, 
Правеше подробно и прилежно описание. 
Сега ще опиша дейностите на Шри Чайтаня 
В произведението си по-детайлно тук, 
Сякаш разчепквам нагнетен памук. 
 
(3.14.11) 
Моля ви, слушайте с вяра тези описания 
На екстатичните емоции на Шри Чайтаня. 
Така ще узнаете силата на Неговата любов 
И накрая и самите ще постигнете обич към Бог. 
 
(3.14.12) 
Когато Чайтаня изпитваше раздяла от Кришна, 
Неговото състояние точно съответства и прилича 
На това на гопите, девойките-пастирки от Враджа, 
Което заминаването на Кришна за Матхура поражда. 
 
(3.14.13) 
Скръбта на Шримати Радхарани 
Когато Уддхава посети Вриндавана, 
Постепенно стана характерната черта 
На Чайтаня Махапрабху на лудостта. 
 
(3.14.14) 
Емоциите на Махапрабху Шри Кришна Чайтаня 
Точно съответстваха на чувствата на Радхарани, 
Когато Тя с Уддхава се срещаше 
И Богът винаги себе си усещаше 
В Нейната позиция и мислеше си, че 
Той самата Шримати Радхарани е. 
 
(3.14.15) 
Такова е състоянието на лудостта трансцендентална; 
Защо е толкова трудно да бъде разбрана? 
Когато някой в Божествената любов се извиси, 
Като безумец говори и като безумец се държи. 
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(3.14.16) 
„Когато екстатичната емоция на обаяние 
Постепенно напредне във своето влияние, 
Тя започва объркване да наподобява; 
Тогава човек удивен (ваичитри) става, 
Което трансцендентална лудост пробужда 
И до много различни състояния довежда, 
Сред които две са водещи и уникални - 
Наречени „удгхурна” и „читра-джалпа”.104 
 
(3.14.17) 
Един ден, докато си почиваше, Махапрабху сънува, 
Че вижда Кришна Своя раса-танц как танцува. 
 
(3.14.18) 
Чайтаня Махапрабху видя Бог Кришна 
Да стои омайно в позата си кръшна, 
Със снага извита на трите места,  
Допрял флейтата си до Своята уста, 
С жълти дрехи и гирлянд от горски цветя, 
Пленителен дори за бога на любовта. 
 
(3.14.19) 
Гопите танцуваха във кръг, а във средата 
Кришна, синът на Нанда Махарадж, 
Танцуваше със Радхарани, цялата в позлата, 
Всред приказно красивата гора на Врадж. 
 
(3.14.20) 
При тази гледка, Шри Махапрабху изпита екстаза 
На трансценденталното настроение на танца-раса 
И си помисли: “Ето Ме тук, в ролята Ми предишна -  
Сега съм във Вриндавана със Моя скъп Шри Кришна." 
 
(3.14.21) 
Когато слугата Му Говинда видя, 
Че Богът още във постелята си спи, 
Събуди Го, и разбирайки, че само сън бе това, 
Шри Чайтаня Махапрабху дълбоко се натъжи. 
 
(3.14.22) 
Шри Чайтаня Махапрабху извършваше 
Своята обичайна задължителна програма 
И когато с изпълнението й свършваше, 
Отиваше да види Бог Джаганнатха в храма. 
 
(3.14.23) 

                                                
104 „Уджвала Ниламани”, Стхаибхава-пракарана 174 
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Той гледаше Господ Джаганнатха 
С лице зад колоната Гаруда скрито, 
Докато хиляди хора пред Него в тълпата 
Съзерцаваха Божеството с възхита. 
 
(3.14.24) 
Изведнъж, жена от Ориса щата, 
Неспособна заради тълпата 
Да види Господ Джаганнатха, 
Се покачи по колоната на Гаруда 
И стъпи върху рамото на Бога грубо. 
 
(3.14.25) 
Щом видя това, припрян, 
Говинда, личният Му слуга, 
Веднага смъкна жената оттам 
Ала Богът недоволно го сгълча. 
 
(3.14.26) 
Шри Чайтаня каза на Говинда разочарован: 
“О, ади-вася, човече нецивилизован, 
Не забранявай на тази искрена жена 
Да се качи на колоната – тя няма вина! 
Нека съзерцава със своето зрение 
Бог Джаганнатх до пълно удовлетворение.” 
 
(3.14.27) 
Когато жената сама на себе си дойде, 
Тя бързо слезе на земята с нетърпение 
И на Шри Чайтаня в лотосовите нозе 
Веднага се помоли за извинение. 
 
(3.14.28) 
Виждайки копнежа силен на жената, 
Шри Чайтаня каза: „Бог Джаганнатха 
Не Ме е дарил с такова силно желание, 
Каквото тази жена има в притежание. 
 
(3.14.29) 
Към Бога тя е толкова устремена 
С тяло, ум и живот вглъбени 
В Него, та дори не осъзна, 
Че стъпила е върху Моите рамена. 
 
(3.14.30) 
Уви! Колко е щастлива тя! 
Аз моля се в нейните стъпала 
Да Ме дари с такава жажда голяма 
Да съзерцавам Джаганнатх във храма!” 
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(3.14.31) 
А само мигове преди това 
Шри Чайтаня Бог Джаганнатха видя 
Като сина на Нанда Махараджа, Кришна, 
Съзерцавайки Го очи в очи лично. 
 
(3.14.32) 
Напълно погълнат от това дивно видение, 
Чайтаня Махапрабху бе приел настроение 
Като това на гопите, вриндаванските девойки-пастирки 
И където и да погледнеше, виждаше Кришна да свири 
На Своята флейта, допряна до Неговите устни, 
Заел тройно извитата си форма най-изкусно. 
 
(3.14.33) 
След случката с жената, Бог Чайтаня 
Възвърна външното си съзнание 
И видя пред себе си оригиналните Божества -  
Джаганнатх, Баладев и Субхадра. 
 
(3.14.34) 
Когато видя Божествата на олтара насреща, 
Махапрабху си помисли, че вижда Бог Шри Кришна, 
Заедно с брат Му и сестра Му на Курукшетра 
И се зачуди: „Къде е гледката вриндаванска предишна?” 
 
(3.14.35) 
Бог Чайтаня Махапрабху много се обезпокои, 
Сякаш изгуби съкровище, с което тъкмо се сдоби. 
Тогава, потънал във дълбока скръб, 
Завърна се там, където бе Му домът. 
 
(3.14.36) 
Шри Чайтаня Махапрабху седна на пръстта 
И започна да чертае с ноктите на Своята ръка. 
Очите Му от сълзи бяха заслепени, 
Които течаха като Ганга нароени. 
 
(3.14.37) 
Шри Чайтаня хлипаше с неясно слово: 
„Намерих Кришна, но изгубих Го отново! 
Кой Моя Кришна Ми отне? 
Къде се озовах сега въобще?” 
 
(3.14.38) 
Когато Чайтаня Махапрабху танца раса сънуваше, 
В пълно духовно блаженство му се любуваше. 
Но когато Неговият сън изведнъж прекъснат бе, 
Той си помисли, че ценно съкровище загубил е. 
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(3.14.39) 
Богът пееше и танцуваше така нощ и ден, 
В блаженството на трансцендентална лудост потопен. 
Единствено по навик Той къпеше се и ядеше, 
Както и останалото, което свързано със тялото Му беше. 
 
(3.14.40) 
Нощем Той разкриваше на Своите другари 
Рамананда Рая и Шри Сварупа Дамодара 
Екстатичните чувства, които изпитваше 
И до тях за съвет и утеха се допитваше: 
 
(3.14.41) 
„Най-напред - започна Шри Чайтаня -  
Аз спечелих цяло благосъстояние -  
Съкровището-Кришна, но уви 
После изгубих Го облян в сълзи! 
Тогава Моят ум напусна дома на Моето тяло 
Заради страданието, което го поглъщаше изцяло, 
Стана скитащ отшелник и във Вриндаван след това 
Отиде с учениците си - Моите сетива.” 
 
(3.14.42) 
Загубил своя скъпоценен блян, 
Махапрабху от мъка бе залян. 
Като си спомняше за неговите атрибути 
Тогава, прегърнал вратовете на Сварупа 
Дамодар Госвами и на Рамананда Рая, 
Той плачеше в уединената си стая: 
„Уви, къде е Моят Бог Хари? Къде сега е Той?” 
Накрая Шри Чайтаня се лиши от всякакъв покой. 
 
(3.14.43) 
„Скъпи приятели, - казваше им - Копнея 
За сладостта на Кришна Аз да ви разкажа. 
Моят ум, в жаждата си по нея 
Изостави ведическите принципи даже 
И стана скитник, просейки до изнемога, 
Досущ като някой мистичен йоги. 
 
(3.14.44) 
Раса-лилата на Кришна е пръстен - украшение, 
На вещия Шукадева Госвами произведение 
И е чист като обица, направена от раковина. 
Йогинът на Моя ум носи тази обица красива 
На ухото си, а от кратуна е изваял с умение 
Купата на Моите копнежи и стремления; 
Взел е на Моите очаквания торбата 
И си я е сложил той на рамената.  
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(3.14.45) 
Йогинът на Моя ум е загърнат в продрания шал 
На тревогата; покрит с мръсотия и пепел е цял. 
Единствените му думи са: „О, Кришна! О, уви!” 
На китките си носи гривни от скръб и сълзи, 
А на главата си има тюрбан от алчност жадна; 
Снагата му е изпосталяла, защото е вечно гладна. 
 
(3.14.46) 
Великият йоги на Моя ум винаги поезията изучава 
И разказите за забавленията на Кришна във Вриндаван 
В свещените книги като „Шримад Бхагавата Пурана”. 
Велики святи йоги като Ведавяс и Шукадев Госвами 
Описват Бог Кришна като Свръхдушата,  
Отвъд замърсяването цяло на материята. 
 
(3.14.47) 
Йогинът на ума Ми Махабаула е назован, 
Превръщайки в свои ученици десетте Ми сетива 
И заедно с тях отишъл е във Вриндаван, 
Изоставил дома на тялото Ми и съкровищата на света. 
 
(3.14.48) 
Във Вриндаван от врата на врата се скита, 
Просейки подаяния със всичките си ученици. 
За милостиня всички същества там пита -  
Подвижни и неподвижни - растения, тревици, 
Дървета и другите обитатели на святата гора; 
Така той преживява с плодове, корени и листа. 
 
(3.14.49) 
Прекрасните гопи от Враджабхуми 
Винаги вкусват, споделяйки помежду им, 
Нектарните качества на Кришна - красотата, сладостта, 
Уханието Му, звука на флейтата Му, досега на Неговата снага. 
Петте ученици на ума ми, възприемащите сетива, 
Събират остатъците от тази нектарна храна 
И на йогина на ума Ми донасят този прасад, 
Като така поддържат живота си на този свят. 
 
(3.14.50) 
Има една градина във уединение, 
Където Кришна на Своите забавления 
Се наслаждава, а в ъгъла на една беседка 
Йогинът на Моя ум в съседство, 
Заедно с неговите верни ученици 
Практикуват като йоги-мистици. 
Желаейки с Кришна директно да общува 
Този йоги цяла нощ нащрек е и будува, 
Медитирайки върху Кришна, Свръхдушата, 
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Незамърсена от обектите на сетивата. 
 
(3.14.51) 
Ала щом умът Ми изгуби Неговия лик 
И не може вече да Го вижда, в миг 
Много дълбоко той се угнетява 
И с мистична йога почва да се занимава. 
В пустотата на раздялата със Кришна 
Преживява десет трансформации различни 
И развълнуван от тези трансцендентни състояния, 
Той изоставя тялото ми в пълно безсъзнание 
Като куха черупка, изпразнена от „аз” -  
Ето как изцяло се вглъбявам в транс.” 
 
(3.14.52) 
Когато гопите почувствали раздялата от Кришна, 
Те преживели десет трансформации различни. 
Същите тези симптоми проявиха се сега 
На Шри Чайтаня в трансцендентната снага. 
 
(3.14.53) 
„Наблюдават се десет телесни промени 
У гопите, които са от Кришна разделени: 
Тревога, безсъние, умствена възбуда, 
Слабеене, вялост, говорене като луда, 
Болно тяло, обезумяла душа, 
Илюзия, и накрая смъртта.” 
 
(3.14.54) 
От тези десет екстатични състояния  
Денонощно бе надмогван Шри Чайтаня. 
Винаги, когато те възникваха, 
Бурите в ума Му не утихваха. 
 
(3.14.55) 
След като сърцето си така една нощ изплака, 
Устните на Шри Чайтаня се смълчаха. 
Тогава Рамананда Рая, тази душа дълбока, 
Започна да произнася шлока след шлока. 
 
(3.14.56) 
Рамананда Рая започна да рецитира 
Стихове от „Бхагаватам” без да спира, 
А Сварупа Дамодара Госвами 
С преданост и прецизност голяма 
Пееше за забавленията на Бог Кришна. 
По този начин към съзнанието предишно 
Те успяха да върнат Шри Чайтаня 
И да Го утешат в тежкото Му състояние. 
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(3.14.57) 
Тъй измина нощта наполовина; 
Сетне другарите Му двамина -  
Сварупа Дамодар и Рамананда Рая -  
Го сложиха да легне във вътрешната стая. 
 
(3.14.58) 
Тогава Рамананда Рая се върна у дома, 
А Сварупа и Говинда, верният Му слуга, 
Легнаха на прага пред Неговата врата. 
 
(3.14.59) 
Цялата нощ Шри Чайтаня Махапрабху будува 
И маха-мантрата на висок глас не спря да мантрува. 
 
(3.14.60) 
Сварупа Дамодара не успя да задреме 
И след като мина известно време 
Той спря през вратата да чува 
Как Махапрабху Харе Кришна мантрува. 
Когато влезе в стаята откри, 
Че заключени са и трите врати, 
Но Шри Чайтаня Го нямаше там 
И Сварупа от тревога беше обладан. 
 
(3.14.61) 
Всички предани много се притесниха, 
Когато своя Бог в стаята Му не откриха. 
Те изтичаха навън със светилници и фенери, 
Като всеки се надяваше да Го намери. 
 
(3.14.62) 
След като известно време търсиха, 
Те на Шри Чайтаня се натъкнаха, 
Който лежеше в един ъгъл сега 
На Симха-двара от северната страна. 
 
(3.14.63) 
Най-напред радост голяма настана, 
Че са намерили свидния си Чайтаня. 
Ала виждайки телесното Му състояние, 
Тревога обхвана тяхното съзнание. 
 
(3.14.64) 
На земята легнал беше Шри Чайтаня 
И изглеждаше напълно в безсъзнание. 
От ноздрите Му не излизаше дихание, 
А снагата Му се бе удължила 
До пет или цели шест аршина. 
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(3.14.65-66) 
Всичките Му крайници разпрострени 
Бяха станали три стъпки удължени. 
Ставите на Неговите ръце, шия, крака 
Бяха извадени и на кожата се държаха едва, 
А температурата на тялото Му красиво 
Бе тъй ниска, сякаш вече не бе живо. 
 
(3.14.67) 
Изглеждаше, че само кожа тогава 
Покрива удължените Му стави. 
Виждайки състоянието Му опасно, 
Всички предани бяха много нещастни. 
 
(3.14.68) 
Те едва не загинаха начаса 
Щом съзряха Шри Чайтаня със уста 
Изпълнена със слюнка и пяна 
И с извърнати очи, от екстаз пияни. 
 
(3.14.69) 
Когато видяха това нещастие голямо, 
Всички предани, начело с Дамодар Госвами, 
Край ухото на Чайтаня Махапрабху силно 
Запяха имената на Бог Хари изобилно. 
 
(3.14.70) 
След като дълго време възпяваха харинам така, 
Святото име най-сетне в сърцето на Чайтаня влетя 
И Той внезапно скочи, като че някой бе Го убол, 
Извиквайки на висок глас: „Харибол!” 
 
(3.14.71) 
Веднага щом Бог Шри Чайтаня 
Се върна към външно съзнание, 
Прибра се всяка една Негова става 
И тялото Му отново нормално стана. 
 
(3.14.72) 
Шрила Рагхунатх дас Госвами подробно описва 
Всичко това в книгата си „Гоуранга Става Калпаврикша”: 
 
(3.14.73) 
„Във дома на своя предан, Каши Мишра, 
Шри Чайтаня понякога много натъжено 
Чувстваше остро раздялата от Кришна, 
А ставите на тялото Му бяха отхлабени 
И се удължаваха Неговите ръце и крака, 
А Той се търкаляше от мъка по голата земя 
И плачеше с треперещ глас в ридания. 
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Това проявление на Шри Чайтаня 
Да се пробужда в моето сърце усещам аз 
И това влудява ме в неудържим екстаз.” 
 
(3.14.74) 
Шри Чайтаня Махапрабху бе удивен 
Как се е озовал пред Симха-двара: 
„Къде съм? Какво правя тук? Що става с Мен?” -  
Питаше Той Сварупа Дамодара. 
 
(3.14.75) 
Сварупа Дамодара в отговор Му каза: 
„Мой скъпи Господи, моля Те, стани.  
Всичко, що се случи, аз ще Ти разкажа; 
Нека отидем там, дето живееш Ти.” 
 
(3.14.76) 
Тогава всички предани понесоха Чайтаня 
И прибраха Го у дома с нежност голяма. 
Сетне Му описаха в какво състояние 
Бяха Го намерили пред храма. 
 
(3.14.77) 
Изслушването на това дивно описание 
На Неговото странно състояние 
Докато бе лежал в близост до Симха-двара 
Да се учуди много Махапрабху накара 
И Той каза: „Другари Мои, уви, сега 
Аз не си спомням никое от тези неща. 
 
(3.14.78) 
Помня само, че Своя Кришна видях. 
За миг очите Ми със образа Му бяха пълни, 
Ала сетне Той изчезна без следа! 
Стопи се като ярка мълния…” 
 
(3.14.79) 
Точно тогава всички чуха 
Как раковината надуха 
В храма на Господ Джаганнатха. 
При тази вибрация благоприятна, 
Веднага се изправи Шри Чайтаня 
И се отправи да вземе Своята баня, 
А след като се изкъпа, отиде 
Своя възлюбен Бог да види. 
 
(3.14.80) 
Така аз направих описание 
На необикновените промени 
В тялото на Шри Чайтаня; 
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Хората от тях са удивени. 
 
(3.14.81) 
Те нито са виждани, нито пише за тях в разкритите писания, 
Но при все това прояви ги Златният Махапрабху Чайтаня. 
 
(3.14.82) 
Не са описани в свещените писания 
Подобни екстатични състояния; 
За хората невъобразими са въобще, 
Затова и не вярват във тях те. 
 
(3.14.83) 
Рагхунатха даса живя постоянно 
В компанията на Шри Чайтаня. 
В тази книга аз просто записвам 
Това, което чул съм той да описва. 
Въпреки че обикновените хора 
Не вярват в тези забавления на Бога, 
Аз ги приемам черно на бяло 
И силно вярвам в тях изцяло. 
 
(3.14.84) 
Един ден, докато Шри Чайтаня 
Отиваше да се окъпе в океана, 
Той видя пясъчна дюна, която 
Наричаше се Чатака-парвата. 
 
(3.14.85) 
По погрешка си помисли Шри Чайтаня, 
Че пясъчната дюна е хълмът Говардхана 
И без да може да се удържа вече, 
Той към нея тичайки се завтече. 
 
(3.14.86) 
“Сред всички преданоотдадени на Бога 
Да сравня друг с хълма Говардхан не мога! 
Той на Кришна и на Баларам осигурява 
За кравите и теленцата тучна дъбрава 
Сладка вода, мека трева, 
Пещери, плодове и цветя. 
По този начин хълмът Говардхан 
Покланя се на Бог и сам, 
Докоснат от нозете на Кришна и на Баларама, 
Ликува във радост голяма.”105 
 
(3.14.87) 
Този дивен стих като изрече, 

                                                
105 „Шримад Бхагаватам” 10.21.18 



 323 

Махапрабху към дюната се завтече 
И сякаш по-бърз от вятъра стана; 
Говинда хукна без да може да Го хване. 
 
(3.14.88) 
Най-напред един предан извика високо, 
А сетне шумен рев огласи всички посоки, 
Когато преданите станаха на крака 
И се затичаха по Божията следа. 
 
(3.14.89) 
Сред тичащите бяха Сварупа Дамодар, Джагадананда Пандита, 
Гададхара Пандит, Рамай, Нандай и Шанкара Пандита. 
 
(3.14.90) 
Сред преданоотдадените от най-старите, 
Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати, 
Също тръгнаха към плажа, а Ачария Бхагаван,  
Който бе сакат, ги последва, на бастун опрян. 
 
(3.14.91) 
Шри Чайтаня тичаше отначало 
Сякаш от вятър бе Неговото тяло, 
Ала сетне в екстаз сякаш замръзна, 
Изгубил сили нататък да помръдне. 
 
(3.14.92) 
Кожата на всяка от Неговите пори 
Като надигнала се пъпка се оформи, 
А космите по всеки Негов крайник 
Настръхнаха като цветя кадамба. 
 
(3.14.93) 
От порите Му кръв и пот струяха 
И като ручеи от снагата Му течаха. 
Надигналите се непроизнесени слова 
Клокочеха във гърлото Му като в пещера. 
 
(3.14.94) 
Преливаха с безброй сълзи 
На Бог Чайтаня нежните очи 
Както водите на Ганга и Ямуна 
Се срещат, сливайки се с океана. 
 
(3.14.95) 
Снагата Му като седефена раковина пребледня 
И цялата като океанска вълна затрептя. 
 
(3.14.96) 
Докато трепереше така 
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Чайтаня Махапрабху се надигна, 
А сетне падна на голата земя 
И към Него приближи се Говинда. 
 
(3.14.97) 
Говинда Го напръска със вода 
От канчето си със внимателна ръка, 
А сетне свали своя чадар 
И започна да Му прави вятър. 
 
(3.14.98) 
Когато Шрила Сварупа Дамодара 
И другите Му предани другари 
Стигнаха там и видяха в отчаяние 
Състоянието на Шри Чайтаня, 
Без да знаят що да сторят успешно 
Те всички заплакаха безутешно. 
 
(3.14.99) 
Всички осем трансцендентални изменения, 
Известни като саттвика-бхава, 
В тялото на Бога намериха проявление, 
А преданите не знаеха що става. 
 
(3.14.100) 
Бхактите възпяваха високо 
Харе Кришна мантра до ухото 
На Шри Чайтаня и умиха изцяло 
Със студена вода Неговото тяло. 
 
(3.14.101) 
След като мантруваха дълго време, 
Шри Чайтаня взе да се съвзема 
И като внезапно скочи на крака 
„Харибол!” високо изкрещя. 
 
(3.14.102) 
Когато Шри Чайтаня се изправи, 
„Хари!Хари!” запяха всичките ваишнави 
И радостният звук от възгласите им високи 
Изпълни въздуха във четирите посоки. 
 
(3.14.103) 
Объркан, Шри Чайтаня стоеше като закован 
И се оглеждаше с копнеж насам-натам, 
Ала не успяваше да зърне онова, 
За което жадуваше така. 
 
(3.14.104) 
Когато видя Шри Чайтаня 
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Всичките ваишнави сбрани, 
Той възвърна външно съзнание частично 
И заговори на Сварупа Дамодара лично: 
 
(3.14.105) 
„Сварупа Дамодар, Мой приятелю мили, 
Кой от Говардхана тука Ме довлече? 
Аз съзерцавах удивителната Кришна-лила, 
Ала уви, не я виждам вече. 
 
(3.14.106) 
Днес от тук с надежда пълна 
Отидох Аз до Говардхана хълма 
Да открия какво Кришна прави 
И дали пасе там Своите крави. 
 
(3.14.107) 
Видях Бог Кришна как по хълма се катери, 
На флейтата Му чух удивителните трели; 
Стадата наоколо Му бяха като море 
От крава до крава, и всяка мирно пасе. 
 
(3.14.108) 
Чувайки звуците на флейтата дълбоки, 
Шримати Радха и приятелките Й гопи 
Дойдоха с Шямасундар да се срещнат там, 
Облечени красиво, изоставили своя срам. 
 
(3.14.109) 
Когато Кришна и Радха, ръка за ръка, 
Влязоха заедно в една пещера, 
Останалите гопи Ме помолиха така: 
“Хайде, иди да набереш цветя!” 
 
(3.14.110) 
Точно тогава всички вие тук 
Издадохте този силен звук 
И изчезна видението Ми ясно 
И се озовах на ей това място. 
 
(3.14.111) 
Защо ненужна болка сте Mи причинили, 
Довеждайки Ме тук отдето бях? 
Имах шанс да съзерцавам Кришна-лила, 
Ала уви, нищичко не видях!” 
 
(3.14.112) 
Казвайки това, Бог Шри Чайтаня 
Започна да ридае в горчиво отчаяние. 
Когато видяха Неговото състояние, 
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Ваишнавите също избухнаха в ридание. 
 
(3.14.113) 
В това време провидението там изпрати 
Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати. 
Виждайки тези старши ваишнави, 
Махапрабху почтително се изправи. 
 
(3.14.114) 
Той пълно външно съзнание възвърна 
И веднага с молитви към тях се обърна. 
Тогава тези двама възрастни господа 
С любяща грижа прегърнаха Господа. 
 
(3.14.115) 
Шри Чайтаня Махапрабху им рече: 
“Защо двамата сте дошли тъй далече?” 
Пури Госвами Му отвърна тогава: 
“Всеки как танцуваш иска да Те съзерцава.” 
 
(3.14.116) 
Когато чу това признание, 
Малко се засрами Шри Чайтаня. 
Сетне отиде в океана да се окъпе, 
Заедно с ваишнавите си скъпи. 
 
(3.14.117) 
След като се окъпа в океана, 
Върна се в жилището си Шри Чайтаня 
И заедно с всички предани прие прасад, 
Останал от храната на Бог Джаганнатх. 
 
(3.14.118) 
За трансценденталните емоции в екстаз 
На Чайтаня Махапрабху разказах аз. 
Дори бог Брахма да опише не може 
Влиянието на тези чувства Божии. 
 
(3.14.119) 
В книгата си “Гоуранга Става Калпаврикша” 
Шрила Рагхунатха даса Госвами 
Изключително живо и ярко описва 
Как към Чатака-парват тича Чайтаня: 
 
(3.14.120) 
“В близост до Джаганнатха Пури 
Има една голяма пясъчна дюна, 
Известна като Чатака-парвата; 
Виждайки контура на планината, 
Шри Чайтаня Махапрабху каза: 
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“О, Аз ще отида в земята на Враджа, 
За да видя хълма Говардхана!” 
И да тича към него лудо захвана, 
А след Него се втурнаха всички ваишнави -  
Тази сцена в сърцето ми изниква и ме влудява.” 
 
(3.14.121) 
Кой изчерпателно би могъл да се опита даже 
За забавленията на Шри Чайтаня да разкаже? 
Те необикновени са, ала при все това 
Си остават просто Неговата игра. 
 
(3.14.122) 
Аз им направих кратко описание 
Просто да насоча вашето внимание, 
Защото всеки, който ги чуе, дори и да не ще 
Подслон постига в Божиите лотосови нозе. 
 
(3.14.123) 
В състояние на искрено смирение 
Отдавам с почит своето преклонение 
В лотосовите нозе на Рупа и на Рагхунатха 
И все така жадувайки за милостта им свята, 
В следите от стъпките им продължавам да пристъпям аз, 
Разказващият „Чайтаня Чаритамрита” Кришнадас. 
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ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА 
 
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНАТА ЛУДОСТ НА БОГ ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ 
 
(3.15.1) 
На екстатичната любов към Кришна океана 
Е труден за разбиране дори за Господ Брахма. 
Своите забавления като прояви 
Шри Чайтаня в този океан се потопи, 
Показвайки по начини най-различни 
Извисеността на любовта към Кришна. 
 
(3.15.2) 
Вечна слава на Шри Кришна Чайтаня, 
Който е Върховният Бог в Своето съвършенство! 
Вечна слава и на Господ Нитянанда, 
Чието тяло винаги е пълно със блаженство! 
 
(3.15.3) 
Позицията на Адвейта Ачария е такава, 
Че Той е много скъп на Бога! Вечна слава 
На Него и на всички предани на Бога, начело 
С Шривас Тхакура, отдадени Нему на дело! 
 
(3.15.4) 
И така, Махапрабху Чайтаня 
Забравяше себе си и нощ, и ден, 
На божествената любов в океана 
Екстатичен непрестанно потопен. 
 
(3.15.5) 
Такова беше Неговото състояние, 
Че Той поддържаше три вида съзнание: 
Понякога външния свят изцяло напуска 
И се потапяше във екстатични чувства; 
Понякога частично за обкръжението си беше осъзнат; 
Друг път възприемаше изцяло заобикалящия Го свят. 
 
(3.15.6) 
В действителност Шри Чайтаня нощ и ден 
Във екстатични чувства беше потопен. 
Но както грънчарското колело се върти без с ръка 
Да го докосва грънчарят, тъй всичките си дела 
Извършваше Чайтаня Махапрабху като автомат: 
Къпеше се, обядваше, отиваше на даршан с Джаганнатх. 
 
(3.15.7) 
Един ден, докато Шри Чайтаня 
Гледаше муртито на Бога в храма, 
Той лично в Джаганнатх видя 
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Кришна, на Нанда Махарадж сина. 
 
(3.15.8) 
Веднага щом Шри Чайтаня осъзна 
Че Бог Джаганнатх е Кришна, Ачюта, 
Незабавно потънаха петте Му сетива 
На Кришна във петте атрибута. 
 
(3.15.9) 
Сякаш дърпан със въже 
Умът на Шри Чайтаня бе 
Привлечен в пет посоки различни 
От трансценденталните атрибути на Кришна. 
Така прекрасният Бог Чайтаня 
Скоро напълно изгуби съзнание. 
 
(3.15.10) 
Тъкмо тогава церемонията упала-бхога 
Приключи и бхактите, дошли в храма с Чайтаня, 
Отнесоха обратно у дома Бога 
В безпомощното Му състояние. 
 
(3.15.11) 
Тази нощ Шри Чайтаня Махапрабху във Своята стая 
Бе в компанията на Сварупа Дамодар и Рамананда Рая. 
Обвил с ръце вратовете им, Той започна да скърби 
И така мина цялото време чак до първите лъчи. 
 
(3.15.12) 
Когато Радхарани беше развълнувана и отмаляла 
От чувството на непосилната с Кришна раздяла, 
Тя изрече пред Вишакха един стих, който описа 
Силната Ѝ тревога и безпокойство какви са. 
 
(3.15.13) 
Рецитирайки този стих Шри Чайтаня 
Изрази Своето емоционално състояние. 
Сетне, с изгарящо чувство на скръб непосилна, 
Той обясни значението на Своите другари мили: 
 
(3.15.14) 
„Макар че сърцата на гопите са като непристъпни планини, 
Нектарният океан от красотата на Кришна ги потопи. 
Неговият сладък глас във ушите им влита, 
Доставяйки им неземна наслада неприкрита. 
Досегът на тялото Му е по-прохладен от милион луни, 
А уханието на снагата Му целия свят с нектар наводни. 
Този Кришна, синът на Нанда Махарадж, приятелко Моя добра, 
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Чийто устни са като нектар, увлича насила Моите пет сетива.”106 
 
(3.15.15) 
На Бог Шри Кришна неземната красота, 
Звукът от трансценденталните Му слова, 
Вибрацията на Неговата флейта, Неговият досег, 
Ароматът на снагата Му и на устните Му вкусът 
Са пълни със неописуема сладост и когато 
Привлечени от тези черти са Ми сетивата, 
Те запрепускват заедно на Моя ум на коня, 
Ала тръгват в пет посоки и не мога Аз да ги догоня. 
 
(3.15.16) 
Скъпа приятелко, моля чуй защо страдам така: 
Големи калпазани се оказаха Моите пет сетива! 
Че Кришна е Върховният макар да знаят добре, 
Собствеността Му въпреки всичко искат да отнемат те. 
 
(3.15.17) 
Моят ум е точно като един кон, когото 
Яздят петте Ми сетива, начело с зрението. 
Всяко едно от сетивата Ми иска да язди този буен кон 
И така те дърпат ума Ми едновременно, без контрол 
В пет различни посоки; и накъде ще отиде тогава? 
Ако го задърпат едновременно, ето какво става: 
Със сигурност конят живота си веднага ще загуби! 
Как мога да изтърпя такова посегателство грубо?  
 
(3.15.18) 
Ако ми кажеш, приятелко Моя мила: 
“Просто овладей Своите сетива!” 
Какво да отвърна? Отде да взема сили? 
Нима слабостта им е тяхна вина? 
Красотата на Кришна, досегът Му, речта, 
Ароматът и вкусът Му са въплъщение на сладостта 
И по самата си природа са тъй привлекателни! 
Тези пет Негови черти увличат сетивата Ми 
И всяко в различна посока дърпа Моя ум, 
Попаднал в смъртна опасност всред техния глум, 
Като жребец, в пет различни посоки пришпорен; 
Така и Аз самата ще загина съвсем скоро! 
 
(3.15.19) 
Съзнанието на жената 
Навсякъде из трите свята 
Е непристъпно, като планина висока. 
Но сладостта на красотата Му е тъй дълбока, 
Като океан, от когото само капчица дори 

                                                
106 „Говинда Лиламрита” 8.3 от Кришнадас Кавирадж 
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Може целия свят с нектар да наводни 
И да потопи всички високи върхове 
На горделивите и непристъпни умове. 
 
(3.15.20) 
На закачливите Му думи сладостта 
Прави страшна поразия в женските сърца. 
Към качествата Му женския слух привързва 
И дръпне ли въжето, животът на ухото го напуска бързо. 
 
(3.15.21) 
На Кришна трансценденталната снага прекрасна 
Е толкова прохладна, че не може и да се сравни 
С прохладата, която носи сандаловата паста 
Или сиянието на милиони пълни и охлаждащи луни. 
Тя опитно привлича гърдите, които жените притежават 
И които високи хълмове заоблени наподобяват. 
Наистина, на Кришна толкова е привлекателна снагата, 
Че тя привлича умовете на жените в трите свята. 
 
(3.15.22) 
Уханието от тялото на Кришна влудява 
Повече от аромат на мускус и надминава 
Мириса на сини лотосови цветя; 
Влезе ли в ноздрите на някоя жена 
Това ухание гнездо си прави там, 
Привличайки я към себе си без срам. 
 
(3.15.23) 
На Кришна устните са толкова сладки, 
Че съчетани с нежната Му усмивка, 
Привличат умовете на всички жени млади 
И ги принуждават да изоставят друго всичко. 
Ако сладостта на Неговата усмивка е недостижима, 
В умовете им голяма скръб ще има. 
Тази сладост единствено богатство стана 
На гопите, пастирките на Вриндавана.” 
 
(3.15.24) 
Говорейки по такъв прочувствен начин, 
Шри Чайтаня не спираше да плаче 
И да прегръща шиите на Своите другари 
Рамананда Рая и Сварупа Дамодара. 
След това Богът започна да им се моли: 
“Изслушайте Ме, приятели Мои! 
Кажете Ми какво да сторя, къде да отида, 
Та да мога този Кришна да видя? 
Умолявам ви и двама ви, кажете! 
Как да Го намеря помогнете!” 
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(3.15.25) 
Така, в трансцендентална болка потопен, 
Махапрабху скърбеше ден след ден 
В компанията на Своите другари 
Рая Рамананда и Сварупа Дамодара. 
 
(3.15.26) 
За да обогатят Неговото екстатично настроение, 
Сварупа Дамодара пееше с вълнение 
Песни, които бяха най-подходящи, 
А Рамананда стихове животворящи 
Рецитираше и някак си така 
Успяваха да Го утешат едва. 
 
(3.15.27) 
Богът особено влечение изпита 
Да слуша “Кришна-карнамрита”, 
На Билвамангала Тхакура известната книга, 
Поезията на Видяпати и „Шри Гита Говинда”, 
Съставена от светеца Джаядева Госвами. 
Така в сърцето си Шри Кришна Чайтаня 
Изпитваше голямо удовлетворение, когато 
Неговите спътници рецитираха богато 
Стихове подходящи и пееха от тези книги песни, 
Което правеше понасянето на мъката Му по-лесно. 
 
(3.15.28) 
Един ден вървеше по брега 
Шри Чайтаня Махапрабху на морето, 
Когато чудна градина видя, 
Цялата цъфнала в цвете до цвете. 
 
(3.15.29) 
Бог Чайтаня по погрешка взе тази градина 
За Вриндавана и много бързо влезе в нея. 
Погълнат от екстатична любов към Говинда, 
Скиташе се да Го търси в алея след алея. 
 
(3.15.30) 
След като Кришна бе изчезнал с Радхарани 
След танца раса, гопите там сбрани 
Залутали се бяха да Го търсят в тъмната гора; 
Така и Чайтаня търсеше Го във градината сега. 
 
(3.15.31) 
Потопен в екстатичното настроение на гопите, 
Чайтаня Махапрабху се скиташе по пътеките 
И пред всички дървета и лиани се спираше, 
Питайки ги за Кришна, като стихове цитираше. 
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(3.15.32) 
„Гопите казаха: „О скъпо дърво чута, о прияла! 
О дръвчета панаса, асана, ковидара! 
О джамбу, арка, бел, бакула, манго и вие, 
Кадамба и нипа, и всяко дърво, което се вие 
По бреговете на Ямуна за благото на всички същества, 
Кажете ни къде е Кришна, за да не загинем в лудостта!”107 
 
(3.15.33) 
„О всеблагоприятно растение туласи, 
Ти си много скъпа в любовта си 
Към лотосовите нозе на Говинда, 
А и за Него ти си много свидна. 
Да си виждала Шри Кришна  
Оттук да минава закичен 
С гирлянд от твоите свежи листа, 
Заобиколен от рояк пчела до пчела?”108 
 
(3.15.34) 
„О, цветя малати, малика, джати, ютхика, 
Видяхте ли Кришна да минава по пътечката тиха, 
Погалвайки ви ласкаво с нежната си ръка, 
Просто за да ви достави удоволствие с това?”109 
 
(3.15.35) 
Шри Чайтаня Махапрабху продължи: 
„О мангово дърво, о хлебно дърво и 
Вие дървета пияла, джамбу и ковидара 
Сте жители, които свято място обитават. 
Затова ви моля, вие трябва да се трудите 
Като действате за благото на другите. 
 
(3.15.36) 
Виждали ли сте Кришна насам? Кажете 
Накъде Той тръгна и живота ни спасете!” 
 
(3.15.37) 
Когато дърветата не отговориха 
Гопите тогава предположиха:  
„Понеже тези дървета са мъжки всички, 
Те би трябвало да са приятели на Кришна. 
 
(3.15.38) 
Защо им е да ни издават накъде 
Кришна е тръгнал? По-добре 
Да питаме лиани, лози и къпини -  
Те са женски и са ни дружина. 

                                                
107 „Шримад Бхагаватам” 10.30.9 
108 „Шримад Бхагаватам” 10.30.7 
109 „Шримад Бхагаватам” 10.30.8 
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(3.15.39) 
Те със сигурност ще ни кажат къде е Кришна, 
Защото са Го видели накъде отива лично.” 
Правейки такива предположения, 
Гопите разпитваха всички растения: 
 
(3.15.40) 
„О туласи, малати, ютхи, мадхави и малика прекрасни, 
Кришна ви е много скъп; Той минал е наблизо, то е ясно! 
 
(3.15.41) 
Вие сте ни като приятелки много скъпи. 
Моля ви, кажете ни накъде пристъпи 
Кришна със Своите лотосови нозе 
И живота ни спасете, който Той отне.” 
 
(3.15.42) 
Когато въпреки всичко не получиха ответ, 
Гопите си рекоха: „Тези растения дали са обет 
Да са на Кришна завинаги боязливи слугини, 
Затова за нас отговор няма да има!” 
 
(3.15.43) 
Гопите сетне се натъкнаха сами 
На групичка от игриви сърни 
И щом доловиха аромата 
На крайниците на снагата 
На своя любим Кришна и видяха очите 
И израженията по лицата на сърните, 
Те ги запитаха, щом любопитство ги прониза 
Да кажат дали Кришна е в този момент наблизо. 
 
(3.15.44) 
„Кришна е прегръщал Своята любима, о сърни,  
А червеният прашец кункума от напъпилите ѝ гърди 
Поръсил е Неговия гирлянд от езерни цветя 
И уханието му се долавя тук и досега. 
О, скъпи приятелки, видели ли сте Кришна някъде тъдява 
С най-скъпата си другарка, носейки на очите ви наслада?”110 
 
(3.15.45) 
О, скъпа сърна, Кришна винаги се радва 
Удоволствие да ти даде като награда. 
Моля те, кажи ни, дали Той оттук мина 
В компанията на Радха, Своята любима? 
Ние си мислим, че съмнение няма -  
По този път Те са вървели двама. 
                                                
110 „Шримад Бхагаватам” 10.30.11 
 



 335 

 
(3.15.46) 
Ние не сме някакви хора чужди, 
Другарки сме на Радха в щастие и в нужда. 
Затова можем да усещаме телесното ухание 
На прекрасния Кришна даже и от разстояние. 
 
(3.15.47) 
Кришна е прегръщал Шримати Радхарани 
И прашецът от кункума върху гръдта Й 
Се е смесил с гирлянда от кунда цветя, 
Който украсява Неговата снага. 
Този гирлянд толкова силно ухае, 
Че цялата атмосфера наситена сега е. 
 
(3.15.48) 
Бог Кришна вече оттук си е отишъл 
И сърните в раздялата едва дишат. 
Те въобще не чуват нашите слова; 
Няма и да ни отвърнат затова.” 
 
(3.15.49) 
Гопите тогава стигнаха до много дървета, 
Натежали от цветята си и плодовете 
Дотам, че клоните им бяха се привели 
И до сами земята бяха се почти допрели. 
 
(3.15.50) 
Гопите си помислиха, че дърветата навярно са видели 
Кришна да минава и затова почтително са се привели, 
За да Му отдадат с уважение своя дандават, 
Но за да са сигурни, попитаха дърветата все пак. 
 
(3.15.51) 
Бог Шри Чайтаня продължи: 
„О дървета, кажете ни дали 
По-малкият брат на Баларама, 
Кришна, известен още като Шяма, 
Приел е вашите изпълнени с обич почитания, 
Докато е преминавал на близко разстояние, 
На рамото на Своята любима ръка облегнал, 
Държащ лотосов цвят в другата и следван 
От рояк пчели, опиянени в радостта си 
От аромата на цветчетата туласи.”111 
 
(3.15.52) 
Пчелите да не кацат да възпре 
На любимата Му по красивото лице, 
                                                
111 „Шримад Бхагаватам” 10.30.12 
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Той ги е пъдел с лотосовия цвят в ръка 
И умът Му мъничко се е разсеял от това. 
 
(3.15.53) 
Той обърна ли ви или не внимание, 
Докато Му отдавахте своите почитания? 
Моля, дайте доказателства за това 
Във подкрепа на вашите слова. 
 
(3.15.54) 
О, раздялата с Кришна, уви, 
Потопила е в нещастие тези слуги! 
Как биха могли да ни отвърнат те 
Като изгубили са свяст въобще?” 
 
(3.15.55) 
Изричайки тези тревожни думи, 
Гопите пристъпиха на брега на Ямуна 
И там видяха под едно дърво кадамба 
Бог Кришна, обекта на тяхната випраламбха. 
 
(3.15.56) 
Застанал сам със флейта на уста 
Кришна, омайващ милиони богове на любовта, 
Привлича очите и умовете на всички във света 
Със Своята безпределна красота. 
 
(3.15.57) 
Когато Шри Чайтаня Махапрабху видя 
На Кришна трансценденталната красота, 
Той падна на земята в безсъзнание и тогава 
Всички предани, водени от Сварупа Дамодара 
Се присъединиха към Него в градината красива 
Да наблюдават екстатичните Му прояви на живо. 
 
(3.15.58) 
Както и преди, те видяха всички признаци на любовта, 
Проявени в екстатичните симптоми на Неговата снага. 
Макар външно да изглеждаше объркан и смутен, 
Вътрешно вкусваше Той неземния екстаз блажен. 
 
(3.15.59) 
Отново всички предани с усилия големи 
Помогнаха на Шри Чайтаня да се съвземе. 
Тогава Богът се изправи и започна тук и там 
Да се скита и наоколо да се оглежда с плам. 
 
(3.15.60) 
“Къде е Моят Кришна?” - питаше Чайтаня -  
“Нали тъкмо Го видях, къде се дяна? 
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Неговата красота плени 
Ума ми и Моите очи. 
 
(3.15.61) 
Защо не мога отново да видя Кришна, който изкусно 
Държи флейтата си на Своите медено сладки устни? 
Очите Ми се лутат насам-натам с една надежда -  
Да Го видят пак и дълго в Него да се вглеждат.” 
 
(3.15.62) 
Тогава Шри Чайтаня рецитира друга шлока, 
Изречена от Радха в Нейната любов дълбока 
Пред скъпата Ѝ приятелка Вишакха, 
Която думите Ѝ пие като птичката чатака: 
 
(3.15.63) 
„Приятелко скъпа, на тялото на Кришна красивият тен 
Е по-сияен и бляскав от дъждовния облак новороден, 
А жълтата Му дреха е по-привлекателна 
От мълнията, разкъсала небето настоятелно. 
Пауново перо Неговата глава украсява изящно, 
А на шията Му огърлица от перли се поклаща. 
Докато държи флейтата си до Своята уста, 
Лицето Му е дивно като пълната есенна луна. 
С такава красота Мадана-мохана, който Купидон запленява, 
Желанието на Моите очи да Го виждат непрестанно увеличава.”112 
 
(3.15.64) 
Чайтаня Махапрабху продължи: 
„Цветът на тялото Му тъй блести, 
Като стрит на прах мехлем за очи елеен 
И хубостта на облака, който порои лее, 
Надвишава безпределно Той със Своята красота, 
Която е по-нежна и от сини лотоси-цветя. 
Наистина, тенът Му толкова приятен е, 
Че за всички очи и умове е привлекателен 
И с мощта си всичко друго побеждава, 
Като никакво място за сравнение не остава. 
 
(3.15.65) 
Моя скъпа приятелко, кажи Ми какво да правя? 
Кришна привлича и прекрасен облак наподобява, 
А очите Ми са точно като птиците-чатака, 
Примиращи от жажда докато облака чакат. 
 
(3.15.66) 
Жълтите одежди на Кришна приличат 
На мълния, която спираща дъха протича. 

                                                
112 „Говинда Лиламрита” 8.4 
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Огърлицата от перли на Неговата шия 
Като ято чапли сред облаци се вие, 
А пауновото перо в Неговата коса 
И гирляндът Му от пет вида цветя, 
Който вайджаянти се зове -  
Като дъги многоцветни са те. 
 
(3.15.67) 
Блясъкът на тялото на Кришна 
На красивото сияние прилича 
На безупречната пълна луна, 
Която на небето току-що изгря; 
А звукът на Неговата флейта 
Своята вибрация разсейва 
Точно като сладкия тътен 
На новородения облак плътен. 
Когато пауните на Враджа чуят тази вибрация, 
Те всички започват да танцуват в екзалтация. 
 
(3.15.68) 
Облакът на Кришна-лила наводнява на шир и длъж 
Четиринадесетте свята със нектарния си дъжд. 
За беда, тъкмо когато щях в пороя да съм потопен, 
Една вихрушка го отнесе някъде далеч от Мен 
И сега птиците чатака на Моите очи 
Не Го виждат и умират от жажда, уви!” 
 
(3.15.69) 
Богът каза с треперещ глас в екстазна омая: 
„Уви, продължавай да цитираш, Рама Рая!” 
Така Рамананда Рая започна да рецитира стих, 
Който докато слушаше, Богът беше много тих; 
А сетне понякога се радваше премного, 
Друг път пък завладяваше Го скръб наново, 
След което, в съответното настроение, 
Богът даваше на стиха Своето обяснение. 
 
(3.15.70) 
„Скъпи Кришна, ние просто Ти се отдадохме като прислужнички, 
Виждайки красивото Ти лице, украсено с Твоите къдрави кичури, 
Обеците Ти, които се люшкат по бузите Ти, нектарът от Твоите устни, 
Красотата на усмивката Ти... и понеже бяхме прегръщани изкусно 
От ръцете Ти, които ни вдъхват кураж и видяхме Твоята гръд, 
Която е красива и широка, ние се отдадохме на Теб с обет твърд.”113 
 
(3.15.71) 
Шри Чайтаня каза: „След като завладя 
С хубостта си луната и лотосовите цветя, 

                                                
113 „Шримад Бхагаватам” 10.29.39 
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Сега Кришна пожела да заплени 
Гопите, нежни като изящни сърни. 
Красивото си лице използва Той вместо примка, 
В която постави за стръв сладката си усмивка 
Гопите невинни ловко да примами 
И те скоро паднаха жертви на капана, 
Ставайки Негови покорни слугини, 
Забравили и дом, и съпруг, и добро име. 
 
(3.15.72) 
Моя скъпа приятелко, Кришна е точно като ловец, 
Който нехае дали действа като престъпник или светец. 
Той просто много начини измисля, за да покорява 
Сърцата на гопите, които сърни наподобяват. 
 
(3.15.73) 
Всяка от обеците, танцуващи край Неговите страни, 
Има формата на акула, която сияйно блести. 
Тези полюшващи се обеци привличат умовете 
На всички клети жени във световете. 
На това отгоре Той пронизва техните сърца 
С усмихнатите си погледи, стрела подир стрела, 
И изобщо никаква боязън не изпитва 
Смъртта им така като предизвиква. 
 
(3.15.74) 
На гърдите на Кришна е знакът Шриватса, 
Който обителта на Лакшмидеви указва. 
Неговата гръд е като на грабител широка 
И хиляди гопи привлича с привързаност дълбока, 
Покорявайки умовете и гърдите им насила 
И всяка става на Върховния Бог слугиня. 
 
(3.15.75) 
На Кришна прекрасните ръце 
Са досущ като мълнии две. 
Те приличат и на черни змии, 
Които проникват между двете гърди 
На гопите, ухапвайки техните сърца, 
И те в пареща отрова гинат след това. 
 
(3.15.76) 
Комбинираният охлаждащ ефект  
От нанасянето на мехлем 
От камфор и корени на кхасакхаса, 
Смесени със сандалова паста, 
Бива надминат от хладината 
На дланите на Кришна и на стъпалата 
На Неговите лотосови нозе, които 
Охлаждат със лъчението на луните, 
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По-удовлетворяващи от тях с милиони.  
Ако жените са докоснати от тях веднъж дори, 
Това умовете им успява да примами 
И отровата на сластта по Кришна вече не ги гори.” 
 
(3.15.77) 
Ридаейки екстазно във Своята любов дълбока, 
Шри Чайтаня тогава рецитира следната шлока, 
Изречена от Радхарани с наскърбено сърце 
На приятелката Ѝ Вишакха в прегръщащите ръце: 
 
(3.15.78) 
„Моя скъпа приятелко, на Кришна гърдите 
Са широки и привлекателни като вратите 
Направени от скъпоценен камък индранила, 
А двете Му ръце, с мълниеподобна сила 
Могат да охладят пустинната жега 
На умовете на девойките, привлечени от Него. 
Тялото Му е по-прохладно от лунния месец, 
Сандалова паста, камфор и лотосов цветец. 
По този начин Мадана-мохана, който Купидон привлича, 
Желанието силно от Моите гърди извлича.”114 
 
(3.15.79) 
Сетне Шри Чайтаня каза така: 
„Аз имах Кришна ей сега! 
Ала нещастието Ми е такова, 
Че уви, изгубих Го отново! 
 
(3.15.80) 
По природа е много неспокоен Кришна; 
Той не се застоява на едно място излишно. 
Среща се с някой, ума му запленява, 
А сетне изчезва и повече не се вестява. 
 
(3.15.81) 
“От добрата си съдба гопите много се възгордяха 
И от чувство на превъзходство главите им се завъртяха. 
За да ги облекчи от това и специалната си милост за да им покаже, 
Изчезна от танца раса Кешава, който покори Брахма и Шива даже.”115 
 
(3.15.82) 
Шри Чайтаня сетне промълви 
На Сварупа Дамодар да продължи 
И песен такава подходяща да изпее, 
Която живот в сърцето Му да влее. 
 
(3.15.83) 
                                                
114 „Говинда Лиламрита” 8.7 
115 „Шримад Бхагаватам” 10.29.48 
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За да зарадва Шри Чайтаня тогава, 
Сварупа Дамодар започна да напява 
От “Гита Говинда” следния стих 
Със гласа си сладостен и тих: 
 
(3.15.84) 
„Тук, на арената на раса-танца 
Аз помня Кришна, който постоянно 
Обича да се шегува, каквото и да става 
И Своите забавления прекрасни проявява.”116 
 
(3.15.85) 
Когато Сварупа Дамодар Госвами 
Тази специална песен запя, 
Чайтаня Махапрабху веднага стана 
И затанцува, понеже любовта Му преля. 
 
(3.15.86) 
По това време, всички симптоми аща-саттвика-бхава 
В тялото на Чайтаня Махапрабху намериха проява. 
Тридесет и трите признака на вябхичари, като се почне 
Със скръб и радост, на повърхността също изскочиха. 
 
(3.15.87) 
Всички различни екстатични състояния 
Се пробуждаха, смесваха и сблъскваха силно 
В крехката снага на Шри Чайтаня, 
Като всяко проявяваше се в степен непосилна. 
 
(3.15.88) 
Бог Чайтаня караше Сварупа Дамодара 
Същия стих постоянно да повтаря 
И всеки път, когато го изпееше, Богът 
Вкусваше в него по нещо различно и ново 
И така танцуваше в екстаз отново и отново. 
 
(3.15.89) 
След като Богът дълго време танцува така, 
Сварупа Дамодар Госвами да повтаря стиха спря. 
 
(3.15.90) 
Шри Чайтаня Махапрабху казваше пак и пак: 
„Продължавай да пееш!” и му даваше знак, 
Ала Сварупа Дамодара, умората Му като видя, 
Не продължи да пее и да рецитира от стиха. 
 
(3.15.91) 
Когато преданите чуха, че въпреки Своята изнемога 

                                                
116 „Гита Говинда” 2.3 
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„Продължавай да пееш!” все повтаряше Бога, 
Около Него всичките се събраха 
И имената на Хари във унисон запяха. 
 
(3.15.92) 
По това време, Шри Рамананда Рая 
Накара Бога да седне в Своята стая 
И тялото Му, което се бе уморило, 
Той разведри, като Му завея с ветрило. 
 
(3.15.93) 
Сетне всички предани заведоха Чайтаня 
На разходка край брега на океана, 
Където Го окъпаха, а след това 
Придружиха Го обратно към дома. 
 
(3.15.94) 
След като Го нахраниха за обяд, 
Те Го сложиха да полегне на креват. 
После всички предани, с Рамананда Рая начело, 
Се върнаха по домовете си, доволни от това дело. 
 
(3.15.95) 
Така забаленията на Шри Чайтаня ви описах аз 
В градината, която сбърка със Вриндавана в екстаз. 
 
(3.15.96) 
Там Той прояви лудост трансцендентална  
И екстатично състояние на бълнуване, 
Които в своята поема “Става Мала” 
Рупа Госвами е описал много хубаво: 
 
(3.15.97) 
“Сред всички свети преданоотдадени 
Шри Чайтаня Махапрабху най-главен е! 
Веднъж, вървейки по брега на океана, 
Той сбърка близката градина с Вриндавана 
И от екстатична обич към Кришна надмогнат, 
Танцуваше и пееше светите имена на Бога, 
Повтаряйки безспир “Кришна! Кришна!” с език. 
О! Кога очите ми отново ще съзрат Неговия лик?!”117 
 
(3.15.98) 
Забавленията на Чайтаня Махапрабху са безкрайни! 
Не е възможно да се опишат правилно и във детайли. 
Аз мога единствено да им направя въведение, 
Без да се впускам във подробно обяснение. 
 

                                                
117 „Чайтанящака”, стих 6 от „Става Мала” на Рупа Госвами 
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(3.15.99) 
В лотосовите нозе на Рупа и на Рагхунатха 
Аз, жадният за милост Кришнадаса, моля се отново 
И следвайки отпечатъците от стъпките им по земята, 
Разказвам „Чайтаня Чаритамрита” с бедното си слово. 
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ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА 
 
БОГ ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ ВКУСВА НЕКТАР ОТ УСТНИТЕ НА БОГ 
ШРИ КРИШНА 
 
(3.16.1) 
Нека отдам смирените си почитания 
В лотосовите нозе на Шри Чайтаня, 
Който вкуси от нектара лично  
На екстатичната любов към Кришна 
И сетне преданите Свои инструктира 
Как този вкус да търсят и намират. 
Така Той ги просветли на тази тема 
И посвети ги знание духовно да приемат. 
 
(3.16.2) 
Слава! Слава на Махапрабху Чайтаня! 
На Бог Нитянанда вечни почитания! 
На Адвейта Ачария слава, вечна слава 
И на преданите, които делото на Бога продължават! 
 
(3.16.3) 
В Джаганнатха Пури остана Шри Чайтаня 
На Своите предани в святата компания 
И като винаги живееше дълбоко потопен 
В екстатична предана любов и нощ, и ден. 
 
(3.16.4) 
На следващата година, както обичайно вече беше, 
В Джаганнатх Пури дойдоха бхактите от Гаудадеша 
И както и преди с обич сърдечна 
Шри Чайтаня преданите си посрещна. 
 
(3.16.5) 
Заедно с бхактите, които от Бенгал са, 
Дойде един господин на име Калидаса. 
Той никога не казваше нищо излишно 
И постоянно възпяваше името на Кришна. 
 
(3.16.6) 
Калидаса бе в предаността много напреднал, 
Ала при все това беше простосърдечен и щедър. 
Святото име възпяваше неспирно той, 
Докато вършеше дела обичайни безброй. 
 
(3.16.7) 
Когато хвърляше зарове на шега, 
Той пак възпяваше светите имена. 
 
(3.16.8) 
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Падаше се чичо Калидаса 
На Рагхунатха даса Госвами.  
Той цял живот, дори във старостта си 
Ядеше само каквото от ваишнавите остане. 
 
(3.16.9) 
Калидаса всякакви остатъци беше ял 
На всички ваишнави, които бяха в Бенгал. 
 
(3.16.10) 
Той отиваше при всички ваишнави 
Родени във семейства на брахмани, 
Без значение дали са начинаещи или напреднали 
И носеше първокласна храна на тези предани. 
 
(3.16.11) 
Сетне просеше остатъците от храната 
И ако не получеше, криеше се зад вратата. 
 
(3.16.12) 
След като ваишнавите приемаха осветената храна, 
Те изхвърляха своите купички от листа, 
А Калидаса от скривалището си излизаше 
И остатъците с голяма наслада облизваше. 
 
(3.16.13) 
Той също носеше дарове по домовете 
На ваишнави, в семейства на шудри родени. 
След това се криеше по дворовете 
И така изяждаше остатъците от тях отделени. 
 
(3.16.14) 
Джхаду Тхакура велик ваишнава беше 
И към кастата бхунимали принадлежеше. 
Калидаса отиде във дома му 
Носейки няколко плода манго. 
 
(3.16.15) 
Калидаса поднесе на Тхакура плодовете 
И смирено му се поклони в нозете. 
След това отдаде почит друга 
Отделно и на неговата съпруга. 
 
(3.16.16) 
Отивайки при Тхакура, Калидаса видя 
Светеца да седи в компанията на своята жена. 
Щом Тхакура от своя страна зърна Калидаса, 
Той също незабавно му отдаде почитта си. 
 
(3.16.17) 



 346 

След като известно време  
С Калидаса обсъжда разни теми, 
Джхаду Тхакура след това 
Му рече следните слова: 
 
(3.16.18) 
„Аз принадлежа към нисша каста, 
А ти много уважаван гост си. 
Моля те да ми кажеш сега 
Как да ти служи този твой слуга? 
 
(3.16.19) 
Ако ми разрешиш, ще изпратя храна 
На един уважаван брахмана в дома 
И там ти можеш да приемеш прасадам.  
Ако го направиш, много ще се радвам.” 
 
(3.16.20) 
Калидас отвърна: „Скъпи господине, 
Милостта си, моля те, дари ми! 
Аз дойдох да получа даршан с теб 
Макар да съм много пропаднал и клет. 
 
(3.16.21) 
Просто като те видях 
Аз наистина пречистен бях. 
Много съм ти задължен сега -  
Животът ми с успех се увенча! 
 
(3.16.22) 
Господарю, имам аз една молба: 
Стори ми тази добрина 
Прахта от твоите стъпала 
Да докосне моята глава.” 
 
(3.16.23) 
Джхаду Тхакура отговори: 
„Тук със тебе ще поспоря! 
Съвсем не ти подобава това 
Да имаш към мен такава молба. 
Аз принадлежа към много нисша каста, 
А ти си уважаван джентълмен-грихастха.” 
 
(3.16.24) 
Тогава Калидаса рецитира един стих, 
Който направи Джхаду Тхакура щастлив: 
 
(3.16.25) 
„Дори ако някой много образован учен е 
И със санскритската литература запознат, 
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Ако не е зает във чисто предано служене 
Той за Мой преданоотдаден не е признат. 
Но ако някой е роден в семейство на кучеядци 
И е отдаден без мотив да наслаждава сетивата си 
Или със умствени спекулации да се занимава, 
Такъв чист предан много, много скъп Ми става. 
Цялата почит на него трябва да се отдава 
И всичко да се приема, каквото предлага, 
Защото такива предани, о уважаеми, 
Са наистина колкото Мен обожаеми.”118 
 
(3.16.26) 
„Човек може да е роден в семейство на брамини 
И всичките дванадесет брамински качества да има, 
Ала не е ли посветен на Кришна в лотосовите нозе, 
Чийто пъп е като изящен лотос насред езерце, 
Не струва колкото чандала, посветил и ум, и дело, 
И слово, и живот във служене на Бога смело. 
Не е достатъчно просто да си роден в браминско семейство, 
Нито да притежаваш брамински качества до съвършенство, 
Но човек трябва на Бога да е искрен отдаден. 
Ако някой чандала е такъв предан прославен, 
Той избавя не само себе си, но и рода си цял; 
Докато брахмана, който на Бога не се е отдал, 
Не може даже и самия себе си да пречисти, 
Какво да говорим да помогне на своите близки!”119 
 
(3.16.27) 
„Мой скъпи Господи, онзи, който винаги възпява 
Твоето свято име, по-велик от брахмана става, 
Макар че може да произлиза от кучеядски род 
И да се смята за най-нисшия от целия народ, 
При все това той се прославя. Така аз мога 
Да опиша дивния ефект от името на Бога. 
Затова може да се каже в заключение 
За човек, който святото име на Бога възпява, 
Че е извършил всяко жертвоприношение, 
Аскеза и благотворителност, които Веда споменава 
И се е къпал във всички свети места за поклонение, 
Изучавал е всички Веди и с право Арян се назовава.”120 
 
(3.16.28) 
Чувайки тези цитати от „Бхагаватам”, 
Джхаду Тхакура отвърна със свян: 
„Да, това е вярно, несъмнено, 
Тъй като в писанията е потвърдено. 
Ала става дума в тези славни шастри 

                                                
118 Стих в „Хари Бхакти Виласа”, изговорен от Върховния Бог 
119 „Шримад Бхагаватам” 7.9.10 
120 „Шримад Бхагаватам” 3.33.7 
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За онзи, който наистина напреднал е във бхакти. 
 
(3.16.29) 
Такава позиция може на други да подхожда, 
Но аз не притежавам духовна сила мощна. 
Аз принадлежа към нисша класа и дори 
Капчица преданост в мен не можеш ти откри.” 
 
(3.16.30) 
Тогава Калидас отново му поднесе своите поклони 
И за разрешението му да се оттегли го помоли. 
Светият Джхаду Тхакура стана 
И го изпрати със почит голяма. 
 
(3.16.31) 
След като се сбогува с Калидаса, 
Джхаду Тхакура се върна у дома си, 
Като остави следи от своите стъпала 
Ясно видими на много места. 
 
(3.16.32) 
С прахта от тези отпечатъци Калидаса 
Цялото си тяло чевръсто намаза. 
Сетне на тайно място се притули, 
Недалеч от дома на Тхакура. 
 
(3.16.33) 
Щом се върна у дома си, 
Джхаду Тхакура видя 
Мангото, което Калидаса 
Бе донесъл отпреди това; 
Във ума си на поднос ги сложи 
И на Кришначандра ги предложи. 
 
(3.16.34) 
Сетне тези плодове жената на Тхакура 
Извади от обвиващите ги бананови листа 
И когато с обич пред съпруга си ги тури, 
Той започна да ги смуче и ги изяде веднага. 
 
(3.16.35) 
Когато свърши да се храни 
Той остави манго семената 
Върху листото от банани; 
Сетне на Тхакура жената, 
След като мъжът й обядва, 
Седна и тя кротко да хапва. 
 
(3.16.36) 
Като нахрани се и тя на свой ред, 
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Семките в банановите листа събра 
И изхвърли всичко в ямата за смет, 
Където трупаха отпадъчната храна. 
 
(3.16.37) 
Калидаса облиза банановата кора 
И манговите обелки и семена 
И докато правеше това го завладя 
Екстазът и радостта на любовта. 
 
(3.16.38) 
По същия начин Калидас остатъци бе ял 
От храната на всички ваишнави във Бенгал. 
 
(3.16.39) 
Когато Калидаса посети Джаганнатха Пури, Нилачала, 
Милостта на Чайтаня върху него щедро се бе изляла. 
 
(3.16.40) 
Шри Чайтаня всеки ден отиваше 
В храма и Бог Джаганнатх виждаше, 
А Говинда, Неговият слуга, 
Носеше канчето Му за вода. 
 
(3.16.41) 
От северната страна на Симха-двара, 
Точно зад вратата, която се отваря, 
Има двадесет и две стъпала към храма, 
А в дъното на стълбището има яма. 
 
(3.16.42) 
Шри Чайтаня най-напред умиваше нозете си там 
И чак след това влизаше в Божия храм. 
 
(3.16.43) 
На Говинда, Своя личен слуга, 
Шри Чайтаня бе наредил 
Никой да не взима от тази вода, 
С която нозете си е умил. 
 
(3.16.44) 
Заради заповедта на Шри Чайтаня строга, 
Никой не смееше да пипа тази вода. 
Ала някои от близките предани на Бога, 
За да я вземат прибягваха до номера. 
 
(3.16.45) 
Един ден на това място, докато 
Шри Чайтаня си миеше краката, 
Калидаса дойде и протегна длан 
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От водата да си вземе с плам. 
 
(3.16.46) 
Една шепа, втора, трета Калидас отпи. 
Тогава Шри Чайтаня вече му забрани: 
 
(3.16.47) 
„Не прави повече, моля те, така! 
Изпълних желанието ти колкото можах.” 
 
(3.16.48) 
Шри Чайтаня всевишният, всезнаещ Бог е 
Затова знаеше, че в сърцето си надълбоко 
Калидаса пълна вяра притежава 
В преданоотдадените ваишнави. 
 
(3.16.49) 
Заради това негово качество,  
Махапрабху Шри Чайтаня 
Го дари със милост, която  
Не е ничие друго достояние. 
 
(3.16.50) 
Точно там от южната страна, 
Оттатък двадесет и двете стъпала, 
Отляво муртито на Нрисимха стои 
Ако към храма изкачваш се ти. 
 
(3.16.51) 
Шри Чайтаня, с муртито отляво, 
Отдаде почитания с цялото си тяло 
И продължи напред към храма 
Като с любов и преданост голяма 
Той рецитираше следните шлоки пак и пак, 
Докато отдаваше поклони на почит в знак: 
 
(3.16.52) 
„Покланям се на Теб, Нрисимхадева, даряващ наслада 
На предания си поклонник Махарадж Прахлада 
И разкъсващ с нокти на Хиранякашипу гръдта 
Досущ както остро длето разсича скала! 
 
(3.16.53) 
Бог Нрисимхадев е тук отсам, 
Но също е и от другата страна. 
Където и да ида виждам там 
Бог Нарасимхадева във света. 
Той е вън и вътре в моето сърце, 
Затова подслон във лотосовите нозе 
Приемам аз на получовека-полулъв, 
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Който е Върховният Бог изначален и пръв.”121 
 
(3.16.54) 
Като на Бог Нрисимхадев отдаде почитания, 
В храма на Джаганнатха влезе Шри Чайтаня, 
А след даршана в обителта си се завърна Той, за да 
Извърши обедните си задължения и да приеме прасада. 
 
(3.16.55) 
Калидаса стоеше отвън до вратата, 
Очаквайки остатъците от храната 
На Махапрабху, който знаеше това 
И направи знак на Своя слуга. 
 
(3.16.56) 
Говинда разбираше всички знаци, 
Който Шри Чайтаня обичайно му дава, 
Затова веднага изнесе на Калидаса 
Храната, която от Махапрабху остана. 
 
(3.16.57) 
Приемането на прасад от ваишнави 
С такава изключителност се слави, 
Че Шри Махапрабху принуден се видя 
Калидаса да дари с върха на милостта. 
 
(3.16.58) 
Затова всяка ненавист и колебание изоставете 
И да приемате остатъците от преданите се стремете, 
Защото ще постигнете с подобен подход смел 
На живота най-висшата и жадувана цел! 
 
(3.16.59) 
Остатъците от храна, предложена на Кришна, 
Се наричат с името маха-прасадам. 
Ако такъв маха-прасадам един предан опита, 
Маха-маха-прасадам остатъците стават. 
 
(3.16.60) 
От нозете на предан прахта, 
Умилата тези свети нозе вода 
И остатъците от храната му също 
Са три субстанции много могъщи. 
 
(3.16.61) 
Като служи на тези три човек се издига 
И върховната цел на живота постига, 
Развивайки любов екстатична 

                                                
121 Цитат от „Нрисимха Пурана” 
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Във взаимоотношенията си с Кришна. 
Във всички разкрити писания това 
Се обявява пак и пак с гръмки слова. 
 
(3.16.62) 
Затова, мои скъпи преданоотдадени, 
Слушайте пак и пак по мое настояване: 
Вярата си в тези три субстанции пазете 
И без никакво колебание им служете! 
 
(3.16.63) 
Най-висшата цел във своя живот - 
Към Бог Кришна екстатичната любов -  
Човек постига като служи на тези три; 
В това великата милост на Бога се таи 
И доказателство несъмнено за това са 
Случките, които ви описах с Калидаса. 
 
(3.16.64) 
Така Шри Чайтаня, Златният санняси 
В Джаганнатха Пури живееше 
И огромната си милост върху Калидаса 
Невидимо и неспирно лееше. 
 
(3.16.65) 
Шивананда Сена, тази година 
Доведе със себе си своята жена 
И най-младия от тримата си сина, 
Когото Пури дас Чайтаня назова. 
 
(3.16.66) 
Шивананда Сена, вземайки сина си, 
Отиде в обителта на Златния санняси 
И накара момчето да отдаде почитания 
В лотосовите нозе на Шри Чайтаня. 
 
(3.16.67) 
Отново и отново Шри Гоурахари 
Молеше момчето имената свети 
На Кришна да възпява, ала то 
Не произнесе от тях нито едно. 
 
(3.16.68) 
Макар и самият Шивананда Сена 
Да се опитваше с усилия големи 
Да накара сина си да промълви харинама, 
Момчето въпреки това стоеше като нямо. 
 
(3.16.69) 
Шри Чайтаня Махапрабху рече: 
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„Аз накарах целия свят вече 
Святото име на Шри Кришна да приеме, 
Дори дърветата и неподвижните растения. 
 
(3.16.70) 
Ала това момче не съумях да убедя сега 
Да повтаря светите Божии имена!” 
Чувайки това, Сварупа Дамодар 
Промълви следното на своя Господар: 
 
(3.16.71) 
„Мой Господи, посвети го Ти 
В имената на Кришна свети, 
Но след като мантрата от Теб получи, 
Той няма да я разкрива при всеки случай. 
 
(3.16.72) 
Момчето мантрува наум, не на глас; 
Това е намерението му, доколкото разбирам аз.” 
 
(3.16.73) 
Друг ден, когато Шри Чайтаня каза: 
„Рецитирай, мой скъпи Пури даса!” 
Момчето следния стих композира 
И пред събралите се там го рецитира: 
 
(3.16.74) 
„Кришна е като синьо лотосово цвете, 
Закичено гиздаво зад ушите. 
Той е черното мазило, с което 
Гопите си гримират очите. 
Той е огърлицата им от индранила, 
Поставена върху гърдите. 
Той е накитът върху сари от свила, 
Каквото носят във Враджа жените. 
Нека този Бог Хари прославен 
Винаги да бъде възхваляван!” 
 
(3.16.75) 
Въпреки че момчето бе само на седем години 
И никакво образование не бе преминало, 
То композира такава чудна шлока; 
Всички бяха поразени от шока. 
 
(3.16.76) 
Такава е славата на милостта безпричинна, 
Каквато Бог Чайтаня проявява. 
Тя си остава съвсем неоценима 
За полубоговете, които Брахма възглавява. 
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(3.16.77) 
Всички предани останаха при Златния санняси 
През целия дъждовен сезон чатурмася. 
След това Богът им нареди от Нилачал 
Да поемат обратно и да се върнат в Бенгал. 
 
(3.16.78) 
Докато групата предани от Гаудадеша 
Във Джаганнатха Пури с Него беше, 
Поддържаше някак си Шри Чайтаня 
Външното си хладнокръвно съзнание. 
Ала след като заминаха си всички те, 
Екстатичната лудост по Кришна Го превзе. 
 
(3.16.79) 
През целия ден и нощ Махапрабху Шри Чайтаня 
Вкусваше красотата на Кришна и Неговото ухание  
С наслада, сякаш Шри Кришна до Него беше сега 
И те се докосваха близки, хванати ръка за ръка. 
 
(3.16.80) 
Един ден, когато Шри Чайтаня 
Отиде да посети храма на Бог Джаганнатха, 
Пазачът на Симха-двара Му отдаде почитания, 
Покланяйки Му се със дандавати на земята. 
 
(3.16.81) 
Богът го попита: „Къде е Кришна, Моят живот и душа? 
Моля те, покажи ми Кришна. Къде е Той сега?” 
Казвайки това, Той хвана пазача за ръка. 
 
(3.16.82) 
„Синът на Нанда Махарадж е тук! - пазачът каза - 
Моля Те, ела със мен и ще Ти Го покажа!” 
 
(3.16.83) 
Бог Чайтаня каза на пазача: 
„Ти наистина си Мой приятел. 
Моля те, покажи ми къде 
Е Богът на Моето сърце” 
След като Богът каза това, те двама 
Се отправиха към мястото във храма, 
Известно като Джагамохана, 
Където всеки взима даршана. 
 
(3.16.84) 
Пазачът каза: „Ето, погледни! 
Това е най-прекрасният облик на Бога! 
Докато напълно Му се наситиш със очи 
Оттука да Го съзерцаваш можеш.” 
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(3.16.85) 
Надмогнат от чувството на випраламба, 
Бог Чайтаня стоеше зад колоната Гаруда-стамбха 
И гледаше към Бог Джаганнатха, ала там видя, 
Че това беше Бог Кришна, с флейта на уста. 
 
(3.16.86) 
В книгата си „Гоуранга Става Калпаврикша” 
Ето как хубаво Рагхунатха даса случката описва: 
 
(3.16.87) 
„Мой скъпи приятелю, пазачо, 
Желая ти всякаква удача! 
Моля те, бързо ми покажи къде 
Е Кришна, Господарят на Моето сърце!” 
С тези думи Бог Шри Чайтаня Махапрабху 
Се обърна към пазача, който щом това чу 
Го хвана за ръката и бързичко Му каза: 
„Ела с мен, Твоя любим ще ти покажа!” 
Нека този Бог Чайтаня в моето сърце изгрее 
И да ме накара също като Него аз да полудея!” 
 
(3.16.88) 
Тъкмо тогава поднесоха на Бога 
Приношението гопала-валлабха-бхога 
И церемония арати сладостна течеше, 
Звъняха камбанки, раковина ехтеше. 
 
(3.16.89) 
Когато церемонията свърши вече, 
Прасадамът изнесен отвън беше 
И слугите на Господ Джаганнатха 
Предложиха на Гоуранга от храната. 
 
(3.16.90) 
Слугите на Бог Джаганнатха най-напред 
Закичиха Чайтаня със гирлянд, а след 
Това Му поднесоха вкусния прасад, 
Подлудяващ дори само със своя аромат. 
 
(3.16.91) 
За да приготви този невероятен прасадам 
Готвачът много ценни съставки бе слагал, 
Затова слугата искаше Шри Чайтаня 
Само със част от него да се нахрани. 
 
(3.16.92) 
Шри Чайтаня част от прасадама беше изял, 
А Говинда завърза останалото в крайчеца на своя шал. 
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(3.16.93) 
За Шри Чайтаня този прасадам бе дар 
По-вкусен милиони пъти от нектар 
И така Той бе удовлетворен изцяло, 
Настръхнаха космите по цялото Му тяло, 
А от влюбените Му лотосови очи 
Течеше порой от непрекъснати сълзи. 
 
(3.16.94) 
Шри Чайтаня Махапрабху си мислеше: „Отде 
Този прекрасен вкус във прасадама се взе? 
Несъмнено той трябва да се е появил 
Понеже Кришна с нектарни устни го е пил.” 
 
(3.16.95) 
Разбирайки това, в сърцето на Махапрабху 
Екстатична емоция на Кришна-према нахлу, 
Ала щом слугите на Бог Джаганнатха видя, 
Той външно да я изрази се въздържа. 
 
(3.16.96) 
Шри Чайтаня каза: „Голямо щастие е човек да може 
Да се сдобие с трошичка от храната Божия!” 
Без да разбират, запитаха Го на Джаганнатх слугите: 
„Господине, какво всъщност искате да изразите?” 
 
(3.16.97) 
Шри Чайтаня Махапрабху рече: 
„Това са остатъците, които вече 
Бог Кришна е опитал от гозбите предложени 
И понеже ги е докоснал с устните си нежни, 
Те са се превърнали в нектар, който надминава 
Амброзията що полубоговете и Брахма притежават. 
 
(3.16.98) 
Нещата, останали от Кришна, се наричат „пхела” 
И щастливец е който такава частичка спечели. 
 
(3.16.99) 
Някой, който е обикновено щастлив 
Такава милост от Кришна не може да получи. 
Само към които Той е напълно милостив 
Да заслужат такива остатъци може да се случи. 
 
(3.16.100) 
Благочестивите дейности наричат се „сукрити” 
Ако са извършени по милостта на Кришна скрита. 
Онзи, който да я получи има късмет, заслужава 
Остатъците от Божията храна и се прославя.” 
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(3.16.101) 
След като каза това, Махапрабху се прости 
На Бог Джаганнатха с всичките слуги. 
Щом видя предлагането на храна на Бога - 
Службата, известна като упала-бхога - 
Той се завърна в Своята квартира 
Без по пътя за нещо да се спира. 
 
(3.16.102) 
Докато задълженията си по пладне извършваше 
И докато сетне приемаше Своя обяд, 
Мисълта Му все безспир се връщаше 
Към сутрешния удивителен прасад. 
 
(3.16.103) 
Шри Чайтаня Махапрабху  
Извършваше дейностите си външни, 
Но Неговия ум и сърцето Му 
Със екстатична любов бяха пълни. 
С големи усилия Той се опитваше 
Ума си да въздържа, но всеки път 
Много дълбок екстаз Го заливаше, 
Симптомите на който трудно е да се възпрат. 
 
(3.16.104) 
След като приключи и с вечерните си задължения, 
На уединено място седна Шри Чайтаня 
И разговори за Божествените забавления 
Радостно с близките си съратници подхвана. 
 
(3.16.105) 
Следвайки насоките на Шри Чайтаня, 
Говинда донесе прасадам от Бог Джаганнатха. 
Богът изпрати от него със почитания 
На Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати. 
 
(3.16.106) 
Сетне от прасадама раздаде Шри Чайтаня 
На Рамананда Рай и Сарвабхаума Бхаттачария, 
На Сварупа Дамодар Госвами 
И на всички предани, там сбрани. 
 
(3.16.107) 
Докато вкусваха необичайната сладост 
И аромат на този чудесен прасадам, 
Умовете на всички бяха удивени 
И от учудване те бяха поразени. 
 
(3.16.108-109) 



 358 

Шри Чайтаня каза: „Всички тези съставки: 
Захар, камфор, чер пипер, кардамон, карамфил, 
Масло, сладък корен и разни други подправки 
Са материални и всеки елемент от нас вкусван е бил. 
 
(3.16.110) 
Обаче необичаен вкус имат тези съставки, 
А също са и необикновено ароматни. 
Просто ги опитайте и вижте дали 
Нещо подобно сте опитвали преди? 
 
(3.16.111) 
Какво да говорим въобще за вкуса -  
Дори самият им удивителен аромат 
Е толкова удовлетворяващ за ума, 
Че забравя всяка сладост в този свят. 
 
(3.16.112) 
Затова трябва ясно да се разбира, 
Че духовният нектар, който извира 
От устните на Бог Кришна е докоснал 
Тези съставки най-обикновени и прости 
И е прехвърлил на тях безусловно 
Всички качества на Бога духовни. 
 
(3.16.113) 
Уханието и вкусът необикновени, 
От които сме така изцяло запленени, 
Че забравяме всичко друго в този свят -  
На устните на Кришна те принадлежат. 
 
(3.16.114) 
Достъпен е станал най-сетне за нас този прасад 
На много благочестиви дейности във резултат. 
Сега нека го вкусим с вяра и преданост голяма, 
Защото друга по-голяма милост от тази няма.” 
 
(3.16.115) 
Високо пеейки светите имена 
Всички те вкусиха от прасада 
И умът на всеки един подлудя 
В екстазна любовна наслада. 
 
(3.16.116) 
В екстатична любов Махапрабху нареди 
На Рамананда Рая стихове да изреди 
И така Рамананда Рая започна да избира 
Стихове от писанията и да ги рецитира: 
 
(3.16.117) 
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„О юнако, който милосърдие проявява! 
Дари ни, молим Те, нектара на Своите устни, 
Които страстните желания за наслаждение увеличават 
И намаляват скръбта всред тази материална пустош! 
Дай ни нектара на устните си милостиво, 
Докоснати от вибрацията на флейтата Ти игрива, 
Защото този нектар кара всички същества 
Да забравят всяка друга привързаност на света.”122 
 
(3.16.118) 
Щом Рамананда Рая да цитира този стих дочу, 
Много удовлетворен остана Шри Махапрабху. 
Тогава Той изговори една шлока подбрана, 
Изречена в голяма тревога от Радхарани. 
 
(3.16.119) 
„Моя скъпа приятелко, нектарът несравним 
От устните на Кришна, свидния Ми любим, 
Може да бъде постигнат едва 
След много, много набожни дела. 
Желанията за друг вкус у гопите от Вриндавана 
Унищожава той; същият този Мадана-Мохана 
Дъвче винаги пан по-сладък от нектара небесен, 
По който жадният Ми език е всенарастващо увлечен.”123 
 
(3.16.120) 
Казвайки това, Чайтаня Махапрабху бе залян 
И от екстатични чувства на любов бе завладян. 
Говорейки несвързано, Той да обяснява започна 
Значението на цитираните по-горе две шлоки. 
 
(3.16.121-122) 
В настроението на Шримати Радхарани 
Промълви следния стих Шри Чайтаня: 
„Любими Мой, позволи Ми да опиша 
Характеристиките на устните Ти какви са: 
В ума и тялото на всекиго събуждат те вълнение, 
Увеличавайки страстното желание за наслаждение. 
На материалното щастие и скръб товара унищожават 
И карат всички други земни вкусове да се забравят. 
Целият свят под тяхната могъща власт попада; 
Свян, благочестие и сдържаност всяка жена изоставя; 
Умовете на всички жени по тях полудяват 
И езиците им все по- и по-жадни стават. 
И ние виждаме, отчитайки всичко това, 
Че устните Ти вършат парадоксални дела. 
 
(3.16.123)  
                                                
122 „Шримад Бхагаватам” 10.31.14 
123 „Говинда Лиламрита” 8.8 
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Мой скъпи Кришна, понеже си мъж изкусен, 
Не е толкова необикновено, че Твоите устни 
Умовете на жените неудържимо привличат 
И от обичайните им занимания ги отвличат. 
Но Аз се срамувам да кажа, че устните Ти безсрамни 
Понякога привличат дори флейтата Ти прекрасна, 
Която също за мъжка се счита, а да пие нектара обича 
От устните Ти и забравя всичко друго, което я привлича. 
 
(3.16.124) 
Съзнателните същества настрана да оставя; 
Но дори несъзнателната материя оживява 
При досега на Твоите устни; 
Затова те са магьосници изкусни! 
Макар просто парче дърво да е Твоята флейта, 
Устните Ти я карат да пие амброзията им елейна. 
У сухото дърво те сътворяват ум и сетива 
И с неземно блаженство ги даряват при това! 
 
(3.16.125) 
Тази флейта е много хитра 
И пак и пак вкуса опитва 
На друг мъж от устните  
И се хвали с качествата си на гопите: 
„О, гопи, ако се гордеете, че сте жени, 
Елате, и нека всяка от вас се наслади 
На този нектар, който вкусвам аз сега, 
Идващ на Бога от лотосовата уста”. 
 
(3.16.126) 
Тогава флейтата разгневено ми каза така: 
„Остави Своя срам, набожност и страх 
И да пиеш от устните на Кришна ела; 
Само тогава аз ще се откажа от тях! 
Не изоставиш ли страха и свяна си обаче, 
Нектарът на устните Му за мене е значи! 
Малко ме е страх, защото имаш права 
И Ти над нектарните устни на Кришна. 
А за останалите истината не е скришна 
За мен те са нищо, просто суха трева!” 
 
(3.16.127) 
Нектарът от устните на Кришна комбиниран 
Със мелодията, която от флейтата Му вибрира, 
Привлича всички хора в трите свята. 
Но ако никоя от нас, гопите, не се развълнува, 
Спазвайки на религията правилата, 
Тогава флейтата си позволява да ни критикува. 
 
(3.16.128) 
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Нектарът, който устните Ти даряват, 
Със флейтата Ти заедно се съюзяват, 
За да разхлабят сластно нашите колани 
И да забравим чест и срам да ни подмамят. 
Пред очите на възрастните ни роднини  
Те сякаш хващат ни за косите развени 
И пред Теб ни довличат да Ти станем слугини, 
А всички ни се смеят, че от флейтата сме победени. 
 
(3.16.129) 
Тази флейта, която стои тук, 
Е само суха пръчка от бамбук, 
Но тя става наш господар и ни укорява, 
Като в трудно положение ни поставя. 
Какво да сторим, освен да траем и търпим? 
Майката на крадеца не може да си позволи 
За правосъдие да плаче на висок и силен глас; 
Затова мълчание се възцарява просто сред нас. 
 
(3.16.130) 
Ето какви ги вършат Твоите устни! 
А каквото докоснат - храната, напитките, бетела -  
Като небесен нектар стават вкусни 
И след това се наричат кришна-пхела. 
 
(3.16.131) 
Дори след като са се молили много, 
Полубоговете да получат не могат 
Малка част от остатъците на тази храна; 
Представете си каква ли им е гордостта! 
Само човек, който е действал благочестиво 
Много животи наред може сега щастливо 
Преданоотдаден да се нарече и най-накрая да се сдобие 
С остатъците от това, което Кришна дъвче, смуче или пие. 
 
(3.16.132) 
Бетелът, дъвкан от Кришна, няма цена! 
По-сладко от нектар е всичко от Неговата уста. 
Когато гопите приемат от Него прасада, 
В устите им слюнката Му попада. 
 
(3.16.133) 
Затова, Мой скъпи Кришна, моля Те изостави 
Всички номера, които тъй умело подреди. 
Не се опитвай на гопите живота да отнемеш 
Като флейтата си във ръце да свириш вземеш. 
Заради Твоите шеги и смях си отговорен 
И за убийство на жени ще бъдеш затворен. 
По-добре ще е веднага да ни удовлетвориш 
Като нектара на Своите устни ни дариш.” 
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(3.16.134) 
Докато Шри Чайтаня говореше така, 
Неговият ум се промени. 
Полекичка утихна Му гнева, 
Ала тревогата Му се увеличи. 
 
(3.16.135) 
Шри Чайтаня продължи словата си чудни: 
„Този нектар от устните на Кришна е трудно, 
Изключително трудно да бъде получен! 
Но ако с него се сдобие по щастлив случай, 
Човек се изпълва с Божествена любов 
И успешен става целият му живот. 
 
(3.16.136) 
Ако някой със възможност се сдобие 
Да опита от този нектар, но не отпие, 
Безсрамникът живота си пропилява 
В напразна и безполезна забрава. 
 
(3.16.137) 
Има и такива, които са негодни 
Да пият нектар от устните Господни, 
Но независимо от това безсрамно 
Пият от този нектар постоянно! 
Докато някои, които заслужават,  
Никога обаче не го получават 
И това такава алчност у тях поражда, 
Че в крайна сметка умират от жажда. 
 
(3.16.138) 
Затова следва да се разбира, 
Че такъв негоден човек намира 
Нектара от устните на Кришна 
По силата на някакви аскези предишни.” 
 
(3.16.139) 
Отново Шри Кришна Чайтаня 
Обърна се към Рамананда Рая: 
„Моля те, кажи нещо. Да слушам желая!” 
Следните думи на гопите изрече Рая: 
 
(3.16.140) 
„Скъпи гопи, какви ли благочестиви дела 
Трябва да е вършила тази флейта, та да 
Се наслаждава на устните на Кришна самичка, 
Оставяйки само капки нектар за нас всички, 
Макар че за този нектар ни копнее сърцето! 
Предците на флейтата, бамбуковите дървета, 
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От радост и гордост безспир леят сълзи; 
А майка ѝ, реката, чийто бряг тръстиката роди, 
Е тъй щастлива, че цяла цъфти в лотосови цветя, 
Изправени като косми по екстазната ѝ снага.”124 
 
(3.16.141) 
Щом чу този стих да се рецитира, 
Махапрабху започна да примира 
От екстатична любов и с превъзбуден ум 
Започна значението да обяснява като луд: 
 
(3.16.142) 
„Някои гопи казаха на други през свян: 
„Вижте удивителните забавления на Враджендра-нандан! 
Той несъмнено за всички гопи от Вриндавана ще се ожени, 
Затова те знаят, че устните Му нектарно-блажени 
Само и единствено на тях принадлежат 
И други няма как да им се насладят. 
 
(3.16.143) 
Мои скъпи гопи, само помислете 
Колко ли добри дела тази флейта 
Е извършила в живота си предишен! 
Не знаем колко ли места различни 
За поклонение е посетила, на какви 
Отречения се е била подложила, или 
Каква мантра толкова съвършена 
Е повтаряла безспирно вдъхновена? 
 
(3.16.144) 
Тази флейта въобще за нищо не става, 
Защото е една проста бамбукова тояга. 
От мъжки пол е на това отгоре! 
Въпреки всичко винаги пие без умора 
Нектара от устните на Кришна, който надминава 
Всякакво описание на сладостта като такава. 
Единствено защото на този нектар се надяват 
Гопите някак си да живеят съумяват. 
 
(3.16.145) 
Въпреки че нектарът от устните на Кришна 
Е абсолютна собственост на гопите изрична, 
Флейтата, която е просто незначителна пръчка, 
Насила пие този нектар и гопите посръчква 
Като ги подканва да пият от него също; 
Просто си представете колко могъщи 
Са отреченията и добрата й съдба! 
Дори много напредналите във предаността 

                                                
124 „Шримад Бхагаватам” 10.21.9 
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Пият на устните на Кришна нектара 
Само след като флейтата ги е превáрила. 
 
(3.16.146) 
Когато Кришна къпе се в небесните селения 
В Ямуна и Ганг, пречистващи цялата вселена, 
Великите личности на тези реки жадно 
И радостно пият устните Му насладни. 
 
(3.16.147) 
Освен реките и дърветата, 
Изправени на бреговете им, 
Като велики аскети в света, 
Заети с благочестиви дела 
За благото на всички същества, 
Извличат с корените си вода 
От попилата нектар река. 
Не можем да разберем защо, 
Те пият така от речното русло. 
 
(3.16.148) 
Дърветата на Ямуна и Ганга по брега 
Винаги къпят се в ликуването на радостта, 
Усмихват се с цветчетата си цъфтящи 
И плачат с медена мъзга от щастие, 
Точно както предците на някой син или внук 
Са щастливи, че той е станал ваишнава, 
Така тези дървета се радват, че флейтата от бамбук 
Е от тяхното семейство и така го прославя.” 
 
(3.16.149) 
Гопите по следния начин разсъждават: 
„Флейтата положението си не заслужава! 
Искаме да знаем какви ли отречения 
Флейтата е изпълнявала, с намерение 
Ние също да се подложим на тях сега. 
Но въпреки че флейтата не заслужава това, 
Тя пие нектар от устните на нашия Кришна! 
Виждайки това, ние, които сме в позиция висша, 
Умираме от мъка и трябва да разберем по тази причина 
Тя през какви отречения в миналия си живот премина.” 
 
(3.16.150) 
Говорейки по такъв начин френетично, 
Шри Чайтаня преливаше от чувства екстатични 
В компанията на двамата си другари 
Рамананда Рая и Сварупа Дамодара, 
Като понякога танцуваше, понякога пееше, 
А друг път от любов губеше свяст. 
Ето така Махапрабху живееше 
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Дните и нощите си на този свят. 
 
(3.16.151) 
Очаквайки милостта на Санатана и Рупа, 
На Рагхунатха даса и на Дамодар Сварупа, 
Приемайки лотосовите им нозе на своята глава, 
Аз, Кришнадаса, най-паднал и окаян на света, 
Продължавам да разказвам с радост нескрита 
Епичната поема „Шри Чайтаня Чаритамрита”, 
Която по-висша сладост на всички хора докара 
На трансценденталното блаженство от нектара! 
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ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА 
 
ТРАНСФОРМАЦИИТЕ В СНАГАТА НА БОГ ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ 
 
 
(3.17.1) 
Аз просто се опитвам някак да опиша 
Дейностите на Бог Гоурасундара какви са, 
Както и Неговото трансцендентално безумие, 
Което тъй дивно и необикновено за ума ми е. 
Осмелявам се да пиша за неща като тези, 
Единствено защото съм ги слушал от онези,  
Които лично свидетели са били 
На делата Божии със собствените си очи. 
 
(3.17.2) 
Слава, вечна слава на Бог Шри Чайтаня! 
На Бог Нитянанда - милиони почитания! 
Нека Адвейтачандра се прославя във вечността, 
Заедно с всички, следващи пътя на предаността! 
 
(3.17.3) 
Шри Чайтаня Махапрабху, във екстаз потопен, 
Говореше и държеше се като луд нощ и ден. 
 
(3.17.4) 
На Сварупа и Рамананда във святата компания 
Веднъж прекара половината нощ Шри Чайтаня 
В разговори най-съкровени и висши 
За забавленията на Бог Шри Кришна. 
 
(3.17.5) 
Докато говореха си за Кришна само, 
Верният Сварупа Дамодар Госвами 
Пееше песни, които изящно подобават 
На Чайтаня на трансценденталната бхава. 
 
(3.17.6) 
За да допълва на Махапрабху екстаза, 
Рамананда цитираше стихове и фрази 
От книгите на Чандидаса и Видяпати, поетите голями, 
И особено от „Гита Говинда” на Джаядев Госвами. 
 
(3.17.7) 
Понякога и Шри Чайтаня 
Също рецитираше по някой стих. 
Сетне, облян в силни ридания, 
Той обясняваше го със гласа си тих. 
 
(3.17.8) 
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Така за Гоуранга половината нощ премина 
В емоции различни със голяма сила. 
Накрая, след като сложиха Бога в ложе да си почине, 
По домовете си завърнаха се другарите Му двамина. 
 
(3.17.9) 
Говинда, личният Му слуга, 
Легна пред прага на Неговата врата, 
Откъдето ясно цяла нощ можеше да чува 
Как Богът високо светите имена мантрува. 
 
(3.17.10) 
Изведнъж Шри Чайтаня Махапрабху 
Вибрацията от флейтата на Кришна чу. 
Тогава от екстаз Той себе си забрави 
И да види Своя Бог Шри Кришна се отправи. 
 
(3.17.11) 
Вратите както винаги бяха залостени, 
Ала екстазът на Шри Чайтаня тъй мощен бе, 
Че той излезе от стаята, а след това 
Изгуби се далече в мрака на нощта. 
 
(3.17.12) 
Чайтаня отиде до една краварска кошара 
От южната страна на портата Симха-двара. 
Там съзнание изгуби Шри Гоуранга 
Сред кравите от областта Тайланга. 
 
(3.17.13) 
Междувременно, понеже вече не чу 
Никакъв звук от Шриман Махапрабху, 
Говинда прати да повикат Сварупа Дамодара 
И докато го чакаше, отвори той вратата стара. 
 
(3.17.14) 
Тогава Сварупа Дамодара Госвами 
Една ярка огнена факла запали 
И излезе заедно със всичките предани 
Да търси дирите на Чайтаня неведоми. 
 
(3.17.15) 
След като търсиха навсякъде във надпревара 
Бхактите стигнаха до обора при Симха-двара 
И там видяха скъпия си Бог Чайтаня 
Да лежи всред кравите във безсъзнание. 
 
(3.17.16) 
Красивите Му златни ръце и крака 
Се бяха прибрали в Неговата снага 
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Подобно на крайниците на костенурка; 
Устата Му се пенеше, по тялото Му пъпки 
Избиваха с настръхнали коси, 
А от очите Му бликаха сълзи. 
 
(3.17.17) 
Тялото Му приличаше на огромна тиква. 
Докато лежеше, лишен от външно съзнание, 
Изглеждаше инертен, като че нищо не Го подтиква, 
Ала вътре в себе си бе в най-блажено състояние. 
 
(3.17.18) 
Всички крави около Бога се гушеха 
И трансценденталното Му тяло душеха. 
Когато преданите се опитаха да ги възпрат, 
Те отказаха да им се подчинят. 
 
(3.17.19) 
Бхактите стараеха се Шри Чайтаня 
Как ли не да върнат във съзнание, 
Ала не идваше на себе си Той въпреки това; 
Затова те вдигнаха Го и отнесоха Го у дома. 
 
(3.17.20) 
Всички предани, колкото силно могат, 
Повтаряха махамантра в ушите на Бога 
И след доста време Шри Чайтаня 
Отново върна се към външно съзнание. 
 
(3.17.21) 
Когато Богът си дойде в съзнание 
Излязоха от тялото Му Неговите ръце и крака 
И във нормалното си състояние 
Възстанови се прекрасната Му снага. 
 
(3.17.22) 
Чайтаня Махапрабху се изправи 
И седна на пода отново след това. 
Огледа се наоколо и въпрос отправи 
Към Сварупа: „Къде си ме довел сега? 
 
(3.17.23) 
Звукът на флейта чух Аз отдалече 
И мелодията ѝ във Вриндаван Ме увлече. 
Сина на Нанда Махараджа, Кришна, там видях 
Да свири насред пасищата с кравите по тях. 
 
(3.17.24) 
Той заведе Радхарани до една беседка, 
Давайки Й знак със Свойта флейта. 



 369 

Сетне влезе там заедно с Нея, 
За да вкусват тайни забавления. 
 
(3.17.25) 
След Него влязох Аз в беседката за забавления, 
Следвайки звука звънтящ на Неговите украшения. 
 
(3.17.26) 
Видях Кришна и гопите да се наслаждават 
Като се смеят и шеги един към друг отправят. 
Когато техните гласове в горичката дочух, 
Това донесе много радост на Моя жаден слух. 
 
(3.17.27) 
Тъкмо тогава вие вдигнахте голяма глъч и този звук 
Уви, насила Ме доведе пак обратно тук. 
 
(3.17.28) 
Понеже ме върнахте тук пак отново, 
Аз не можах да чуя нектарното слово, 
Идващо от гласовете на Кришна и гопите, 
Нито от украшенията и флейтата звуците.” 
 
(3.17.29) 
Тогава Шри Чайтаня в силния си екстаз 
Каза на Сварупа Дамодара със пресекващ глас: 
„Ушите Ми умират от жажда! Някоя шлока 
Рецитирай, за да утолиш тази жажда жестока!” 
 
(3.17.30) 
Екстатичните емоции на Шри Чайтаня 
От Сварупа Дамодара бяха разбрани 
И той със сладък глас започна да рецитира 
Следния стих, който в „Бхагаватам” се намира: 
 
(3.17.31) 
„Скъпи Кришна, къде е онази жена 
Всред целите необятни три свята, 
Която не би попаднала в плена на 
Мелодията на флейтата Ти, със сладост богата? 
Коя не би отпаднала от пътя на верността 
Като несравнима в световете е Твоята красота? 
При вида й дори зверове, крави, птици и дървета 
От радостно вцепенение са обзети.”125 
 
(3.17.32) 
От екстаза на гопите веднага обзет, 
Шри Чайтаня обясни този куплет: 

                                                
125 „Шримад Бхагаватам” 10.29.40 
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(3.17.33) 
„Гопите влязоха на арената на танца-раса 
Носени неудържимо от крилете на екстаза, 
Но след като чуха на Кришна пренебрежителните слова, 
Разбраха, че Той, непривързан, ще ги изостави след това. 
Така те започнаха да Го укоряват, оставили се на гнева: 
 
(3.17.34) 
„О любими, - казаха Му с бляскащи очи -  
На един въпрос Те молим ни отговори: 
Коя млада жена в цялата тази вселена 
От мелодията на флейтата Ти не е запленена? 
 
(3.17.35) 
Когато свириш на Своята флейта, 
Вибрацията й като пратеник действа 
Под формата на съвършена йогини,  
Практикувала повтаряне на мантри с години. 
Тази пратеница всички жени по света очарова 
И ги привързва към Теб с привличане ново. 
Тяхната голяма тревога тя увеличава, 
Като ги кара правилата да изоставят, 
Свързани с полагащото се на възрастните подчинение 
И насила ги води да им се наслаждаваш във уединение. 
 
(3.17.36) 
Звуците от флейтата Ти, придружени 
От погледите Ти, в нас устремени, 
Които ни пронизват със стрелите на страстта, 
Ни карат да забравяме и принципи, и правила. 
Така, изгарящи във сластен плам, 
Ние идваме при Теб без страх и срам. 
Ала сега Ти ни се сърдиш затова, 
Че пренебрегнали сме религиозните правила, 
А на това отгоре укоряваш ни и за друго: 
Че сме изоставили домовете си неверни съпруги! 
Когато така за религиозните принципи ни поучаваш, 
Съвсем безпомощни и отчаяни ни оставяш! 
 
(3.17.37) 
Знаем, че всичко това добре си планирал Ти! 
Добре знаеш как да си правиш такива шеги, 
Които водят до унищожението на жени. 
Но молим Те, тези хитрини изостави, 
Защото ние разбираме, че зад Твоите игри 
Истинското Ти различно намерение стои. 
 
(3.17.38) 
Вибрацията на флейтата Ти, като нектарна суроватка, 
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Думите Ти, които са от амброзия по-сладки 
И на накитите Ти сладостното звънтене 
Се смесват заедно с коварното намерение 
Да привлекат ума, живота ни и нашите уши; 
По този начин напълно ни погубваш Ти!” 
 
(3.17.39) 
Шри Чайтаня изговори това във настроение на гняв, 
Докато се носеше на вълните на екстатичната любов. 
Потопен в океан от безпокойство, Той рецитира 
Стих, който изразява как същата емоция извира 
От сърцето на Шримати Радхарани, сетне лично 
Обясни стиха, вкусвайки от сладостта на Кришна. 
 
(3.17.40) 
Шри Чайтаня Махапрабху продължи в екстаз: 
„Скъпа приятелко, Кришна има такъв глас, 
Който тътен на дъждовен облак наподобява; 
Звънът на украшенията Му пък приковава 
Ушите на гопите; а когато флейтата Му зазвучи, 
Привлича богинята на сполуката и други красиви жени. 
Този Мадана Мохан, чийто шеговити думи 
Са пълни с намеци и със закачки помежду ни, 
Страстните желания увеличава 
На ушите Ми, макар да не Ми подобава. 
 
(3.17.41) 
Дълбокият глас на Кришна е по-ехтящ 
От новите облаци, предвещаващи дъжд, 
А сладката Му песен дори побеждава 
Гласа, който кукувицата притежава. 
Всъщност, Неговата песен толкова нектарно звучи, 
Че дори един тон от нея целия свят може да наводни. 
Ако такъв един звук влезе в нечие ухо, то незабавно 
Не желае да слуша нищо друго, колкото и да е славно. 
 
(3.17.42) 
Ушите Ми са ограбени, приятелко Моя 
От качествата на звука на Кришна - що да сторя? 
Ала сега не чувам този звук и, ах, 
Почти примряла съм от жажда Аз! 
 
(3.17.43) 
Звукът от звънчетата по глезените на Кришна 
Надминава дори лебедовата песен възвишена, 
А звънът на Неговите гривни може да засрами 
Пеенето на чатаката, която от дъжда се храни. 
Ако позволи тези звуци дори веднъж да стигнат до слуха,  
Всяка твар не би търпяла да слуша нищо друго след това. 
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(3.17.44) 
Думите на Кришна като нектар са пивки, 
Всяка пълна е със смисъл необятно широк 
И сякаш камфор уханен са Неговите усмивки. 
С тях примесен, смисълът дълбок 
В звука на гласа Му омаен създава 
Палитра от вкусове - неземна бхава. 
 
(3.17.45) 
Една частичка на думите на Кришна от нектара 
Е животът и душата на слуха, който като чакора 
Живее с надеждата този блажен нектар да вкуси. 
Понякога, по волята си, Луната може да й го отпусне, 
Но друг път, уви, не успява да му се наслажда 
И по тази причина тя почти умира от жажда. 
 
(3.17.46) 
Когато мелодията на флейтата на Кришна заиграва, 
Сърцата на всички жени на света тя смущава, 
Макар дори само веднъж да я чуят да са избрани; 
Така разхлабват се техните стегнати колани 
И те доброволно стават безплатни слугини на Кришна, 
Хуквайки към Него като луди във нощта скришна. 
 
(3.17.47) 
Когато чуе тази мелодия, дори Лакшмидеви 
Идва при Кришна, с надежди най-големи 
Неговото общуване да получи, но не успява. 
Когато жаждата й поради това се увеличава, 
Тя отречения започва да извършва, но уви  
Не може да бъде с Него във Вриндаванските гори. 
 
(3.17.48) 
Единствено най-големите щастливци тука 
Могат да чуят тези четири нектарни звука -  
Думите на Кришна игриви; 
Звънът на Неговите гривни; 
Гласът Му неизразимо чудесен; 
И на флейтата Му сладката песен. 
Който не ги е чувал, защо въобще уши има? 
Това са просто някакви пробити раковини!” 
 
(3.17.49) 
Докато Шри Чайтаня скърбеше така, 
От екстаз дълбок Му се възбуди ума 
И Той много тревожен стана; тогава 
Се прояви комбинация от симптоми на бхава, 
В това число безпокойство, скръб, внимание, 
Страх, решителност, спомен и силно желание. 
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(3.17.50) 
Смесицата от всички тези екстатични състояния 
Навремето бе нашепнала думите на Радхарани 
В ума на Билвамангала Тхакура (Лила Шука); 
В същото екстазно настроение сега тука 
Шри Чайтаня Махапрабху рецитира тази шлока 
И по силата на любовната си лудост дълбока, 
Той скритите значения на стиха описа 
За слушателите, които и не подозират какви са. 
 
(3.17.51) 
Чайтаня Махапрабху каза: „Уви, какво да сторя? 
На кой мъката си да разкажа? С кого да поговоря? 
Нека каквито надежди имах Кришна да срещна 
Сега приключат; моля кажете хубаво нещо, 
Но за Кришна не ми говорете, защото, уви, 
Като Купидон Той във сърцето ми лежи. 
Затова как изобщо да говоря за Него да се откажа? 
Как да забравя Кришна, чиято усмивка поражда 
Такава сладост за Моите очи и ум и ги удовлетворява? 
Уви, жаждата ми по Кришна с всеки миг се увеличава!”126 
 
(3.17.52) 
„Безпокойството от раздялата с Кришна парливо 
Ме е направило тъй припряна и нетърпелива! 
А да измисля начин да се срещнем не мога! 
Вие също сте объркани от скръб и тревога, 
Приятелки Мои, и не зная затова 
Кой ще ми каже как да Го срещна сега? 
 
(3.17.53) 
Как да открия Кришна, приятелки скъпи? 
Къде да отида, кажете, как да постъпя? 
Къде мога да Го срещна? Понеже не Го откривам, 
Животът Ми Ме напуска и Аз вече умирам.” 
 
(3.17.54) 
Внезапно спокойствие обзе тогава Шри Чайтаня 
И Той обмисли умственото си състояние. 
Спомни си думите на Пингала и това събуди 
У Него пак екстаз и имаше подбуда 
Отново да говори и шлоката да обяснява, 
Нови значения като на стиха придава. 
 
(3.17.55) 
Шри Чайтаня Махапрабху рече:  
„Ако изоставя всяка надежда 
С Шри Кришна да се срещна 

                                                
126 „Кришна Карнамрита” 42 
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Тогава щастлива ще съм вече. 
Нека прекратим тази дискусия безславна 
И за Кришна да забравим незабавно! 
Много по-добре ще е за вас и Мене 
Да обсъждаме заедно по-славни теми.” 
 
(3.17.56) 
Говорейки така, в сърцето на Шри Радха 
Внезапно споменът за Кришна изплава. 
Объркана, Тя каза на приятелките си поразена: 
„Този, когото исках да забравя, лежи вътре в Мене!” 
 
(3.17.57) 
Екстазът на Шримати Радхарани я караше също така 
Да мисли за Кришна като за Купидон, бога на любовта. 
Това внушение Я плашеше и Тя каза треперливо: 
„Този Купидон, който е хванал в мрежите си всичко живо 
И в сърцето Ми е влязъл е най-големият Ми враг, 
Защото не Ми позволява да Го забравя пак и пак.” 
 
(3.17.58) 
Тогава всички останали воини на екстаза 
Бяха обзети от пламналата страшна зараза 
И в царството на ума на Радхарани 
Революция неконтролируема настана. 
Много нещастна, със разплакани очи 
Започна Тя така ума си да гълчи: 
 
(3.17.59) 
„Ако Моят обеднял ум не мисли 
Дори и миг за прелестния Кришна, 
Той ще загине като риба извън водата! 
Но когато видя на лика Му красотата, 
С усмивката Му сладка като мед, 
Умът Ми и жадните Ми очи поред 
Са толкова удовлетворени, че 
Аз Го пожелавам два пъти повече. 
 
(3.17.60) 
Уви! Къде е Кришна, съкровището на живота Ми? 
Къде е младежът с лотосовите очи? 
Къде е онзи океан от качества с дивни вълни? 
Къде е красивият момък със смугли черти, 
Облечен във жълти одежди? О, уви! 
Уви! Къде е героят на танца раса, 
От когото няма нийде по-прекрасен? 
 
(3.17.61) 
Къде да отида? Къде да Те намеря мога? 
Моля Те, кажи Ми. Ще Те търся Аз до изнемога.” 
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Говорейки така, Махапрабху се затича, 
Ала Сварупа Дамодара се изправи и Го хвана. 
Сетне в скута си взе своя Господар обичан, 
Върна Го на мястото Му и Го сложи на асана. 
 
(3.17.62) 
Тогава ненадейно Шри Чайтаня 
Възвърна външното си съзнание 
И каза на Сварупа Дамодар Госвами: 
„Моля те, зарадвай с някоя песен ума Ми!” 
Ушите на Бога сетне биваха удовлетворени, 
Когато чуеше от Сварупа Дамодар изпяти 
На „Гита Говинда” мелодичните поеми 
Или стиховете на прославения Видяпати. 
 
(3.17.63) 
Всяка нощ и всеки ден 
Махапрабху тъй беше изумен. 
От екстатична преданост обладан цял, 
Той говореше като обезумял. 
 
(3.17.64) 
Даже Анантадева с хилядите си усти 
Не би могъл да опише през какви 
Различни екстатични състояния 
Преминаваше ежедневно Шри Чайтаня. 
 
(3.17.65) 
Как може нищожно като мен създание 
Да опише всички тези преобразувания? 
Аз мога единствено само за тях да загатна, 
Както през клоните показва се луната златна. 
 
(3.17.66) 
Ала тези описания ще удовлетворят 
На слушащия и ушите, и умът, 
И той ще разбере какви необикновени дела 
Подбужда дълбокият екстаз на любовта. 
 
(3.17.67) 
Екстатичната любов на жителите на Голока 
Към техния Кришна е удивително дълбока. 
Като лично вкуси на тази любов сладостта, 
Махапрабху разкри на предела й крайността. 
 
(3.17.68) 
Шри Чайтаня е изпълнен в удивителна степен 
С милосърдие и великодушие до безпредел. 
Не сме чували за никой друг в този свят несретен, 
Който в себе си толкова милост и щедрост е преплел. 
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(3.17.69) 
О хора в този свят, обожавайте лотосовите нозе 
На Шри Кришна Чайтаня със цялото си сърце! 
Само така ще получите нектарното съкровище 
На екстатичната любов към Кришна в ръце. 
 
(3.17.70) 
Ето така дивната трансформация описах аз 
При която Бог Чайтаня на костенурка заприлича. 
Надмогнат от Своето състояние на екстаз, 
Той като луд говореше, държа се и тича. 
 
(3.17.71) 
Шрила Рагхунатха даса Госвами напълно описва 
Това забавление в „Гоуранга-става-калпаврикша”: 
 
(3.17.72) 
„Колко е удивително! Шри Чайтаня 
Избяга от дома си с три залостени врати, 
А сетне в екстатичното си състояние 
Прескочи незнайно как три високи стени 
И неспособен да понесе от Кришна разлъка, 
Сред кравите във областта Тайланга падна, 
Изпитвайки чувства на непосилна мъка, 
Заприличал целият на костенурка грамадна. 
Шри Чайтаня, който така с прибрани крайници остава, 
Изгрява във сърцето ми и гледката ме подлудява!” 
 
(3.17.73) 
О, Шри Рупа! О, Шри Рагхунатха! 
В нозете ви отправям таз молитва свята: 
Дарете ме със милостта си още неразкрита, 
За да мога следвайки по стъпките ви аз 
Да продължа да пиша „Чайтаня Чаритамрита” -  
Един слуга на вашите слуги, на име Кришнадас. 
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ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА 
 
СПАСЯВАНЕТО НА БОГА ОТ МОРЕТО 
 
(3.18.1) 
В сияйната месечина на есента 
Шри Чайтаня обърка морето с Ямуна 
И подлуден от любимата си Луна, 
Затича се и във вълните се гмурна. 
Цяла нощ подмятан в несвяст 
От морето бе в талаз след талаз 
И бе намерен сетне чак на заранта 
От тези, които са Му верни във предаността. 
Нека Шри Чайтаня, синът на Шачи, майчицата мила, 
Да ни закриля чрез Своята трансцендентална лила! 
 
(3.18.2) 
Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху! 
Вечна слава на Авадхута Нитянанда Прабху! 
Вечна слава на Шрила Адвейта Ачария! 
И вечна слава на цялата предана армия! 
 
(3.18.3) 
Докато в Джаганнатха Пури живееше 
И в тъмната нощ, и в дневния светлик 
Шри Чайтаня Махапрабху се люлееше 
В океана на випраламбха велик. 
 
(3.18.4) 
През една нощ, в сезона на есента 
Всичко бе огряно от пълната луна 
И Шри Чайтаня цяла нощ се скита 
В компанията на вярната си свита. 
 
(3.18.5) 
Той от градина в градина се скиташе, 
Виждайки забавленията на Кришна, 
Слушайки и цитирайки песни и стихове 
За раса-лилата на Бога скришна. 
 
(3.18.6) 
Да пее и да танцува в екстаз не спираше 
И понякога танца-раса с чувство имитираше. 
 
(3.18.7) 
Понякога тичаше насам-натам, 
Подлуден от екстаз преголям; 
Понякога се търкаляше по земята в екстаз, 
А друг път напълно изгубваше свяст. 
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(3.18.8) 
Когато чуваше Сварупа Дамодар да рецитира 
Някой стих, свързан със Божията раса-лила 
Или когато самият Той рецитираше такъв, 
Лично го обясняваше, като предния път. 
 
(3.18.9) 
По този начин Той даде обяснение 
На свързаните с раса-лила стихове красиви. 
Понякога беше във много тъжно настроение, 
Друг път пък се чувстваше щастливо. 
 
(3.18.10) 
За да се даде пълно обяснение на всички 
Тези стихове и трансформации различни, 
Които се случваха в Божието златно тяло 
Би било нужно многотомно повествование цяло. 
 
(3.18.11) 
Настоящата книга бездруго вече много голяма е, 
Затова не на всички забавления аз дал съм описание, 
Тъй като Богът извършваше ги всеки миг и всеки ден 
В продължение на 12 години от живота си проявен. 
 
(3.18.12) 
Както и преди споменах, правя само кратко описание 
На несвързаните Му речи и екстатични състояния. 
 
(3.18.13) 
Ако Ананта с хилядите си глави 
Би опитал за забавленията Му дори 
Само в един ден извършени да разкаже 
И това би видял, че невъзможно е даже. 
 
(3.18.14) 
Ако Ганеша, великият син на бог Шива 
И сред полубоговете експертният писар, 
Се опита милиони милениуми наред 
Да опише напълно само един ден 
От Божиите славни забавления и дела, 
Той няма да може да им намери предела. 
 
(3.18.15) 
Дори сам Бог Кришна удивен е 
Виждайки екстатичните промени 
Които у преданите Му настъпват; 
Щом даже самият Той отстъпва 
Пред възможността чувствата им да измери, 
Как други въобще биха посмели? 
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(3.18.16-17) 
Самият Кришна не може напълно да разбере 
Състоянията, напредъка, емоциите въобще 
На радост и тъга и дълбоките настроения 
На екстатична любов у преданите Му. 
Затова Той приема тази славна роля, 
За да вкуси тези чувства пълно и на воля. 
 
(3.18.18) 
Екстатичната любов към Кришна заставя 
И самия Него, и преданите Му да танцуват 
И лично самата тя също заиграва -  
Така всички заедно във танц лудуват. 
 
(3.18.19) 
Някой, който желае симптомите да описва 
На проявите на екстатична любов към Кришна 
Е като джудже, което луната да хване се опитва. 
 
(3.18.20) 
Както вятърът донася пръска чиста 
От огромните вълни на океана, 
Така човек докосва едва частичка 
От океана на кришна-према само. 
 
(3.18.21) 
Вълни безкрайни се надигат миг след миг 
В този океан от любов - безпределен и велик. 
Как може незначително същество като мен 
Да стигне и измери техния предел някой ден? 
 
(3.18.22) 
Само ако някой на нивото застане 
На Сварупа Дамодар Госвами, 
Може да знае какво Махапрабху вкусва 
В любовта си към Кришна изкусна. 
 
(3.18.23) 
Когато едно живо същество обикновено 
Описва забавленията на Шри Чайтаня вдъхновено, 
То се пречиства докосвайки едничка капка 
От този велик океан с вода нектарно сладка. 
 
(3.18.24) 
Рецитирани бяха стихове от онези писания, 
Които на танца раса дават описания, 
А накрая произнесена бе и онази шлока, 
Разкриваща забавленията във водата дълбока. 
 
(3.18.25) 
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„Както независим водач сред слоновете влиза 
Във водата със своите слоници, тъй и Кришна, 
Който е трансцендентален към моралните правила, 
Влезе със гопите на Ямуна във приятната вода. 
Гръдта Му в техните гърди се търка, 
Което цветния Му гирлянд разбърка 
И с червен прашец кункума го оцвети. 
Привлечени от аромата му, пчели 
Следваха Кришна с райско жужене, 
Като гандхарвите, пеещи блажено. 
По този начин Бог Кришна, на творението опора, 
Облекчи събралата се след танца-раса у тях умора.”127 
 
(3.18.26) 
Докато край храма Аитота се скиташе така, 
Шри Чайтаня не щеш ли морето съзря. 
 
(3.18.27) 
Огряни от ярката светлина на луната, 
Морските вълни бляскаха като на Ямуна водата. 
 
(3.18.28) 
Обърквайки морето за реката, 
Богът се затича към водата 
И бързо гмурна се във нея 
Без никой да Го види къде е. 
 
(3.18.29) 
Падайки в морето, Той загуби свяст 
И не можеше да разбере на кой е свят. 
Понякога под вълните потъваше, 
Друг път над тях се показваше и плуваше. 
 
(3.18.30) 
Вълните лашкаха Го там и тук, 
Като че бе някакъв сух дървен труп. 
Кой може да разбере драматичното представление 
На това Негово божествено забавление? 
 
(3.18.31) 
Понякога потопен, понякога плаващ на върха, 
Вълните изтласкаха Бога към храма Конарка. 
 
(3.18.32) 
Шри Чайтаня Махапрабху напълно потъна 
В забавленията на Кришна с гопите в Ямуна. 
 
(3.18.33) 

                                                
127 „Шримад Бхагаватам” 10.33.22 



 381 

Междувременно, всички Негови другари, 
Водени от Шри Сварупа Дамодара, 
Загубиха от своя поглед Бога. 
Удивени, че да Го видят не могат, 
Те започнаха навсякъде да Го дирят, 
Като се питаха: „Къде ли Гоура отиде?” 
 
(3.18.34) 
Шри Чайтаня хукнал бе като стрела 
Във миг и с бързината на ума. 
Затова никой не успял да Го съзре 
И всички се озадачиха где ли е. 
 
(3.18.35) 
Дали в храма на Господ Джаганнатха е отишъл? 
Или в някоя градина свлякъл се е и е спрял да диша? 
 
(3.18.36) 
Може би е тръгнал към храма Гундича? 
Или към езерото Нарендра-саровар? 
Дали към Чатака Парвата не тича? 
Или поел е към Конарка, храма стар?” 
 
(3.18.37) 
Говорейки така, преданоотдадените на Бога 
Се скитаха тук и там, търсейки Го гдето могат. 
Най-накрая, след като се бе събрала голяма тълпа, 
Те всички заедно стигнаха на океана до брега. 
 
(3.18.38) 
Цяла нощ търсиха така те Бога 
И заранта свари ги в голяма тревога, 
Стигнали до заключението в отчаяние: 
„Изчезнал е вече нашият Шри Чайтаня!” 
 
(3.18.39) 
В раздялата от Бога всеки почувства 
Сякаш самия му живот го напуска. 
Всеки един от тях в крайна сметка заключи, 
Че явно нещо много лошо Му се случи. 
 
(3.18.40) 
„Винаги се бои приятелят съкровен 
Или пък някой близък роднина, 
Че беда може да сполети всеки ден 
Неговия свиден любим или любима.”128 
 
(3.18.41) 

                                                
128 Цитат от „Абхигяна Шакунтала Натака” 
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Когато пристигнаха на морския бряг, 
Те започнаха да обсъждат между тях. 
Тогава някои се отправиха към Чатака-парвата 
Да търсят Чайтаня Махапрабху във планината. 
 
(3.18.42) 
Заедно с някои други Сварупа Дамодара 
Продължи да върви все на изток със вяра, 
Че може Бога да намери на брега 
Или пък в разпенената вода. 
 
(3.18.43) 
Всички бяха от мрачност завладяни 
И почти загубили своето съзнание, 
Но продължаваха от екстатична любов  
Да се скитат в търсене на своя Бог. 
 
(3.18.44) 
Вървейки нататък по брега, Сварупа Дамодар 
И останалите предани зърнаха един рибар, 
Който приближаваше се с мрежата си през рамо 
Като се смееше и плачеше в лудост голяма 
И като неспирно все пееше и танцуваше, 
„Хари, Хари!” той постоянно мантруваше. 
 
(3.18.45) 
Виждайки дейностите на рибаря, 
Всички бяха много удивени. 
Затова Шрила Сварупа Дамодара 
Попита го, да са осведомени: 
 
(3.18.46) 
„Скъпи ми рибарю, - той попита - 
Кажи ни защо се държиш така? 
Някого наблизо да се скита, 
Кажи ни, моля те, дали видя?” 
 
(3.18.47) 
Рибарят отговори им така: 
„Не съм виждал жива душа. 
Но докато хвърлях мрежата си тук, 
Аз улових в нея един странен труп. 
 
(3.18.48) 
Изтеглих го много грижовно, 
Мислейки го за риба голяма. 
Ала виждайки, че труп е, злокобно 
Опасение ума ми обхвана. 
 
(3.18.49) 



 383 

Опитвайки се мрежата да освободя, 
Аз без да искам докоснах трупа 
И щом се докоснах до този труп, 
В сърцето ми сякаш се вмъкна дух. 
 
(3.18.50) 
От трепет и страх бях обзет, 
Сълзи потекоха от моите очи, 
Гласът ми изтъня до фалцет 
И настръхнаха моите коси. 
 
(3.18.51) 
Не зная дали беше откритият от мен труп 
На брахмана или на обикновен човек дух. 
Но щом някой във него се взре, 
Този дух влиза в неговото сърце. 
 
(3.18.52) 
Призракът има много дълго тяло -  
Пет или седем лакътя е цяло! 
А всеки от крайниците му има 
Дължина от почти три аршина! 
 
(3.18.53) 
Под кожата му са разделени всички стави, 
А тя самата е напълно разхлабена. 
Този призрак изобщо не е милостив; 
Види ли го някой - не може да остане жив! 
 
(3.18.54) 
Призракът е приел облик на труп, 
Обаче отворени са очите му ясни. 
Понякога гъргори „гон-гон” - странен звук! 
А друг път е в състояние съвсем несвястно. 
 
(3.18.55) 
Видях този призрак със собствените си очи 
И Той продължава да ме преследва сега. 
Но ако умра, докато Той така ме следи, 
Кой ще се грижи за моите жена и деца? 
 
(3.18.56) 
За този дух трудно е да се говори, 
Ала аз не знам какво друго да сторя, 
Освен да намеря някоя баячка бабка, 
Която да ме избави от неговата хватка. 
 
(3.18.57) 
Аз се скитам сам през нощта 
И ловя риба на самотни места, 
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Но понеже не забравям химна 
Възхваляващ Бог Нрисимха, 
Така от духовете се спасявам, 
Защото те не приближават. 
 
(3.18.58) 
Ала макар Нрисимха мантрата да пеех, 
Той с двойна сила успя да ме овладее! 
Обликът му страшен като гледам само 
Безпокойството, възникващо в ума ми, е голямо! 
 
(3.18.59) 
Не се приближавайте до там изобщо! 
Аз ви забранявам сериозно това. 
Влиянието на този дух е толкова мощно, 
Че той ще ви плени - и тяло, и душа!” 
 
(3.18.60) 
Чувайки това, Сварупа Дамодар 
Разбра как стоят нещата напълно  
И на уплашения до смърт рибар 
Успокоително и сладко промълви: 
 
(3.18.61) 
„Аз съм известен с това, че духове гоня 
И зная как да те избавя и от оня.” 
Сетне няколко мантри бързо повтори 
И ръката си върху главата му положи. 
 
(3.18.62) 
Той шляпна рибаря два-три пъти 
И му каза вече да не се бои: 
„Свободен си сега от духа ти” 
И със тези думи го успокои. 
 
(3.18.63) 
Рибарят бе повлиян от екстатична любов, 
Но също изпитваше и страх за своя живот. 
Така той бе превъзбуден двойно;  
Сега, след като му стана по-спокойно, 
Понеже страхът му утихна малко, 
Поведението му стана по-нормално. 
 
(3.18.64) 
Тогава каза му Сварупа Дамодара: 
„Скъпи ми господине, почитаеми рибарю, 
Онзи, който си видял, всъщност не е призрак, нито дух, 
А върховният Бог Кришна Чайтаня, въплътил се тук. 
 
(3.18.65) 
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Поради екстатична любов този Бог Чайтаня 
Затичал се е и паднал е във океана, 
А ти в своята мрежа си Го уловил, 
Извадил си Го и така си Го спасил. 
 
(3.18.66) 
Това, че просто си Го докоснал със ръка 
Събудило е у теб към Кришна любовта, 
Ала тъй като за страшен дух си Го помислил, 
Уплашил си се от Него ти съвсем излишно. 
 
(3.18.67) 
След като не се страхуваш вече 
И умът ти е умиротворен сега, 
Моля те, покажи ми, оттук недалече 
Къде да открием от Него следа?” 
 
(3.18.68) 
Рибарят каза: „Господине скъпи, 
Аз съм виждал Бог Чайтаня много пъти, 
Обаче не е Той това, което намерих сега! 
Твърде деформирана е тази страшна снага.” 
 
(3.18.69) 
Сварупа Дамодара каза: „Божието красиво тяло 
Се е променило от любовта, която Го е заляла. 
Понякога ставите на костите Му се разделят 
И тялото Му много се удължава и разтегля.” 
 
(3.18.70) 
Чувайки всичко това, рибарят 
Изпълни се със радост преголяма 
И отведе преданите, които там се бяха сбрали, 
Да им покаже снагата на Шри Чайтаня простряна. 
 
(3.18.71) 
Богът лежеше там, изтегнат на земята 
С удължено тяло, избеляло от водата. 
Снагата Му не излъчваше вече блясък, 
Защото от глава до пети бе покрит с пясък. 
 
(3.18.72) 
Той лежеше там с проснати ръце и крака, 
Кожата му бе отпусната като празна торба; 
Да Го вдигнат и така у дома занесат 
Изглеждаше невъзможно по дългия път. 
 
(3.18.73) 
Преданите долните Му дрехи отстраниха 
И със сухи парчета плат ги замениха. 
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Сетне, поставяйки Го върху едно парче цяло, 
Те почистиха пясъка от Неговото тяло. 
 
(3.18.74) 
После всички запяха светите имена на Бог Хари 
В ушите Му силно колкото им глас държи. 
 
(3.18.75) 
След известно време звука 
От святото име достигна слуха 
На Бога, който веднага се изправи, 
Като много силен шум издаде. 
 
(3.18.76) 
Щом се изправи, Неговите кости 
Върнаха се на правилното си място. 
Наполовина дошъл във съзнание, 
Оглеждаше се насам-натам Чайтаня. 
 
(3.18.77) 
По всяко време Богът оставаше в съзнание 
Във едно от трите различни състояния: 
Вътрешно, външно и полу-външно, 
Които да се разгадаят беше мъчно. 
 
(3.18.78) 
Когато Богът бе вглъбен във вътрешно съзерцание, 
Ала въпреки това проявяваше и външно съзнание, 
Преданоотдадените наричаха това Му състояние 
Ардха-бахя, или полу-външно съзнание. 
 
(3.18.79) 
В това състояние на полу-външно съзнание 
Като обезумял говореше Шри Чайтаня. 
Никой от преданите не можеше да оспори, 
Че Махапрабху понякога с небето говори. 
 
(3.18.80) 
Той каза: „Щом съзрях река Ямуна, 
Аз във Вриндавана се втурнах. 
Там видях сина на Нанда потопен 
В реката, в забавленията си вглъбен. 
 
(3.18.81) 
Бог Кришна беше във водите 
На Ямуна в компанията на гопите, 
Водени от Шримати Радхарани, 
Впуснали се в забавления избрани. 
 
(3.18.82) 
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Тези Техни игри Аз видях, 
Докато на брега на Ямуна стоях 
Всред гопите; една от тях 
Показваше на останалите как 
Радха и Кришна се пръскат със смях. 
 
(3.18.83) 
Всички гопи повериха копринените си одежди 
И своите украшения на приятелките си нежни 
И сетне си облякоха фини бели роби. 
Бог Кришна, взе Своите любими гопи, 
Изкъпа се и с тях игра с любов пропити 
Забавления на река Ямуна във водите. 
 
(3.18.84) 
О, вижте Кришна и гопите как играят!  
Като лотоси са дланите Му, те покой не знаят. 
На подлудени слонове сякаш Той е водачът, 
А гопите като слоници покрай Него скачат. 
 
(3.18.85) 
Във водата те започнаха да се забавляват 
Да се плискат, пръскат и освежават. 
В шумните струи и пръски вода 
Никой от тях със сигурност не можа 
Да каже коя група губи и коя побеждава; 
Тази водна битка безкрайно продължава. 
 
(3.18.86) 
Гопите бяха като светкавици плющящи, 
А Кришна бе като тъмен облак изящен. 
Мълниите заливаха Го с водни пръски, 
А Той отвръщаше им все по-дръзко. 
Като жадни за дъжд птички чатака 
Очите на гопите от радост горяха 
И пиеха ли пиеха нектарния порой 
От облака, който не спираше да лее Той. 
 
(3.18.87) 
В началото се плискаха един друг с вода; 
Сетне битката прерасна ръка във ръка; 
После лице в лице, гърди в гърди високи; 
Сетне зъби в зъби и накрая нокти в нокти. 
 
(3.18.88) 
Гопите пръскаха Го с хиляди ръце с нежни пръсти, 
Гледаха Го с хиляди очи през водните пръски, 
С хиляди нозе към Него приближавайки танцуваха, 
С хиляди пламнали лица лицето Му целуваха, 
Прегръщаха снагата Му със хиляди снаги 
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И слушаха закачките Му с хиляди уши. 
 
(3.18.89) 
Кришна отвлече Радхарани насила 
И Я държа във водата, потопена до шия. 
Сетне Я спусна на голяма дълбочина; 
Тя обаче Го сграбчи веднага за врата 
И заплава на повърхността като лотосов цвят, 
Откъснат от хобота на слон силен и млад. 
 
(3.18.90) 
Кришна в толкова образи се разшири, 
Колкото бяха гопите в речните води. 
Сетне съблече всичките им одежди 
И на Ямуна във водите кристални 
С голямо щастие Той се вглежда 
В проблясващите им снаги сияйни. 
 
(3.18.91) 
Приятелки на гопите бяха лотосовите стъбла, 
Които им помогнаха, предлагайки им листа, 
Като ги тласнаха с ръце на водата по повърхността 
Чрез вълните на река Ямуна да покрият своите тела. 
Някои гопи си разплетоха косите и като покривала 
С тях те забулваха долните части на своята снага, 
А гърдите си покриваха на ръцете си с дланта. 
 
(3.18.92) 
Възмутено Кришна с Радхарани 
Тъкмо свада голяма подхвана 
И всички гопи се скриха тогава 
Всред нацъфтялата лотосова дъбрава, 
Целите си снаги потопили 
Чак до шии сред белите лилии, 
А ликовете им не се различаваха 
Сред лотосите, които отгоре плаваха. 
 
(3.18.93) 
В отсъствието на другите гопи 
Бог Кришна си позволяваше да се държи 
Колкото си иска с маниери фриволни 
С Радхарани, най-добрата от всички жени. 
Когато гопите започнаха да търсят Шри Кришна, 
Радхика, чиято интелигентност е фина и висша 
И така ситуацията на Своите дружки познава, 
Веднага се смеси с тях, неразпозната да остава. 
 
(3.18.94) 
Много бели лотоси плаваха по водата 
И точно толкова сини ги приближиха в реката. 
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Когато белите и сините лотоси се събраха, 
Сблъсквайки се в бой, преплетоха си стъблата, 
А на брега на Ямуна останалите гопи 
Наблюдаваха с очи от щастие широки. 
 
(3.18.95) 
Когато повдигнатите, напъпили гърди на гопите, 
Подобни на закръглените тела на чакраваките, 
Изплуваха от водата, разделени две по две, 
Веднага се надигнаха Неговите две ръце 
Като сини лотоси, стъблата си да увият 
И така със дланите си те да ги покрият. 
 
(3.18.96) 
Ала на гопите румените шепи, 
Всяка като алено лотосово цвете, 
Вдигнаха се от водата да възпрат 
Всеки един син лотосов цвят. 
Сините лотоси се опитваха жарко 
Да откраднат белите чакраваки, 
А алените стремяха се да ги закрилят; 
Така те не спираха да се бият. 
 
(3.18.97) 
Сините и червените лотосови цветове 
Са неживи обекти, докато чакраваките 
Са живи и осъзнати; ала независимо от това 
Поведението им се обръща в екстаза на любовта. 
Сините лотоси да вкусват чакраваките започват -  
Такава смяна на ролите става наистина възможна, 
Защото в царството на Кришна обратните движения 
Са характерни принципи на Неговите забавления. 
 
(3.18.98) 
Сините лотоси на слънчевия бог са другари 
И макар да живеят заедно с птиците чакраваки, 
Те въпреки това ги плячкосват щом ги сварят; 
Червените лотоси, напротив, нощем се отварят 
И затова за чакраваките са странници, дори врагове; 
Ала в забавленията на Кришна именно те 
Покриват гърдите на гопите благоприлично - 
Това е противоречива метафора алегорична.” 
 
(3.18.99) 
Шри Чайтаня Махапрабху продължи: 
„В своите забавления Кришна прояви 
Украшенията на хиперболата и аналогията обратна; 
Да ги вкусвам донесе на ума Ми радост необятна, 
А Моите уши и очите Ми изнурени 
Бяха най-сетне напълно удовлетворени.” 
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(3.18.100) 
След тези чудни забавления във водата, 
Кришна излезе с любимите си гопи от реката, 
А онези гопи, които ги очакваха на брега, 
Им служиха като масажираха техните тела 
С паста от плода амалаки и с ароматни масла. 
 
(3.18.101) 
Тогава те се изкъпаха отново пак 
И след като си сложиха дрехи от сух плат, 
Отидоха в малка къща от камъни скъпоценни 
Където гопи Вринда ги облече в листа зелени, 
Горски цветове и други видове орнаменти. 
 
(3.18.102) 
Във Вриндавана дървета и лози прекрасни има, 
Даряващи плод и цвят през цялата година. 
Гопите и техните слугини в гъсталаците на Вриндавана 
Ги беряха и поднасяха на Кришна и на Радхарани. 
 
(3.18.103) 
Гопите обелваха всички плодове и след това 
Ги поставяха на един подиум в големи блюда, 
Подреждаха ги във равни редове за ядене, 
А пред тях правеха удобно място за сядане. 
 
(3.18.104) 
Плодовете бяха в изобилие, какви ли не: 
Кокос, манго, банани, дребни плодове 
От хлебно дърво, фурми, смокини, 
Къпини, портокали, мандарини, 
Гроздове кехлибарени големи, 
Всякакви сушени плодове, бадеми. 
 
(3.18.105) 
Имаше пъпеши, кширики, палмови плодове, 
Кешури, водни и лотосови плодове и белове, 
Пилуси, нарове и много, много други видове. 
Някои от тях известни с различни имена, 
Където се срещат по различните места, 
Но във Вриндавана са винаги налични 
В толкова много вариации различни, 
Че никой не би могъл дори и да опита 
Напълно да опише дългата им свита. 
 
(3.18.106) 
У дома Радхарани бе приготвила сладкиши от захар и мляко: 
Гангаджала, амритакели, пиюшагрантхи, карпуракели са някои; 
И още сарапури, амрити, падмачини и кханда-кширасара-врикша 
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И с обич голяма ги беше донесла всичките за Своя Кришна. 
 
(3.18.107) 
Когато Кришна видя прекрасно подредената храна, 
Той щастливо седна на пикник сред зелената гора. 
Сетне, след като Радхарани и приятелките Й гопи 
Приеха остатъците от храната, която Тя Му сготви, 
Радха и Кришна полегнаха заедно, за да си починат 
В къща от скъпоценности, насред горската градина. 
 
(3.18.108) 
Някои от гопите вееха на Радха и Кришна с ветрило, 
Други масажираха нозете Им нежно и мило, 
А някои им даваха да дъвчат бетелови листа; 
Сетне Радхика в обятията на Кришна заспа, 
А всички гопи също налягаха край Тях; 
Виждайки това, много щастлив Аз бях. 
 
(3.18.109) 
Изведнъж всички вие сътворихте голям шум, 
Вдигнахте Ме и Ме върнахте на този друм. 
Къде е сега реката Ямуна? Къде е прекрасната Вриндавана? 
Къде са Кришна и гопите? Щастието ми на парченца стана!” 
 
(3.18.110) 
Говорейки по този начин, Шри Чайтаня 
Напълно възвърна външното си съзнание 
И Сварупа Дамодар като видя, 
Запита го Богът тогава така: 
 
(3.18.111) 
„Защо си Ме довел на това място?” Чайтаня попита. 
Тогава Сварупа Дамодара да Му отговори се опита: 
 
(3.18.112) 
„Ти обърка морето със река Ямуна 
И в него безпаметно се гмурна. 
После от вълните чак тук бе отнесен, 
Макар че тъй студена е водата наесен. 
 
(3.18.113) 
В своята мрежа Те хвана този рибар 
И Те спаси от водата - трудно макар.  
Понеже Те докосна, ето че той сега 
Е като луд от екстазите на любовта. 
 
(3.18.114) 
Цяла нощ навред се скитахме, 
За да Те търсим, господарю мой. 
Накрая, след като този рибар разпитахме, 
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При Теб най-сетне ни доведе той. 
 
(3.18.115) 
Докато привидно беше в безсъзнание, 
Ти бе погълнат във дълбоко съзерцание 
На Враджа-лила, но това Ти състояние 
На умовете ни причини голямо страдание. 
 
(3.18.116) 
Ала щом запяхме харинама 
Ти дойде в полу-съзнание 
И слушахме в лудостта Ти голяма 
Какво си видял в съзерцание.” 
 
(3.18.117) 
Шри Чайтаня Махапрабху каза: 
„В Моя сън, проявление на екстаза, 
Аз във Вриндавана се озовах 
И там самия Бог Кришна видях 
Своя раса-танц с гопите да извършва 
В лунна нощ, която никога не свършва. 
 
(3.18.118) 
Когато Кришна във водата се наигра, 
На пикник наслаждаваше се на брега. 
Разбирам, че след като всичко това съм видял, 
Без съмнение като безумец съм брътвял.” 
 
(3.18.119) 
Сетне, Сварупа Дамодар заведе Шри Чайтаня 
Да се изкъпе отново във водите на океана 
И много щастливо след това 
Го върна обратно у дома. 
 
(3.18.120) 
Ето така тази случка ви разказах аз 
Как Богът падна в океана във екстаз. 
Всеки, който слуша за това забавление, 
Ще добие подслон в нозете Му без съмнение. 
 
(3.18.121) 
В лотосовите нозе на Рупа и Рагхунатха копнея 
Да продължавам разказа си за Чайтаня да лея. 
Стъпките им свети да следвам стремя се всеки час 
И на милостта им се осланям, аз, Кави Кришнадас. 
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ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСЕТА 
 
НЕВЪОБРАЗИМОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ 
 
 
(3.19.1) 
Бог Шри Чайтаня, който най-извисен е 
Сред всички предани на майките си благословени, 
Говореше като луд, триейки лице в стената. 
Победен от чувствата на любовта си свята, 
Понякога Той в градината Джаганнатх-валлабха влиза, 
За да извършва забавленията си несравнимо красиви. 
На този неописуем Шри Махапрабху Чайтаня 
Поднасям с уважение смирените си почитания! 
 
(3.19.2) 
Джая, джая Шри Чайтаня! Джая Нитянанда! 
Джай Адвейтачандра! Джая Гоура Бхакта вринда! 
 
(3.19.3) 
Във екстаза на Своята кришна-према 
Шри Чайтаня говореше подлудено, 
Сякаш от разсъдък бе лишен 
По цяла нощ и по цял ден. 
 
(3.19.4) 
Джагадананда Пандита навред се прочу 
Като много скъп предан на Махапрабху. 
Богът изпитваше голямо удовлетворение 
От дейностите му и неговото отношение. 
 
(3.19.5) 
Знаейки, че майка Му, от скръб пропита 
Страдаше силно в тяхната разлъка, 
Богът всяка година изпращаше го в Навадвипа, 
За да я утешава във голямата ѝ мъка. 
 
(3.19.6) 
Той казваше на Джагадананда Пандита: 
„Иди в Надия, в родния Ми Навадвипа, 
И отдай почитания на майчицата Ми любима, 
Докосни нейните лотосови нозе от Мое име. 
 
(3.19.7) 
От Мое име така те моля ѝ кажи: 
„Че идвам ежедневно тук помни! 
И винаги се покланям от сърце 
В свидните ти лотосови нозе. 
 
(3.19.8) 
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Всеки ден, щом поискаш да Ме нахраниш, 
Аз идвам и приемам гозбите ти подбрани. 
 
(3.19.9) 
Служенето си към тебе изоставих Аз 
И вместо това приех обета на санняс. 
Така, като някой полудял напълно, 
Предписаните си принципи Аз не изпълних. 
 
(3.19.10) 
Майко Моя, моля те, не приемай това за оскърбление, 
Защото синът ти напълно зависи от твоето благоволение. 
 
(3.19.11) 
Аз живея тук, във Нилачала, 
Понеже ти тази заръка си ми дала 
И няма да напусна докато съм жив 
Града на Господ Джаганнатх красив.” 
 
(3.19.12) 
Следвайки заръката на Пури Парамананда, 
На майка си изпрати в дар Шри Гауранга 
На момче-пастирче дрехата маха-прасад, 
Останала от забавленията на Джаганнатх. 
 
(3.19.13) 
От Господ Джаганнатха Шри Чайтаня 
Донесе първокласен прасадам с внимание 
И в отделни пакети Той го изпрати 
На майка си и на преданите в Надия святи. 
 
(3.19.14) 
Чайтаня Махапрабху е най-първа класа 
От всички предани на своите майки. 
Дори след като бе приел обета на санняси, 
Той продължи да й служи всеотдайно. 
 
(3.19.15) 
Така Джагадананда отиде 
В Надия Шачимата да види 
И като поклон в нозете ѝ направи, 
Поздравите на Бога ѝ предаде. 
 
(3.19.16) 
Сетне срещна цялата предана гвардия, 
Водена от мъдрия Адвейта Ачария, 
И им раздаде донесения прасад 
От храма и трапезата на Джаганнатх. 
След като един месец остана при тях, той взе 
Разрешение от Шачимата да се върне откъдето дойде. 
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(3.19.17) 
Когато при Адвейта Ачария отиде после 
С молба да си замине да го пусне, 
Адвейта Прабху му предаде послание, 
Което да отнесе на Шри Чайтаня. 
 
(3.19.18) 
Адвейта Ачария бе написал сонет 
С двусмислен език на потаен поет 
И значение, което да бъде разбрано 
Единствено и само от Шри Чайтаня. 
 
(3.19.19) 
Адвейта Ачария в този сонет 
Стотици и хиляди пъти подред 
Поднасяше своите почитания 
В лотосовите нозе на Шри Чайтаня, 
А сетне, в същите лотосови стъпала, 
Изповядваше следните тайни слова: 
 
(3.19.20) 
„Моля ви, съобщете на Шри Чайтаня, 
Който се държи като напълно полудял, 
Че всички тук са в Неговото състояние 
И да търси ориз на пазара вече всеки е спрял. 
 
(3.19.21) 
Кажете Му, че лудите, освен това 
Не се интересуват вече от света. 
И още, кажете на Махапрабху Чайтаня, 
Че един луд от любов Му праща това послание.” 
 
(3.19.22) 
Когато чу това изказване на Ачария Адвейта, 
Джагадананда Пандита започна да се смее, 
А щом се завърна в Джаганнатха Пури, Нилачала, 
Той осведоми Шри Махапрабху какво бе станало. 
 
(3.19.23) 
Двусмисления сонет на Адвейта като чу, 
Леко усмихна се Шриман Махапрабху. 
„Такава е Неговата заръка” -  
Каза, а сетне замлъкна. 
 
(3.19.24) 
Въпреки, че му бе известна тази тайна, 
Сварупа Дамодар попита Бога потайно: 
„Какво е значението на този сонет? 
Не можах да разбера от него и ред.” 
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(3.19.25) 
На това отвърна му така Шри Чайтаня: 
„Голям поклонник на Бога е Адвейта Ачария. 
Предписаните принципи Той добре познава, 
Които ведическата литература повелява. 
 
(3.19.26) 
Адвейта Ачария кани Бога да бъде обожаван 
И за да може обожанието да продължава, 
Той държи Божеството за известно време, 
А после се отървава от него сякаш е бреме. 
 
(3.19.27) 
Приключи ли обожанието, тогава 
Той изпраща Божеството далече от тъдява. 
На този сонет значението Аз не зная, 
Нито какво наумил си е Адвейта Ачария. 
 
(3.19.28) 
Адвейта Ачария е наистина мистик. 
Никой не може да разбере колко е велик! 
Той е опитен в писането на сонети, на които 
Значението дори за Мене си остава скрито.” 
 
(3.19.29) 
Чувайки това, всички предани бяха удивени, 
А Сварупа Дамодара даже натъжен бе. 
 
(3.19.30) 
От този ден нататък Махапрабху Шри Чайтаня 
Видимо промени емоционалното си състояние. 
Чувствата Му на раздяла с Бог Шри Кришна  
Нараснаха двойно в интензивността си висша. 
 
(3.19.31) 
Чувствата Му на разлъка непосилна 
В настроението на Шримати Радхарани 
Денем и нощем нарастваха изобилно 
И дива лудост бе Неговото държание. 
 
(3.19.32) 
Изведнъж Шри Чайтаня Махапрабху в ума си се върна 
Към сцената на заминаването на Кришна за Матхура 
И започна да проявява екстатичната лудост удгхурна. 
 
(3.19.33) 
Шри Чайтаня говореше както безумец само знае, 
През шията прегърнал Рамананда Рая, 
И на Сварупа Дамодара задаваше въпроси, 
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Мислейки го за Своя приятелка гопи. 
 
(3.19.34) 
Точно както Шримати Радхарани попита 
Приятелките си свидни, Вишакха и Лалита, 
Шри Чайтаня Махапрабху същия стих рецитира, 
Както полудял говори без пред нищо да се спира: 
 
(3.19.35) 
„Приятелки, къде е Кришна, който като луна изгря 
От океана на династията на Нанда Махараджа? 
Къде е Кришна, чиято глава с пауново перо е украсена? 
Къде е Той, свирещ на флейтата мелодия дълбока и блажена? 
Къде е Кришна, чиято снага е като синия камък индранила? 
Къде е Кришна, така изящно танцуващ в раса-лила? 
Къде е Кришна, който единствен може живота Ми да спаси? 
О, къде е Онзи, в чийто длани животът Ми лежи? 
Къде е съкровището на живота Ми, приятелят Ми най-свиден? 
В раздялата със Него злочестата си съдба проклинам!”129 
 
(3.19.36) 
Семейството на Махараджа Нанда е като млечния океан, 
А Бог Кришна е пълният месец, от който цял свят е огрян. 
Очите на враджабасите са като лунните птици чакора, 
Които постоянно пият на блясъка от тялото Му нектара. 
 
(3.19.37) 
„Приятелко, къде е Кришна ми кажи? 
Да Го видя, моля те, Ми позволи, 
Че ще се пръсне Моето сърце 
Лика Му за миг ако не съзре! 
Моля те, добра към Мен бъди 
И милостиво Ми го покажи. 
Иначе не мога да живея… 
Побързай, скъпа, ще изтлея. 
 
(3.19.38) 
Жените на Вриндаван са точно като лилиеви цветове, 
Изгарящи от слънцето на желанията сладострастни. 
Ала лунноликият Кришна жегата от телата им отне, 
Като ги дари с нектара на Своите ръце прекрасни. 
О Моя скъпа приятелко, къде е Моята луна сега? 
Покажи ми Го и така спаси живота в Моята снага! 
 
(3.19.39) 
Скъпа приятелко, къде е онзи тюрбан украсен, 
Който с гиздаво пауново перо е затъкмен, 
Сякаш дъга в дъждовен облак е изгряла? 

                                                
129 „Лалита Мадхава” 3.25 
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Къде е жълтото Му дхоти - мълния засияла? 
Огърлицата Му от бисери, кажи, къде е, 
Която като ято жерави в тъмно небе е? 
На Кришна смуглата снага е по-прекрасна 
От черен облак дъждоносен във небето ясно! 
 
(3.19.40) 
Ако очите на човек дори веднъж са запленени 
От красивата снага на Кришна,  
Чертите Му остават във сърцето изявени. 
Неговото тяло толкова прилича 
На мъзга от мангово дърво, защото 
Когато влезе в умовете на жените, 
То не може да излезе; толкова дълбоко 
Отпечатват се в съзнанието чертите 
На изключителната Му снага, че за нея 
Се казва, че е като трън от дървото сея. 
 
(3.19.41) 
Тялото на Кришна блести с такава сила 
Като синия скъпоценен камък индранила 
И лъскавината на дървото тамала надминава. 
Сиянието на тялото Му целия свят подлудява 
Че съдбата го е ваяла тъй чисто, вливайки богато 
Сладостта на любовта интимна в лунно мляко. 
 
(3.19.42) 
Дълбокият звук от флейтата на Кришна 
Надминава на облаците гръмкостта мощна  
И слуха на целия свят неустоимо привлича. 
Така жителите на Вриндавана стават и тичат 
След този звук, като пият нектарния блясък 
От тялото на Кришна като жадни птици чатак. 
 
(3.19.43) 
Кришна е източник на цялата култура и изкуство. 
Той е лекарството, спасяващо живота Ми изкусно. 
О приятелко, Той е най-добрият другар, когото имам, 
Но живеейки без Него, дълголетието си проклинам! 
По много начини Ме ощети божествената промисъл -  
Такава е, уви, в главата Ми злочестата Ми мисъл. 
 
(3.19.44) 
Защо Провидението продължава живота на този, 
Който не желае да живее и непрестанно се тормози?” 
Тази мисъл предизвика гняв и скръб у Шри Чайтаня 
И Той тогава рецитира стих от „Шримад Бхагаватам”, 
В който към Провидението се отправя порицание, 
А Кришна се обвинява като измамник голям: 
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(3.19.45) 
„О Провидение, милост нямаш ти! 
Събираш заедно въплътените души, 
Обвързвайки ги в приятелства и обич силни, 
А сетне разлъчваш ги в раздяла непосилна 
Още преди копнежите им да са се осъществили; 
Постъпките ти са като глупави детински лудории!”130 
 
(3.19.46) 
О Провидение, представа си нямаш ти 
За тайните на любовта и как тя ни гори, 
Затова всичките ни усилия осуетяваш. 
Много детинско е с това да се занимаваш! 
Ако можехме да те хванем, щяхме да те научим,  
Така че никога отново това никому да не се случи! 
 
(3.19.47) 
О, Провидение жестоко, колко си немилостиво ти! 
Влюбваш хора, които рядко виждат се очи в очи. 
Сетне за кратко ги срещаш, ала скоро си готово 
Преди да сбъднат мечтите си да ги разделиш отново. 
 
(3.19.48) 
О Провидение, ти си толкова немилостиво! 
Първо разкриваш на Кришна лицето красиво 
И правиш ума и очите алчни да го съзерцават, 
Но след като на този нектар за миг се наслаждават, 
Ти отвеждаш бързо Кришна на далечно място. 
Това е голям грях и трябва да си с това наясно, 
Защото отнемаш без никаква жал 
Това, което вече щедро си ни дал. 
 
(3.19.49) 
О, нечестно Провидение съдбовно! 
Казваш: „Сърцето на Акрура е виновно, 
Така че защо на мене се гневите вие?” 
Ще ти отвърнем: „Лесно е да се открие, 
Че никой друг, а ти въплъти се в Акрура, 
Който отведе нашия Кришна в Матхура.” 
 
(3.19.50) 
Но виновна е всъщност Моята съдба. 
Защо ненужно да те обвинявам сега? 
Между теб и Мен съкровена връзка няма. 
Ала Кришна е Мой живот, душа, любов голяма! 
Ние с Него сме тези, които заедно бяхме събрани 
И Той е този, който Ми нанася тъй жестоки рани. 
 

                                                
130 „Шримад Бхагаватам” 10.39.19 
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(3.19.51) 
Той, заради когото всичко изоставих, 
Ме убива, и със собствените си ръце го прави! 
Него не Го е страх да погубва жени. 
Аз умирам по Него, обаче, уви, 
Не се обърна Той дори да види дали съм жива… 
С един замах зачеркна Нашата любов красива! 
 
(3.19.52) 
Ала защо да се гневя сега на Кришна? 
Причина е собствената Ми лоша съдба предишна. 
Плодът на Моите греховни дейности узря 
И Кришна, който винаги зависим бе от любовта, 
Сега към Мен е безразличен, което означава, 
Че Моето нещастие само ще се задълбочава.” 
 
(3.19.53) 
Така Махапрабху скърбеше в мъка, 
В настроението на раздираща разлъка. 
В екстатичните чувства на гопите потопен, 
Агонизираше Той, пеейки следния рефрен: 
„Уви, уви, Кришна, къде си? 
Говинда, Дамодара, Мадхавети!” 
 
(3.19.54) 
Сварупа и Рамананда се опитваха да изобретят 
Различни средства, с които Бога да успокоят. 
Те пееха песни, в които Радхарани и Кришна се срещат, 
Които Го преобразяваха и караха ума Му покой да усеща. 
 
(3.19.55) 
Докато Шри Чайтаня скърбеше така, 
Измина половината от нощта. 
Тогава да си легне някак Го накара 
В стаичката Му Сварупа Дамодара. 
 
(3.19.56) 
След като Богът легна си накрая 
У дома си върна се и Рамананда Рая, 
А Сварупа Дамодара и Говинда 
Легнаха на прага на Гамбхира. 
 
(3.19.57) 
Шри Чайтаня цялата нощ будуваше 
И Харе Кришна непрестанно мантруваше, 
А умът Му потопен бе всеки миг и час 
В напълно завладяващ духовен екстаз. 
 
(3.19.58) 
Чувствайки с Кришна болезнената разлъка, 
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Шри Чайтаня Махапрабху така се обърка, 
Че се изправи и започна лицето си да раздира, 
Като го трие и свлича по стените на Гамбхира. 
 
(3.19.59) 
В екстатичните си чувства вглъбен, 
Той не виждаше, от любов заслепен, 
Как кръвта блика и шурти 
От Неговите уста, нос и страни. 
 
(3.19.60) 
В екстаз, Шри Чайтаня Махапрабху правеше това 
През цялата нощ, издавайки странен звук „гон-гон”, 
Който Сваруп Дамодар чуваше през входната врата 
Като някакъв изстрадан от копнеж отчаян стон. 
 
(3.19.61) 
Като запалиха един светилник 
Сварупа и Говинда влязоха във одаята 
И виждайки лика на Бога, в миг 
Силна горест изпълни им сърцата. 
 
(3.19.62) 
Доведоха Бога до Неговото легло, 
Успокоиха Го и сетне попитаха: „Защо 
Си причиняваш сам това, моля Те, кажи? 
Ужасно е да виждаме как лицето Ти кърви!” 
 
(3.19.63) 
Чайтаня отвърна: „Бях в такава тревога, 
Че си казах: да остана в стаята не мога! 
Затова обикалях навред стените, 
Търсейки къде ли са вратите. 
 
(3.19.64) 
Неспособен да намеря вратата, 
Аз продължих да се удрям в стената 
С лице, което накрая се нарани 
И затова започна да кърви.” 
 
(3.19.65) 
В такова нестабилно умствено състояние 
Намираше се постоянно Шри Чайтаня. 
Каквото и да кажеше или направеше, 
Все признаци на лудост проявяваше. 
 
(3.19.66) 
Сварупа Дамодара беше много притеснен, 
Но тогава от една идея беше осенен 
И заедно с преданите я обсъди на следния ден. 
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(3.19.67) 
Като се посъветваха, с загриженост пропити, 
Те помолиха Шри Чайтаня да позволи 
На предания Шанкара Пандита 
В същата стая с Него да лежи. 
 
(3.19.68) 
Така Шанкара Пандита място зае 
На Бог Чайтаня в лотосовите нозе, 
А Богът постави нозете си изцяло 
Върху неговото (на Шанкара) тяло. 
 
(3.19.69) 
Оттогава Шанкара известен стана 
С името Прабху-падопадхана -  
Възглавницата на Шри Чайтаня. 
Той бе като Видура, когото в „Бхагавата Пурана” 
Описал бе преди това Шукадева Госвами. 
 
(3.19.70) 
„Когато покорният Видура - мястото, което 
Служи за почивка на Бог Кришна на нозете -  
Рече така на Майтрея, той да говори започна, 
Косъмът по тялото му настръхна и се изопна 
Поради трансценденталното удоволствие висше 
От обсъждането на темите, свързани с Бог Кришна.”131 
 
(3.19.71) 
Шанкара масажираше нозете на Бога, ала 
Още докато го правеше, сам на пода заспа. 
 
(3.19.72) 
Той лягаше и заспиваше без да покрие своето тяло, 
А Чайтаня ставаше и го увиваше в собственото си одеяло. 
 
(3.19.73) 
Шанкара Пандит винаги заспиваше, 
Ала бързо се събуждаше и да масажира не спираше 
Нозете на Бога през цялата нощ, 
Оставайки постоянно буден на пост. 
 
(3.19.74) 
В страх от Шанкара, Шри Чайтаня 
Не можеше да напусне Своята стая, 
Нито да трие на лицето си страните, 
Както правеше преди това по стените. 
 

                                                
131 „Шримад Бхагаватам” 3.13.5 
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(3.19.75) 
Това забавление на Чайтаня Махапрабху много добре описва 
Рагхунатх дас в книгата си „Гоуранга Става Калпаврикша”: 
 
(3.19.76) 
„В болка от раздялата разкъсваща, дълбока  
Със приятелите си, скъпи Му като живота, 
Шри Чайтаня говореше като полудял. 
Разумът Му се бе трансформирал цял 
И ден и нощ си съдираше лицето в каменните стени, 
И кръв течеше навсякъде от разкъсаните Му страни. 
Нека този Шри Чайтаня в сърцето ми изгрее 
И ме накара от любов божествена да полудея!” 
 
(3.19.77) 
По този начин Шри Чайтаня Махапрабху денонощно 
Бе залят от океана на любовта към Кришна мощна. 
Понякога потъваше във дълбините, 
Друг път пък носеше се по вълните. 
 
(3.19.78) 
През месеца Ваишакха, в една пълнолунна нощ  
Шри Чайтаня отиде в градина, цялата в разкош. 
 
(3.19.79) 
Джаганнатха-валлабха зовеше се тази прекрасна градина 
И Бог Чайтаня там заедно с преданите си пристигна. 
 
(3.19.80) 
В градината имаше навред разцъфнали дървета и лиани, 
Точно като онези, които можеха да се видят в Вриндавана. 
Пчели и птици като пика, шука и шари 
Се чуваха помежду си как разговарят. 
 
(3.19.81) 
Лек бриз повяваше сред дървесата, 
Разнасяйки уханието на цветята. 
Той бе станал гуру, който наставлява 
Дървета и лиани как да танцуват до забрава. 
 
(3.19.82) 
Ярко осветени от пълната луна 
Дървета и лиани блестяха в светлина. 
 
(3.19.83) 
Шестте сезона, особено пролетта, 
Изглеждаха представени там. 
Виждайки градината, Богът начаса 
От голяма радост бе залян. 
 



 404 

(3.19.84) 
От тази чудна атмосфера опитали, 
Богът караше Своите придружители 
Да пеят онзи стих от поемата им позната, 
Започващ с думите „лалита-лаванга-лата”. 
Докато танцуваше в екстаз, Шри Чайтаня 
Се скиташе наоколо в тяхната компания. 
 
(3.19.85) 
Докато Шри Чайтаня бродеше така 
Насред стоящите наоколо дървеса, 
Той под едно дърво ашока дойде, 
Без да очаква там Кришна да съзре. 
 
(3.19.86)  
Когато своя любим Бог Шри Кришна видя, 
Чайтаня Махапрабху се затича презглава, 
Ала Кришна се усмихна и изчезна на мига. 
 
(3.19.87) 
След като най-напред Кришна постигна, 
А сетне Го изгуби само щом премигна, 
Като поразен Махапрабху Чайтаня 
Падна на земята в безсъзнание. 
 
(3.19.88) 
Цялата градина напоена бе богато 
На тялото на Бог Шри Кришна с аромата. 
Когато Махапрабху долови това ухание, 
Той в миг се свлече на тревата в безсъзнание.  
 
(3.19.89) 
Ала неспирно влизаше във ноздрите Му този аромат 
И като полудял Той искаше да го усеща пак и пак. 
 
(3.19.90) 
Веднъж Радхарани изговори една шлока 
На Своите най-близки приятелки гопи, 
Описваща как за дивния аромат копнее, 
Който от снагата на Шри Кришна се лее. 
Чайтаня Махапрабху същия стих рецитира 
И обясни ясно как значението му разбира: 
 
(3.19.91) 
„Ароматът на Кришна от трансценденталното тяло 
Надминава и най-уханния мускус изцяло 
И отвлича умовете на всички жени на света;  
Осемте лотосоподобни части от Неговата снага 
Ухаят на лотоси с мирис на камфор примесени. 
Тялото Му е намазано с мускус, камфор, агуру и сандал. 
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Този Мадан-Мохан, към когото носът Ми привлечен е, 
О приятелко, усилва желанието Ми да Го вдъхвам цял.”132 
 
(3.19.92) 
Ароматът от тялото на Кришна надминава 
Уханието, което мускусът разпространява 
И мириса на синкавия лотос–цвят, 
Разпростирайки се из целия свят. 
От него всички омаяни стават, 
Той кара женските очи да ослепяват. 
 
(3.19.93) 
Скъпа приятелко, този аромат целия свят покорява. 
Особено в ноздрите на жените той вмъква се скришно 
И след като завинаги удобно там се настанява, 
Хваща ги и волю-неволю води ги при Кришна. 
 
(3.19.94) 
Очите на Кришна, Неговият пъп и лицето, 
Ръцете Му прекрасни, а също и нозете 
Са като осем лотосови цвята по снагата. 
От тях се излъчва на смесицата аромата 
От камфор и лотос - едно невероятно ухание, 
Което се усеща от тялото Му на разстояние. 
 
(3.19.95) 
Когато смеси се сандаловата паста 
С агуру, кункума, камфор и мускус 
И сетне по тялото на Кришна се нанася, 
Съчетавайки се с Неговия мирис изкусно, 
Този аромат изглежда сякаш Го покрива, 
Като собственото Му ухание прикрива. 
 
(3.19.96) 
Ароматът от тялото на Шри Кришна така привлича, 
Че телата на жените очарова и умовете им отвлича, 
Обърква техните ноздри, коланите и косите им разпуска 
И ги влудява, като сърцата им след това не напуска. 
Под негово влияние попадат всички жени по света, 
Затова като крадец е ароматът от Неговата снага. 
 
(3.19.97) 
Под неговата власт попаднали напълно те, 
Ноздрите жадуват този аромат безспир, 
Макар понякога да го постигат, друг път не. 
Постигат ли го, пият го като на пир 
И въпреки това да искат още и още не спират; 
Но не го ли постигат, от жажда умират.  
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(3.19.98) 
Драматичният актьор Мадана-мохана 
Отвори на тези дивни аромати дюкяна,  
Които привличат всички жени по света 
Да станат Негови клиенти и ето че сега 
Той раздава уханията безплатно. 
Но те заслепяват всички жени, 
Така че не могат да намерят обратно 
Своя път към домовете си.” 
 
(3.19.99) 
С ум, откраднат от уханната Божия снага, 
Шри Чайтаня тичаше насам-натам като пчела, 
Търсейки Кришна край дърветата и цветята, 
Ала откриваше единствено следата на аромата. 
 
(3.19.100) 
Сварупа Дамодара и Рамананда Рая 
Пяха на Бога сред градинската омая, 
А Той танцуваше и се радваше щастливо, 
Докато най-сетне настъпи  утрото красиво. 
Тогава придружителите Му измислиха план 
Как да Го върнат във външно съзнание там. 
 
(3.19.101) 
Така аз, Кришнадас, слугата 
На Рупа Госвами в стъпалата 
За забавленията на Бога пях, 
Описвайки ви четири от тях: 
Към майчицата Му предаността; 
Думите Му, изречени в лудостта; 
Как смазваше лика си в грубите стени; 
И как уханието на Кришна долови. 
 
(3.19.102) 
Така във външно съзнание 
Завърна се Шри Чайтаня. 
Сетне се изкъпа и отиде 
Бог Джаганнатх в храма да види. 
 
(3.19.103) 
Забавленията на Господ Кришна са такива, 
Че в тях необикновена, дивна енергия прелива. 
Характеристиката им изобщо е такава,  
Че в сферата на логиката не попада. 
 
(3.19.104) 
Когато трансцендентална любов в нечие сърце се пробуди, 
Дори образован учен за дейностите му може да се заблуди. 
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(3.19.105) 
„Постъпките и характеристиките у тогова, 
У когото страстната любов към Бога 
Пробудила се е в неговото сърце, 
И най-ученият не ще разбере.”133 
 
(3.19.106) 
Дейностите на Шри Чайтаня са несъмнено 
Изключително поверителни и необикновени, 
Особено, когато Той като луд човек говори.  
Затова слушателят не бива по светски да спори, 
А просто да слуша тези забавления 
С пълна вяра в Божието провидение. 
 
(3.19.107) 
Потвърждение за истинността на тези слова 
Откриваме в Десета Песен на „Бхагавата Пурана”, 
Където в „Бхрамара Гита” (На пчелата песента) 
Също тъй безумно брътви влюбената Радхарани. 
 
(3.19.108) 
Песните на цариците от Дварака, женени за Кришна, 
Споменати в края на същата песен от „Бхагаватам”, 
Имат много специално значение и смисълът им висши 
Дори от най-големите учени не може да бъде разбран. 
 
(3.19.109) 
Единствено ако човек слуга на слугите стане 
На Нитянанда Прабху и на Махапрабху Чайтаня 
И ако получи милостта Им безпричинна, 
Той може вяра в тези разкази да има. 
 
(3.19.110) 
Просто се опитайте да слушате с вяра тези теми 
Защото дори слушането им донася радости големи. 
Това слушане всичките страдания унищожава,  
Които тялото, умът и другите същества причиняват, 
А също така и нещастието, което възниква 
Когато човек лъжливите аргументи обиква. 
 
(3.19.111) 
„Чайтаня Чаритамрита” е винаги нова 
И носи вечно нарастваща наслада свежа 
За ухото, което да я слуша е готово, 
Изпълвайки сърцето с успокоителна надежда. 
 
(3.19.112) 
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Продължавам да следвам следите от стъпалата 
На лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха. 
Сърцето ми с желание за милостта им цяло е пропито 
И благодарение на това разказвам тази „Чаритамрита”. 
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ГЛАВА ДВАДЕСЕТА 
 
МОЛИТВИТЕ „ШИКШАЩАКА” 
 
 
(3.20.1) 
Лудите слова на Шри Чайтаня във разлъка 
Да слуша само най-големият щастливец е готов 
Те са букет от радост, ревност, тревога, кротост, мъка, 
И до една породени от екстатичната любов. 
 
(3.20.2) 
Вечна слава на Бог Шри Гоуранга! 
Вечна слава на Господ Нитянанда! 
Вечна слава на Адвейтачандра 
И на цялата им предана команда! 
 
(3.20.3) 
Така, докато живееше във Нилачала, 
Бог Чайтаня бе надмогнат до премала 
От страшната с Кришна разлъка 
И ден и нощ изгаряше от мъка. 
 
(3.20.4) 
Ден и нощ Той слушаше неземни 
Песни и стихотворения блажено 
В компанията на двамата си другари, 
Рамананда Рая и Сварупа Дамодара. 
 
(3.20.5) 
Изживяваше симптоми най-различни 
На трансцендентални чувства екстатични, 
Такива като радост, скръб, гняв и смирение, 
Тревога, мъка, копнеж и удовлетворение. 
 
(3.20.6) 
Махапрабху рецитираше стиховете Свои, 
Изразявайки техния смисъл и емоции 
И така се наслаждаваше да ги вкусва Шри Чайтаня 
На двамата си другари във безценната компания.  
 
(3.20.7) 
Понякога Чайтаня, в любовта си към Кришна, 
Потъваше в някоя емоция специфична, 
Будуваше цяла нощ, рецитирайки шлоки, 
И наслаждавайки се на техните вкусове дълбоки. 
 
(3.20.8) 
С голяма радост каза им Махапрабху Чайтаня: 
„Мои скъпи Сварупа Дамодар и Рамананда Рая, 



 410 

Знайте от Мен, че възпяването на светите имена 
Е в епохата на Кали спасителната лодка най-добра. 
 
(3.20.9) 
Процесът на обожание на Кришна в тази епоха на Кали 
Е святото Му име да се възпява и хвали. 
Това мантруване на светите Божии имена 
Е предписаната жертва - санкиртан-ягя. 
Ако някой прави това, той несъмнено е интелигентен 
И постига в лотосовите нозе на Кришна подслона заветен. 
 
(3.20.10) 
„В епохата на Кали надарените с интелигентност хора 
Обожават Златния Аватар, известен като Гоура, 
Чрез изпълняване санкиртана на Божиите свети имена, 
Които постоянно с преданост възпява тази инкарнация. 
Макар че не е с тъмен цвят, Гоура от Кришна не се различава, 
А свитата, оръжията и доверените Му слуги Го придружават.”134 
 
(3.20.11) 
Просто святото име на Бог Кришна като възпява, 
Човек от всичко нежелано се освобождава. 
Така се пробужда цялата добра съдба 
И потичат вълните на према, любовта. 
 
(3.20.12) 
„Слава на съвместното възпяване на имената на Шри Кришна, Бог Хари! 
Сърцето то изчиства от прахта на замърсяванията, натрупани с животи и дори 
Угася горския пожар на раждането и смъртта във това обусловено съществуване 
И няма по-голяма благодат от харинам-санкиртан за всеобщото добруване, 
Разпръскващ благотворните лъчи на дивната луна, с които ни разхлажда, 
И трансценденталният живот превръща се във всенарастващ океан, 
Събуждащ в нас чисто духовно знание и душите ни услажда, 
Гмуркащи се вълна след вълна в този нектар копнян.”135 
 
 
(3.20.13) 
Възпявайки маха-мантрата изворно-бистра, 
Човек унищожава материалното си съществуване, 
Замърсеното си сърце полекичка пречиства 
И пробужда у себе си разните видове предано служене. 
 
(3.20.14) 
В резултат на възпяването човек пробужда 
Любовта си към Кришна, която не му е чужда 
И вкусва трансцендентално блаженство; 
В крайна сметка той постига съвършенство 
В общуването с Кришна и със служене към Него се заема, 
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Сякаш се потапя в огромен океан от Кришна-према.” 
 
(3.20.15) 
Скръб и смирение тогава Шри Чайтаня поразиха 
И Той започна да рецитира друг от осемте си стиха. 
Чувайки значението му, човек въобще забравя 
Всяко нещастие и страдание какво представлява: 
 
(3.20.16) 
„О мой Боже Кришна, Твоите стотици свети имена 
Всичките благословии на хората даряват! 
За възпяването им няма дори строги правила 
И трансценденталните Ти сили те въплъщават. 
О Говинда, имената Ти са Твойта милостива вест 
Как да бъдем с Теб като ги мълвим в любящо настроение, 
Но Аз, уви, съм толкова окаян и злочест, 
Че към тях не изпитвам никакво влечение.”136 
 
(3.20.17) 
Понеже хората в своите желания се различават, 
Ти милостиво си дал различни имена да Те обожават. 
 
(3.20.18) 
Независимо от място или време, 
Онзи човек, който се заеме 
Светите имена да мълви, 
Дори докато яде или пък спи, 
Всяко съвършенство на света 
Постига благодарение на това. 
 
(3.20.19) 
Във всяко индивидуално Твое свято име 
Ти си вложил всичките енергии, които имаш. 
Но Аз съм толкова злочест, че привързаност нямам 
Твоите сладки и могъщи свети имена да възпявам. 
 
(3.20.20) 
О Сварупа Дамодара, Рамананда Рая! 
Чуйте от Мен признаците, за които зная, 
Че с лекота спящата любов към Кришна ще пробудят 
У онзи, който в това настроение Харе Кришна мантрува: 
 
(3.20.21) 
„Да се възпяват правилно светите имена 
Като на сламка нужно е смирение в ума. 
Лежаща и потъпквана на улицата, тя дори не протестира; 
Дървото също търпеливо всякакви несгоди толерира. 
Лишен от чувство за очакване на някакво лъжливо преклонение, 
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Човек, който готов е да отдава всекиму дължимото уважение, 
В такова и единствено в такова умонастроение 
Да пее винаги светите имена сдобива се с умение.”137 

 
(3.20.22) 
Това са симптомите на един махатма, 
Който възпява Харе Кришна маха-мантра. 
Въпреки че е много издигнат, той чувства, 
Че е по-низш от сламката на земята мръсна 
И, подобно на дърво, готов е да търпи 
По два начина всичко, което го сполети. 
 
(3.20.23) 
Дори дървото да секат, 
Не протестира то при все това; 
И даже да изсъхва някой път, 
То никого не моли за вода. 
 
(3.20.24) 
Дървото своите плодове и цветове дарява 
Безрезервно и всичко, което притежава, 
На всички, без пристрастия да предявява. 
То най-безмълвно, стоически изтърпява 
Изгарящата жега и когато силно превалява, 
При все това подслон на другите осигурява. 
 
(3.20.25) 
Макар един ваишнава да е личност най-възвишена, 
Той е лишен от гордост и всекиму почит отдава, 
Защото знае, че възлюбеният му Бог Кришна 
Във всяко едно сърце навред обитава. 
 
(3.20.26) 
Ако някой възпява святото име във това настроение, 
Ще пробуди спящата си любов към Бог без съмнение.” 
 
(3.20.27) 
Докато говореше така Махапрабху Чайтаня, 
Смирението Му взе да расте, да се увеличава 
И той започна да се моли в Кришна съзнание 
Да може чисто предано служене да отдава. 
 
(3.20.28) 
Когато е налице любов към Бога свята, 
Преданият естествено себе си не смята 
За преданоотдаден, ами вместо това 
Мисли, че няма и капчица от любовта. 
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(3.20.29) 
„О, всемогъщи Господи, богатства не желая, 
Нито красавици или последователи, които да ме славят като Бог. 
Сред всичките благословии аз жадувам само тая: 
Позволи ми да Ти служа предано живот подир живот!”138 
 
(3.20.30) 
Не искам богатства, о Господи мой, 
Нито жадувам за последователи безброй. 
Не желая да притежавам красива жена, 
Нито добри резултати от плодоносни дела. 
Моля се за тази безпричинна милост само -  
Твой чист слуга живот след живот да остана!” 
 
(3.20.31) 
С голямо смирение, смятайки се за обусловена душа 
В този материален свят на раждането и смъртта, 
Бог Чайтаня изрази Своето желание отново 
Да бъде благословен със служене към Бога: 
 
(3.20.32) 
„О сине на Махараджа Нанда, Аз Твой вечен съм слуга, 
Но паднал съм по начин някакъв в океан на раждането и смъртта. 
Спаси Ме, моля Ти се, от водите страшни и безбрежни 
И като прашинка постави Ме във нозете Твои лотосово нежни!”139 
 
(3.20.33) 
„Аз съм Твой вечен слуга - продължи Чайтаня -  
Но Те забравих, Господи Мой съвършен! 
Сега пропаднал съм в океан от незнание 
И на външната енергия съм в пълен плен. 
 
(3.20.34) 
Безпричинната си милост към Мен прояви 
И като прашинка в Твоите нозе Ме постави, 
Така че за цяла вечност, без да спирам, 
Аз в служене към Тебе да се ангажирам!” 
 
(3.20.35) 
Тогава у Махапрабху се породиха 
Силен копнеж и смиреност тиха 
И Той към Кришна пламенно отправи зов 
Да може да мантрува във екстатична любов: 
 
(3.20.36) 
„О, Боже Мой, кога ли докато възпявам Твойто свято име 
Очите Ми ще се разхубавят от бликнала в сълзи любов? 
Кога гласът Ми ще пресекне щом го промълвя, кажи Ми?! 
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Кога цял ще настръхна, въздигна ли към Тебе Своя зов?”140 
 
(3.20.37) 
Животът Ми е безполезен без любов към Бога. 
Затова на Теб се моля колкото искрено мога: 
За Свой слуга покорен Ти Ме приеми 
И със богатството на према Ме дари!” 
 
(3.20.38) 
Внезапно усетил от Кришна разлъка, 
Голямо страдание у Шри Чайтаня се пробуди 
И в смесица от смирено ридание и силна мъка, 
Той започна да излива сърцето си лудо: 
 
(3.20.39) 
„О Говинда, във чувства непосилни на раздяла 
Мигът изглежда Ми като една епоха цяла! 
Сълзи се стичат от очите Ми като пороен дъжд… 
Без Теб опустя светът безкраен изведнъж.”141 
 
(3.20.40) 
В Моето безпокойство денят никога не свършва, 
Всеки момент сякаш във милениум се превръща, 
Непрестанно сълзи текат от Моите очи, 
Които са като облаците, когато цял сезон вали. 
 
(3.20.41) 
Целият троен свят е сякаш опустял 
В тази раздяла със Говинда страшна 
И Аз се чувствам като че изгарям цял 
На бавен огън във жаравата ужасна. 
 
(3.20.42) 
Бог Кришна безразличие към Мене проявява, 
Просто любовта Ми да изпита Той се забавлява, 
А приятелките ми казват: „Не се измъчвай! 
По-добре внимание не Му обръщай!” 
 
(3.20.43) 
Докато Радхарани си мислеше така, 
Заради изворно-чистото Ѝ сърце 
Характеристиките на любовта 
Грейнаха на Нейното лице. 
 
(3.20.44) 
Екстатичните симптоми на завист, стремление, 
Смирение, усърдие и молитвено настроение 
Всички намериха едновременно проявление. 
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(3.20.45) 
В такова настроение, с развълнувани мисли, 
Шримати Радхарани изрече една шлока 
В изражение на предаността си чиста 
Пред Своята близка приятелка гопи. 
 
(3.20.46) 
В същия екстатичен дух 
Шри Чайтаня рецитира този стих 
И щом изрече думите подбрани, 
Той се почувства като Радхарани: 
 
(3.20.47) 
„Кришна може да Ме тъпче с нозе или с любов да Ме прегръща, 
Или сърцето Ми да разбива като безразличен от Мен се отвръща. 
Той безусловно е свободен да постъпва с Мене както ще, 
Но винаги едничкият Ми господар и светликът на очите Ми ще е!”142 
 
(3.20.48) 
Аз съм слугиня в лотосовите нозе на Кришна; 
Той е олицетворение на щастие и сладост най-висши. 
Единение със Мене ако дръзко  пожелае, 
Може във прегръдките си да Ме приласкае; 
А може и като не иска с Мене да се среща, 
Да разяжда тялото и ума Ми в страст гореща. 
При все това само Той е Моята любов! 
Само Той е господар на клетия Ми живот! 
 
(3.20.49) 
Моя скъпа приятелко, просто чуй сега Моето решение: 
Кришна е Господарят на живота Ми при всяко положение, 
Независимо дали с обич Ме обгражда, като се явява пред Мене, 
Или Ме убива от нещастие, като оставаме разделени. 
 
(3.20.50) 
Понякога Кришна компанията на другите гопи забравя 
И тялото и ума Му Аз напълно да владея се оставя. 
Така на добрата Ми съдба Той става въплъщение, 
Карайки останалите да страдат от любовните ни отношения. 
 
(3.20.51) 
Или, понеже в крайна сметка Той е много хитър 
И упорит измамник, който тича след жените, 
Кришна в любовни афери с тях пред Мен се занимава, 
Което прави Ме нещастна, но Той Моят господар остава. 
 
(3.20.52) 

                                                
142 „Шикшащака” 8 
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Истината е, че Аз за собственото си щастие нехая. 
Кришна да е щастлив - друга цел в живота си не зная! 
И ако радост Му доставя Моето нещастие, 
Най-голямото щастие за Мен това ще е! 
 
(3.20.53) 
Ако Шри Кришна, привлечен от красотата на друга жена, 
Иска с нея да се наслаждава, но не може и нещастен е от това, 
Аз падам в нейните нозе, хващам я за ръката и при Него я водя, 
За да може Той щастливо с нея да се наслаждава на воля. 
 
(3.20.54) 
Ако някоя любима гопи проявява признаци на гняв, 
Кришна е наистина много удовлетворен от тях. 
Той наслаждава се да слуша как тази гопи Го гълчи, 
А тя гордостта си изоставя, след като Го удовлетвори. 
 
(3.20.55) 
Защо една жена ще продължава да живее, 
Щом знае, че мъка в сърцето на Кришна тлее, 
Но въпреки това дълбок гняв към Него проявява? 
Очевидно само собственото й щастие я удовлетворява. 
Проклинам такава жена мълния по главата да я порази, 
Защото ние искаме просто това, което Кришна ще удовлетвори. 
 
(3.20.56) 
Ако някоя гопи Ми завижда, но че Кришна я желае узная, 
Да ида във дома ѝ изобщо няма да се поколебая 
И прислужница покорна ще ѝ стана, 
Защото щастие за Мен така ще има само. 
 
(3.20.57) 
Жената на един брахмана, страдащ от проказа, 
Се прояви като най-благочестивата жена, 
Като да служи на една проститутка не се отказа, 
За да може удовлетворение да дава на мъжа. 
Тя така спря движението на слънцето в небесата, 
Върна към живот съпруга си обратно  
И удовлетвори боговете от троицата прастара -  
Бог Брахма, Бог Вишну и Бог Шива, Махешвара. 
 
(3.20.58) 
Кришна е Моят живот и Моята душа, 
На живота Ми Той е едничката хазна. 
Всъщност, Кришна е животът на Моя живот, 
Затова винаги Го пазя във сърцето си с любов 
И да Му отдавам служене всякога се стремя, 
Като постоянно мисля как да Го удовлетворя. 
 
(3.20.59) 
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Моето щастие е да служа на Кришна, 
А Той смята съюза ни за щастие най-висше. 
По тази причина Своето тяло отдавам, 
Като в лотосовите Му нозе го дарявам, 
А Кришна ме приема за Своя любима 
И най-скъпа Своя ме нарича по име; 
Тогава Аз смятам себе си за Негова слугиня. 
 
(3.20.60) 
Служенето към любимия Ми е Моята наслада 
По-голяма от каквато единението ни даже не дарява. 
Богинята на щастливата съдба 
Самичка е доказателство за това, 
Защото макар на гръдта на Нараяна да живее, 
Тя да отдава служене в нозете Му копнее, 
Затова за Негова прислужница се счита 
И да Му служи постоянно удоволствие изпитва.” 
 
(3.20.61) 
Тези твърдения на Шримати Радхарани показват 
Симптомите на чистата любов към Кришна и екстаза, 
Който вкусваше Шри Кришна Чайтаня Махапрабху. 
В тази екстатична любов неспокоен бе Неговият ум; 
Трансценденталните трансформации на любовта 
Се разпространиха по цялата Му златна снага 
И Той не можеше да поддържа Своя ум и тяло, 
Съзнанието Му в любовта погълнато бе цяло. 
 
(3.20.62) 
Чистото предано служене във Вриндаван свято 
Е като намерено в реката Джамбу късче злато. 
Във Вриндаван няма и следа от търсене на лично наслаждение; 
За да проповядва тази чиста любов в материалното творение, 
Шри Чайтаня Махапрабху този стих написа 
И тълкуванието му сетне старателно описа. 
 
(3.20.63) 
Така, завладян от екстатична любов, 
Като полудял говореше Златния Бог 
И подходящи стихове рецитираше, 
Като на значението им се опираше. 
 
(3.20.64) 
Богът още преди съставил беше тези осем стиха 
И хората надлъж и шир от тях учението Му добиха, 
А сега самичък вкусваше сладостното значение 
На поемата „Шикшащака” („Осемте наставления”). 
 
(3.20.65) 
Ако някой рецитира или слуша 
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Тези осем стиха с напътствия могъщи, 
Неговата преданост и екстатична любов 
Към Кришна ще нарастват ден и нощ. 
 
(3.20.66) 
Въпреки че Махапрабху Чайтаня 
Е дълбок и спокоен като милион океани, 
Когато луната на екстазните Му чувства изгрява, 
Той силно се вълнува и неспокоен става. 
 
(3.20.67-68) 
Когато Шри Чайтаня четеше стиховете, 
Написани от великите ваишнава поети, 
Такива като Джаядева и поемата „Гита Говинда”, 
„Шримад Бхагаватам”, където много шлоки има, 
Драмата на Рамананда Рая с най-висша любов пропита 
И известната творба на Билвамангала „Кришна Карнамрита”, 
Той бе завладян от всякакви емоции екстатични 
И вкусваше техните значения най-различни. 
 
(3.20.69) 
В продължение на дванадесет години Шри Чайтаня 
Пребиваваше денонощно в това състояние. 
Заедно с двамата си приятели изживяваше тези шлоки, 
Пълни с дивно блаженство и сладостта на бхакти дълбока. 
 
(3.20.70) 
Дори Анантадев с хилядата лица 
Да достигне предела не можа 
При описването на блаженството на неродения 
Чайтаня Махапрабху и Неговите забавления. 
 
(3.20.71) 
Как тогава въобще би могла 
Една обикновена въплътена душа, 
Която нищожна интелигентност притежава, 
Описания на забавленията Му да дава? 
Ала опитвам се аз, въпреки всичко, 
Да се докосна до една малка частичка 
От тези дивни забавления поне, 
За да пречистя собственото си сърце. 
 
(3.20.72) 
Предел нямат дейностите на Шри Чайтаня 
И Неговите думи в изумяло състояние. 
Затова ако се опитам да ги опиша всички, 
Размера на книгата ще нарасне непривично. 
 
(3.20.73) 
Онези забавления, които вече са възпяти 



 419 

От Вриндаван дас Тхакур в „Чайтаня Бхагавата”, 
Описани с неговия възвишен стил, 
Аз тук само накратичко съм обобщил. 
 
(3.20.74) 
Разказал съм само съвсем накратко 
Забавленията на Шри Чайтаня сладки, 
Които не бяха описани от Вриндавана даса, 
Ала обемът на тази книга така нарасна, 
Защото тези забавления трансцендентални 
Са толкова много на брой и са уникални. 
 
(3.20.75) 
Тъй като е напълно невъзможно 
Да опиша всички забавления подробно, 
Ще сложа край на разказа си за Чайтаня, 
Поднасяйки смирените си почитания. 
 
(3.20.76) 
Това, което съм разказал, просто насочва, 
Ала ако някой тази посока да следва започне, 
Той може да постигне невероятния вкус 
На всички забавления на Шри Махапрабху. 
 
(3.20.77) 
Дълбините не мога аз да проумея 
На значимите забавления на Чайтаня. 
Интелигентността ми в тях да проникне не умее 
И затова не можах да им дам вярно описание. 
 
(3.20.78) 
А сега смирени почитания аз отдавам 
В нозете на моите читатели ваишнави 
И слагам край на това описание 
На характера на Шри Чайтаня. 
 
(3.20.79) 
Небесната шир безпределно се синее, 
Но птиците летят коя доколкото и както умее. 
 
(3.20.80) 
Забавленията на Шри Чайтаня 
Са като небе, което няма очертания. 
Как може обикновено същество тогава 
Изцяло да ги опише както подобава? 
 
(3.20.81) 
Аз съм се постарал да ги представя 
Доколкото интелигентността ми позволява, 
Сякаш опитал съм се да докосна капка 
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Насред океанската повърхност гладка. 
 
(3.20.82) 
Любимият предан на Бог Нитянанда, Ади Гуру, 
Е великият Шрила Вриндаван дас Тхакура. 
Затова той е изначалният Вясадева по описание 
На всички забавления на Махапрабху Чайтаня. 
 
(3.20.83) 
Ала макар Вриндаван дас Тхакур да има в притежание 
Пълния набор от забавленията на Шри Чайтаня, 
Повечето от тях той настрана е оставил 
И описание на съвсем малка част е направил. 
 
(3.20.84) 
Това, което съм представил в тази книга аз 
Бе пропуснал да направи Шри Вриндаван дас, 
Но въпреки че не е разказал тези забавления, 
Той ни е дал тяхното прецизно обобщение. 
 
(3.20.85) 
В книгата си като „Чайтаня Мангала” позната -  
Сега известна повече като „Чайтаня Бхагавата” - 
Той е споменал тези забавления на много места; 
Моля читателите да я прочетат, защото е по-добра. 
 
(3.20.86) 
Аз забавленията съвсем накратко съм описал, 
Изцяло да ги разкажа дори не съм и опитвал. 
В бъдеще, обаче, Ведавяс с могъщото си знание 
Ще им направи много по-подробно описание. 
 
(3.20.87) 
В „Чайтаня Мангала” Вриндаван даса 
На много места същото това каза: 
Че в бъдеще Вясадева ще опише 
Забавленията на Чайтаня висши. 
 
(3.20.88) 
Нектарните забавления на Шри Чайтаня 
Са досущ като млечен океан разляни. 
Вриндаван дас Тхакур, според своята жажда, 
В кана си наля и на нектара се услажда. 
 
(3.20.89) 
Остатъкът от млякото, което Вриндавана даса 
Ми даде, до насита да се наквася, 
Ми стигат да си напълня корема; 
Сега жаждата ми е напълно утолена. 
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(3.20.90-91) 
Аз съм много незначителна душица, 
Като малката червеноклюна птица, 
Която пие от морската вода жадно-жадно. 
Докоснах се само до капка от морето грамадно 
На забавленията на Шри Чайтаня. 
В този пример обърнете внимание 
Колко обширни са Неговите деяния! 
 
(3.20.92) 
Като казвам „Написал съм” обаче 
Трябва да е ясно какво това значи -  
Погрешно е да се разбира, че съм писал аз, 
Понеже съм дървена кукла, обзета от екстаз. 
 
(3.20.93) 
Аз съм стар и вече инвалид, 
Почти съм сляп и глух дори, 
Ръцете ми треперят, умът ми е разстроен, 
А разумът ми винаги е неспокоен. 
 
(3.20.94) 
Нито мога да вървя добре, нито да седна -  
От толкова много болести съм поразен. 
Всяка минута може да ми е последна, 
Може да умра всяка една нощ и ден. 
 
(3.20.95) 
Преди за своята неспособност вече ви споменах; 
Сега чуйте защо да пиша въпреки това не спрях. 
 
(3.20.96-98) 
Аз пиша тази книга заради милостта 
На Шри Говиндадев на лотосовите стъпала, 
На Шри Чайтаня Махапрабху, на Господ Нитянанда 
И на всемилостивия Шри Адвейтачандра, 
Както и на останалите преданоотдадени 
И на читателите, на които книгата ще бъде дадена, 
А също на Сварупа Дамодара, на Рупа-Санатана, 
На духовния ми учител Рагхунатх дас Госвами, 
На Шри Джива Госвами и още на едно 
Много специално вриндаванско божество. 
 
(3.20.99) 
Божеството Мадана Мохана, 
Което обитава Вриндавана, 
Ми заръча да пиша, въпреки че не бива 
На всеослушание това да се разкрива. 
Но аз го правя, защото Бог е милостив 
И не мога просто да остана мълчалив. 
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(3.20.100) 
Ако не ви разкрия тази истина, че пиша 
По заръката на Мадана Мохана висша, 
Бих бил неблагодарник към Бога голям; 
Затова го казвам, въпреки че ме е срам. 
Читатели, за горделив не ме мислете 
И умолявам ви, не ми се гневете! 
 
(3.20.101) 
Понеже отдадох молитви в лотосовите ви нозе, 
Всичко, което писах за Гоуранга, възможно бе. 
 
(3.20.102) 
Поредността, в която са се разкрили 
Забавленията на Бога в Антя Лила 
Позволете ми да повторя сега пак, 
За да вкуся отново нектара им благ. 
 
(3.20.103) 
Първата глава описва как Рупа Госвами 
За втори път се среща с Шри Чайтаня 
И как Богът чу неговите две драми. 
 
(3.20.104) 
В същата глава е разказана и една 
Случка с кучето на Шивананда Сена, 
Което мантруваше светите имена 
По заръка на Чайтаня и бе спасено. 
 
(3.20.105) 
Втора глава разказва в линии общи 
Как Богът наказа Харидаса Младши. 
Също в тази глава се дава описание определено 
На прекрасното откровение на Шивананда Сена. 
 
(3.20.106) 
В трета глава е описана могъщата слава, 
Която Харидаса Тхакура притежава 
И също са споменати критичните слова, 
Който Чайтаня от Дамодар Пандита изтърпя. 
 
(3.20.107) 
Третата глава също така е посветена 
На това как Махапрабху освобождава всички, 
Като дарява щедро на цялата вселена 
Святото име на Господ Бог Шри Кришна 
И описва как нама-ачария Харидас Тхакур 
Установява славата му с личен пример. 
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(3.20.108) 
В четвърта глава се казва как Санатана Госвами 
За втори път се срещна с Шри Чайтаня; 
Как след това Богът го спаси 
И Санатана не се самоуби. 
 
(3.20.109) 
Четвърта глава също ни разказва 
Как Санатана бе изпитан, но не се отказа 
В жегата на месец Джяиштха (Май и Юни) 
И сетне с нови сили се завърна в Враджабхуми. 
 
(3.20.110) 
В пета глава е преразказана тая 
История как Богът Прадюмна Мишра 
Изпрати при Шри Рамананда Рая 
Да слуша темите за Господ Кришна. 
 
(3.20.111) 
Тази глава също описва как Сварупа Дамодара 
Отхвърли написаната от бенгалския поет драма 
И установи славата на Божеството в храма. 
 
(3.20.112) 
В шеста глава пише как Рагхунатх дас Госвами 
Се срещна със Махапрабху Чайтаня, 
А сетне как направи пиршество с ориз 
На Нитянанда Прабху по сладкия каприз. 
 
(3.20.113) 
Тази глава също ни разказа 
Как Богът повери Рагхунатха даса 
На грижите на Шрила  
Сварупа Дамодар Госвами 
И му даде Говардхана-шила 
И гирлянд от раковини неголями.  
 
(3.20.114) 
В седма глава се дава описание 
Как Валлабха Бхатта срещна Шри Чайтаня 
И как Богът изобличава гордостта му фалшива, 
Като по различни начини пред него я разкрива. 
 
(3.20.115) 
Осмата глава накратко описва 
Как Рамачандра Пури пристигна 
И как Шри Чайтаня, в страх от него, 
Намали Своето ядене до много леко. 
 
(3.20.116) 
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В девета глава пък се разказва как 
Спасен бе Гопинатх Паттанаяк 
И как хората от трите свята 
Да видят Шри Чайтаня можаха. 
 
(3.20.117) 
Сетне описах в десетата глава 
Как Бог Чайтаня вкусваше храна, 
Дадена Му от Неговите преданоотдадени 
И също богатството на торбите на Рагхава. 
 
(3.20.118) 
В същата глава е направено описание 
Как Богът постави Говинда на изпитание 
И как сетне със любов голяма 
Танцуваше Шри Чайтаня в храма. 
 
(3.20.119) 
В единадесетата глава се прави описание 
На това как Харидаса Тхакура напусна 
И как Върховният Бог, Шри Чайтаня, 
Своята обич към преданите си разпръсна. 
 
(3.20.120) 
В дванадесета се разказва как от Джагадананда Пандита 
Делвата със сандалово масло бе в гняв разбита 
И също как Нитянанда Прабху уж наказа 
Шивананда Сен, а всъщност милост му оказа. 
 
(3.20.121) 
Тринадесетата разказва как Джагадананда 
Отиде до Матхура и се върна обратно 
И как Махапрабху случайно чу песен, 
Изпята от танцуващата дева-даси. 
 
(3.20.122) 
Има разказ също във главата 
Как Шри Чайтаня срещна Рагхунатха Бхатта 
И по безпричинната си милост го изпрати 
Във Вриндавана при Госвамите святи. 
 
(3.20.123) 
Четиринадесетата глава дава на читателите шанс 
Да се докоснат и усетят Божия духовен транс, 
В който в Джаганатха Пури бе Неговата снага, 
А във Вриндавана се бе пренесъл Той в ума. 
 
(3.20.124) 
В същата тази глава има и описание 
Как пред Симха-двара падна Шри Чайтаня, 
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Как костите Му при ставите се разделиха 
И различни трансцендентални симптоми се проявиха. 
 
(3.20.125) 
Също в тази глава се разказва как 
Махапрабху се втурна към хълма Чатак 
И заговори като обезумял човек пак. 
 
(3.20.126) 
В петнадесета глава се описва как 
Шри Чайтаня влезе във една градина, 
Разположена на океанския бряг, 
И взе я за вриндаванска картина. 
 
(3.20.127) 
Също има описание в тази глава 
Как на Бог Чайтаня петте сетива 
Привлечени към Кришна неудържимо са 
И как Той търси Кришна в танца раса. 
 
(3.20.128) 
Шестнадесета глава на свой ред разказва 
Как Шри Чайтаня милост към Калидаса прояви 
И също какви са резултатите показва 
От яденето на прасада от ваишнавите добри. 
 
(3.20.129) 
Също така описва как на Шивананда сина 
Композира и рецитира мелодично стиха 
И как пазачът на Симха-двара Кришна показа 
На Шри Чайтаня и така увеличи Му екстаза. 
 
(3.20.130) 
В тази глава още се обяснява 
Дивната слава на маха-прасада 
И даден е стих, който ефектите описа 
От нектарните устни на Кришна какви са. 
 
(3.20.131) 
Седемнадесетата глава прави обзор 
Как Махапрабху попадна в един обор 
И там сред кравите прие форма на костенурка, 
Докато се пробуждаха екстатичните Му чувства. 
 
(3.20.132) 
Казва се и как звукът от флейтата на Кришна 
Ума на Шри Чайтаня Махапрабху привлича, 
Който след това в екстаз значенията описа 
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На стиха „Скъпи Кришна, къде е онази жена…”143 какви са. 
 
(3.20.133) 
Седемнадесетата глава описва също как Шри Чайтаня, 
Поради различни екстатични емоционални съчетания, 
Отново като луд заговори и обясни с любов пропито 
Значението на стих от книгата „Кришна Карнамрита” 
 
(3.20.134) 
В осемнадесета глава се разказва как Чайтаня 
В Своя екстаз падна в несвяст в океана 
И как Кришна и гопите в Неговото видение 
Във водите на река Ямуна водеха сражение. 
 
(3.20.135) 
В този си сън, Шри Чайтаня видя 
Как Кришна обядва в една гора. 
Докато Бог Чайтаня плуваше в океана, 
Един рибар във мрежите си Го хвана, 
А сетне Богът в жилището си се върна -  
Всичко това в тази глава се разгърна. 
 
(3.20.136) 
В деветнадесетата глава са дадени описания 
Как съдираше лице в стените Шри Чайтаня 
И как говореше като полудял от мъка 
В проточилата се със Кришна разлъка. 
 
(3.20.137) 
Тази глава описва също така 
Как Кришна се скиташе през нощта 
В една градина посред пролетта 
И пълно описва значението на стиха 
За аромата от Неговата дивна снага. 
 
(3.20.138) 
А двадесетата глава разказва в заключение 
Как Шри Чайтаня рецитира Своето откровение 
От осем строфи, пълни със безценни наставления 
И в екстатична любов вкусваше техните значения. 
 
(3.20.139) 
Шри Чайтаня Махапрабху композира 
Тези осем шлоки, за да инструктира 
Своите предани, но също и лично 
Се наслади на тяхното значение отлично. 
 
(3.20.140) 

                                                
143 “Шримад Бхагаватам” 10.29.40 
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Така аз повторих основните забавления, 
А също и техните значения и смисъл, 
Защото чрез такова едно повторение, 
Човек си спомня какво в книгата съм писал. 
 
(3.20.141) 
Във всяка глава има различни теми, 
Но аз съм повторил само главните според мене, 
Защото да се опишат всички отново ще отнеме 
Не малко от скъпоценното ви време. 
 
(3.20.142-143) 
Трите главни божества на Вриндавана -  
Шри Радха-Мадана Мохана, 
Шри Радха-Говинда и Шри Радха-Гопинатха -  
За гаудия-ваишнавите са животът и душата. 
 
(3.20.144-146) 
За да може желанията ми да се изпълнят сега, 
Поставям нозете на тези личности върху своята глава: 
Бог Шри Чайтаня Махапрабху с Бог Нитянанда, 
Адвейта Ачария и тяхната предана команда, 
Както и Шри Сварупа Дамодара, Шри Рупа Госвами, 
Шри Санатана, Шри Джива и Рагхунатха дас Госвами. 
 
(3.20.147) 
На техните лотосови нозе милостта 
Всъщност е моят истински духовен учител, 
А учениците ми са моите слова, 
Които да накарам да танцуват тук съм се опитал. 
 
(3.20.148) 
Виждайки, че учениците му са много уморени, 
Духовният учител спря да ги кара да танцуват 
И понеже тази милост вече не ги прави вдъхновени, 
Думите ми сега са мълчаливи и в тишина мируват. 
 
(3.20.149) 
Да танцуват сами неопитните ми думи не знаят. 
Милостта на техния гуру бе тая, 
Която ги караше свръх сили да играят 
И сега отдъхват морни най-накрая. 
 
(3.20.150) 
Сега аз обожавам нозете на всичките ми читатели, 
Защото по тяхната милост щастлива е съдбата ми. 
 
(3.20.151) 
Ако някой слуша тези описания 
На забавленията на Шри Чайтаня, 
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Дадени в „Чайтаня Чаритамрита”, 
Пия водата, с която нозете му са умити. 
 
(3.20.152) 
Аз украсявам с почтителност главата си 
С прахта от лотосовите нозе на моите слушатели. 
Сега всички вие пихте от този нектар и затова 
Целия ми труд по писането със успех се увенча. 
 
(3.20.153) 
Молейки се на Рупа и на Рагхунатха в лотосовите нозе, 
Винаги жадният за милостта им Кришнадаса ето че 
Завърши разказа на тази „Чайтаня Чаритамрита”, 
Вървейки внимателно на стъпките им в следите. 
 
(3.20.154) 
Тази творба, „Шри Чайтаня Чаритамрита”, 
С дейностите на Бог Чайтаня е пропита -  
Той е самата Върховна Божествена Личност. 
Този разказ предизвиква щастие несебично 
И всичко неблагоприятно из корен унищожава. 
Ако някой с вяра и любов този нектар усвоява, 
Аз ставам като пчела, която от лотосовия прашец 
На нозете му вкусва на према вълшебния медец. 
 
(3.20.155) 
Понеже тази книга, „Чайтаня Чаритамрита” наречена, 
Написана за удовлетворение на Мадана Мохана и Говинда, е готова, 
Нека сега бъде с най-искрената ми любов поднесена 
В лотосовите нозе на Шри Кришна Чайтанядев отново и отново! 
 
(3.20.156) 
Себепозналите се предани са като пчелите, 
Полудели от привличане на Кришна към ногите. 
На тези лотосови нозе аромата 
Разнася уханието си из трите свята. 
Нима душа, която от този нектар вкусва, 
Някога ще поиска подслона им да напуска? 
 
(3.20.157) 
Във Вриндаван, през година 1537 от ерата Шакабда, 
През месец Джяиштха (който през май-юни се пада) 
На петия ден от намаляващата луна, в неделя, 
Достигнах на тази „Чайтаня Чаритамрита” предела. 
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ХРИДАЯАЩАКА 
(осем стиха от сърцето) 
 
 
 
Заемайки се с това тъй дръзко начинание 
Да опишем поетично славата на Бог Чайтаня, 
Ние призовахме милостта на ваишнавите, 
За да можем в крайна сметка да се справиме. 
 
Милостта на Бога и на Неговите преданоотдадени 
Е всичко, което ни е водило и от което сме направени. 
Макар усилията и думите ни съвършени да не са, 
Ние здраво ден след ден държахме нишката на милостта. 
 
Нека, където и да ме застигне моята съдба, в ад или рай, 
Да не забравям лотосовите нозе на моя Бог любим Нитай! 
Покланям се в прахта от стъпките на всичките Госвами 
И се надявам тя да ме облива и в момента на смъртта ми. 
 
Каква безценна съкровищница на бхакти-раса 
Ни е оставил в тази книга Кави Кришнадас! 
Дори такава личност като Сарвабхаума даса 
Пречисти се и вкус доби, макар тъй паднал да съм аз. 
 
Думите на Кришнадаса, неговите „неопитни” ученици, 
Насядаха кротко по местата си в поетични редици. 
И какво ли може да напише сега Манохари даси, 
Като не чува вече диктовката на Кавирадж в ума си? 
 
Безгласна е камбаната, макар меден език да има, 
Ако не е свързан той с въже от обич към ръка незрима. 
И едва когато във сърцето ѝ отеква пуста тишината, 
Разбира колко много в зависимостта от Бога е богата. 
 
И уж заглъхнали са отдавна куцащите стъпки на поета 
В една неделя през месец Джяиштха отпреди пет века, 
Но в следите от стъпалата му колко много предани сърца 
Сбират прашинки там, където е вървяла любовта. 
 
Молейки се в лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатха, 
Пристъпяйки на Кришнадаса Кавирадж в следите от стъпалата, 
Тази „Чайтаня Чаритамрита” преведена бе от нас, 
Сестрицата Манохари даси и братът Сарвабхаума дас. 
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РЕЧНИК 
на непознатите думи и имена 

 
 

А 
 

Абхидея – методът за достигане на Бога, преданото служене 
Абхишека – церемония, в която в знак на почит се измиват нозете на Бога или на свята 
личност 
Авадхута – звание на Бог Нитянанда, буквално „някой, който е изцяло отвъд 
двойственостите и не се съобразява с обществените условности“ 
Аванти-деша – област в древна Индия, която приблизително съответства на днешния 
регион Малва  
Аватар(а) – инкарнация на Бога, буквално „този, който се спуска“ 
Авеша-рупа – същество от духовното измерение, което е специално упълномощено от 
Бога със знание и могъщество, които да прояви в този свят 
Авидя – невежество, незнание 
Авирбхава – мистичното появяване на Бога 
Агастя Муни – един от седемте велики мъдреци  
Аграхаяна – деветият месец в традиционния индуски календар, който съответства на 
ноември-декември 
Агуру – Aquilaria agollocha, голямо тропично и субтропично ароматно вечнозелено 
дърво, чиято дървесина е горчива и люта на вкус. Приемът му увеличава 
кръвообращението към белите дробове и главата, тонизира и загрява цялото тяло 
Аджамила – греховен и пропаднал брахмана, който в мига на смъртта си случайно 
призовал името на Бог Нараяна, като се обръщал към своя син и така постигнал 
спасение 
Ади-вася - нецивилизован човек, абориген 
Ади Гуру - изначалният духовен учител, Шри Нитянанда Прабху 
Ади Кешава – форма на Бог Вишну, Кришна, която се обожава в храма в Канчипурам, 
Южна Индия 
Адхирудха-бхава – най-висше проявление на интензивен екстаз, което се наблюдава у 
вечните спътници на Бога, такива като гопите  
Адхокшаджа – име на Върховния Бог, „този, който е отвъд възприятието на сетивата и 
ума“ 
Аитота –  градина в близост до храма Гундича, където Бог Чайтаня направил пикник 
заедно с преданите си след почистването на храма 
Аишваря-гяна-юкта –  знание за Бога с разбиране на Неговото безгранично величие 
Айодхя – обителта на Бог Рамачандра 
Акама – без материални желания 
Акрура – предводител от династията на Ядавите и велик преданоотдаден на Кришна 
Алаланатха – четириръка форма на Бог Вишну, Кришна, чийто храм се намира в 
Брахмагири, на около 20 километра от Джаганнатха Пури 
Алитерация – стилистична фигура, при която една или няколко сходни съгласни се 
повтарят няколкократно в близко разположени думи 
Амалаки – вид плод, известен още като амла, богат на витамини и с лечебни свойства 
Амбариша Махарадж – велик цар и предан на Бога, който постигнал съвършенство 
като изпълнявал всичките девет процеса на преданото служене 
Амрита – безсмъртен нектар; сладкиш, приготвен от оризово брашно 
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Амрита-гутика – известна още като амрита-расавали; приготовление от дебели 
пържени хлебчета с кондензирано мляко 
Амрита-карпура – сладко приготовление от мляко и камфор 
Амрита-кели – нектарен сладък ориз, който се предлага вечер на Бога 
Амрита-линга – форма за обожание на Бог Шива 
Амрити-джилипи – приготовление, направено от оризово и нахутено брашно, смесени 
с кисело мляко, изпържени в гхи и потопени в захарен сироп  
Амша – пълна част от тялото на Бога 
Ананда – духовно блаженство  
Ананта – име на Санкарашана, Баларама, което означава безкраен, безграничен (виж 
също Шеша Нага) 
Анвачайе - начин на разбиране на дадена дума чрез представяне на действие с 
второстепенно значение 
Анга – буквално „крайник“, синоним на „амша“ 
Аннакута – пищен фестивал, на който се предлагат големи количества храна в чест на 
повдигането на хълма Говардхана от Бог Кришна 
Антарями – име на Свръхдушата, върховния свидетел в сърцата на всички живи 
същества 
Анубхава – подчинени признаци на екстатичната емоция, които са видими у човек, в 
чието сърце семето на любовта към Бога е започнало да дава плодове 
Анурага - едно от проявленията на любовта към Бога, силна привързаност 
Апани-пада – мантра от шрути раздела на Ведите, започваща с тези думи   
Арбуда – числително бройно, равно на сто милиона 
Ардха-бахя – полувъншно съзнание, когато Богът бил вглъбен във вътрешно 
съзерцание, но въпреки това проявявал и външно съзнание 
Арии – цивилизовани хора, последователи на ведическата култура 
Аруна – вид скъпоценен камък, рубин 
Аруна Риши – колесничар на Сурия, слънчевия бог; олицетворение на лъчите на 
изгряващото слънце, зората 
Арча-виграха – авторитетна форма на Бога, която се обожава в храма 
Асана – издигнато място за сядане на почитана личност 
Атма –душа (в зависимост от контекста може да означава също ум и тяло) 
Атма-бхута – лични придружители на Бога, които общуват с Него в спонтанно 
чувство, незасенчено от знанието за Неговото величие 
Атмарама – себеудовлетворен; известен стих от „Шримад Бхагаватам” (1.7.10) със 
същото наименование 
Атма-самарпана – пълно, безрезервно отдаване на Бога 
Атхаранала – исторически каменен мост над река Мадхупур на входа на град Пури, 
Одиша 
Ахаитуки бхакти – безпричинна, немотивирана, безкористна преданост 
Ачария – духовен учител, който учи с примера си (виж гуру) 
Ашадха – четвъртият месец в традиционния индуски календар, който съответства на 
юни-юли 
Ашвамедха – ведическо жертвоприношение на кон, като му се дава нов живот 
Ашвина – седмият месец в традиционния индуски календар, който съответства на 
септември-октомври 
Ашока - вид свещено дърво 
Ашрая – този, който обожава (преданоотдаденият) 
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Б 
 

Бада и бади – приготовления от дхал 
Бакасура – демонът-чапла, убит от Кришна във Вриндавана 
Бакула – вечнозелено дърво с красиви цветове, което расте в Индия 
Балаганди – място между храма на Джаганнатха и Гундича Мандир в Пури 
Бала Гопала – форма на Бог Кришна като малко дете 
Баларама Халадхара – Върховният  Бог, който държи плуг – първата експанзия на 
Шри Кришна 
Бали Махарадж – един от дванадесетте махаджани, велики авторитети във Вселената, 
който постигнал съвършенство, като отдал всичко в лотосовите нозе на Бог Ваманадев 
Банян – вид свещено дърво (Ficus benghalensis) 
Баудхи – последователи на будистката философия  
Баулия или баула – една от неавторизираните секти, които минават за последователи 
на Чайтаня Махапрабху 
Бахирмукха джана – светска личност, повлияна от външната, материална енергия 
Беда-санкиртана – всеобхватен съвместен киртана 
Бетел - вечнозелено многогодишно растение, с лъскави сърцевидни листа и бели 
цветове. Произхожда от Южна и Югоизточна Азия. Използва се за дъвкане или 
готвене. Има пиперлив вкус 
Биджа-мантра – едносричкови семенни звуци  
Бинду Мадхава (Вени Мадхава) – форма на Кришна, която се обожава в най-стария 
храм на Бог Вишну във Варанаси  
Брахма - първото сътворено живо същество във Вселената, главният сред полубоговете 
(вж. Брахма, Вишну и Шива (Махешвара) 
Брахма-бандху – приятел на брахмана 
Брахмавади – личности, погълнати в мисли за безличностния Брахман 
Брахма, Вишну, Махешвара – троицата Богове, произлизащи от Кришна, които 
отговарят за сътворението, поддържането и унищожението на материалния свят 
Брахма-гаятри – майката на ведическата литература, медитация върху Слънцето: 
„Нека медитираме върху обожаемото сияние на слънцето, което вдъхновява нашата 
медитация“  
Брахмаджьоти – безличностното сияние, което се излъчва от тялото на Бога 
Брахмалока – още известна като Сатялока, планетата на Брахма, най-висшата обител в 
тази вселена 
Брахман – един от аспектите на Абсолютната Истина; недиференцираното, 
безличностно сияние, излъчващо се от тялото на Бога 
Брахмана – учен и образован познавач на Ведите, едно от социалните съсловия в 
системата варни и ашрами 
Брахмананда – духовното блаженство, реализирано при сливането със сиянието на 
Бога 
Брахманда – вселената на Бог Брахма 
Брахманя-дева  –  име на Бога, което означава „този, когото обожават брахманите“ 
Брахма-рандра – отвора на върха на черепа, през който съвършените йоги напускат 
тялото си 
„Брахма Самхита” – санскритски химн, съставен от молитвени стихове, изговорени от 
Брахма във възхвала на Върховния Бог, Кришна,Говинда, в зората на творението.  
Брахма-упасака – личност, която обожава безличностния Брахман 
Брахмачари – ученик, следващ обет за безбрачие 
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Брахмачария - първият ашрам от духовните подразделения, свързан с ученичество и 
безбрачие 
„Брихад Бхагаватамрита” – книга от Санатана Госвами, от която човек може да 
разбере кой е преданоотдаден, какъв е процесът на преданото служене и кой е Кришна, 
Абсолютната Истина 
Брихаспати – духовният учител на полубоговете 
Буддхиман – интелигентен и внимателен 
Бхава – екстаз, екстатична привързаност към Бога, предварителен етап на према, 
любовта към Бога 
Брахма-саюджа – освобождение чрез сливане с безличностното сияние на Бога 
Бхавани – друго име на Дурга или Парвати, съпругата на Бог Шива 
„Бхагавад Гита” („Песента на Бога”) – санскритска поема, състояща се от 700 стиха, 
изговорени лично от Върховния Бог, Шри Кришна, на Неговия преданоотаден и 
приятел, великия воин Арджуна, на бойното поле преди битката при Курукшетра 
Бхагаван – Върховната Божествена Личност, Шри Кришна 
Бхагавата – отнася се или до книгата „Бхагавата Пурана” („Шримад Бхагаватам”) или 
до личността бхагавата (чистият предан на Бога) 
„Бхагавата Сандхарбха” – произведение от Шрила Джива Госвами 
Бхагиратха – велик цар, който докарал река Ганг на земята от райските селения 
Бхаджан – предана песен във възхвала на Бога, изпълнявана в съпровод на 
традиционни музикални инструменти 
Бхаджан-кутир – религиозно място или обител главно на аскети от Гаудия сампрадая, 
колиба за медитация   
Бхадра – шестият месец в традиционния индуски календар, който съответства на 
август-септември 
Бхай – брат 
Бхакта-ватсала – име на Бог Чайтаня, „този, който е много мил със Своите предани и 
винаги ги закриля“ 
Бхакти – преданост и любов към Бога; енергията на предаността; преданите на Бога 
Бхакти-бхава – настроението на преданост 
Бхакти-дхарма – изначално присъщата позиция на всяко живо същество да отдава 
служене с преданост на Бога 
Бхакти-лата - растението на предаността 
Бхакти-раса – настроението на чиста преданост 
„Бхакти Расамрита Синдху” – „Нектарният океан на бхакти-раса”, книга от Шрила 
Рупа Госвами за науката на преданото служене  
Бхарата-варша (земята на Бхарата) - историческо име на Индия, което според 
Пураните е дадено в чест на великия император Махараджа Бхарата 
Бхаргинади – река, в която Бог Нитянанда хвърлил дандата на Бог Чайтаня, след като я 
счупил на три места. Реката след това се прославила с името Данда-бханга-нади 
Бхаттатхари – чергарско племе от псевдо-санняси, които държели жени и ги 
използвали, за да омайват пътниците, да ги ограбват и да ги присъединяват към 
племето 
Бхая – страх, боязън 
Бхил – племе, подобно на чернокожите в Африка, които живеят в джунглата  
Бхишма – велик воин и предан на Бога, един от дванадесетте всепризнати махаджани 
(авторитети върху преданото служене) във вселената; дядо на династията Куру и мъдър 
съветник на царя на Хастинапура 
Бхога – храна, предназначена за предлагане на Бога 
Бхога-арати – церемония за предлагане на храна на Бога 
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Бхога-мандира – мястото, където се съхранява храна, която се предлага на Божеството 
Бхуванешвара – столица на щата Ориса (Одиша) 
Бхукти – материално сетивно наслаждение  
 

 
 
 

В 
 
Ваасудева – име на Върховния Бог, който е всепроникващата личност 
Ваджра – правнук на Бог Кришна 
Ваибхава – други четворни експанзии на Кришна, чатур-вюха, които произлизат от 
прабхава-виласа и имат частично могъщество 
Ваибхава-пракаша – също известни като чатур-вюха, четворната експанзия, която 
произлиза от Бог Баларама – Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анируддха – и 
обитава духовния свят 
Ваидхи-бхакти – предано служене, изпълнявано според регулиращите принципи 
Ваидуря – скъпоценен камък, котешко око 
Ваикарика – лъжливо его в проявлението на доброто 
Ваикунтха – духовният свят отвъд материята, където цари вечност, блаженство и 
знание. Буквално – „свят без тревоги“ 
Ваишакха – вторият месец в традиционния индуски календар, съответстващ на април-
май 
Ваишнава – преданоотдаден на Бог Вишну (Кришна) 
Ваишнава-апарадха – оскърбление в лотосовите нозе на ваишнава  
Ваишнава, Ваишнаватара, Ваишнаваттама – сравнителна степен: обикновен 
ваишнава, по-добър ваишнава, най-издигнат ваишнава 
Ваишя – третото от социалните подразделения (варни) във ведическото общество; 
съсловието на търговците, земеделците и занаятчиите 
Вайраги – отреченик, който зависи единствено от Бога 
Вайтарани - една от шестте главни реки в щата Одиша, Индия 
Вамана – инкарнация на Бога като джудже-брахмана 
Вамана-двадаши – денят на появяването на Бог Вамана 
Вамшивата – свято дърво във Вриндаван, където Кришна свири на флейтата си, за да 
привлече сърцата на Своите предани, особено Враджа гопите. Това е и мястото, където 
Кришна, като Гопинатх, Господаря на гопите, извършва своя танц-раса с тях 
Ванапрастха – буквално означава „този, който се оттегля в гората“; представя третия 
ашрам във ведическото общество, когато семейният предава отговорностите си на 
следващото поколение и се подготвя за оттегляне от светския живот 
Варанана – „тази, която има красиво лице“, друго име на богинята Парвати, Дурга  
Варанаси (Бенарес, Каши) – град разположен на левия бряг на р. Ганг в щата Утар 
Прадеш, считан за свещен от индусите, будистите и джайнистите, както и един от най-
древните градове в света, които продължават да са обитавани 
Варахадева – инкарнация на Бога като глиган 
Варнашрама – ведическата обществена система от четири социални класи – варни 
(брахмана, кшатрия, ваишя, шудра) и четири духовни подразделения – ашрами 
(брахмачари, грихастха, ванапрастха, санняси) 
Варуни – опияняваща медовина, която Бог Баларама обичал да пие 
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Васиштха Риши – уважаван ведически светец, един от седемте велики мъдреци 
(саптариши) 
Васудева - бащата на Бог Кришна 
Васудевамрита-прада - име на Бог Чайтаня, „този, който дарява предания Васудева 
Датта с безсмъртен нектар“ 
Вата – една от трите доши (телесни конституции), комбинация от пространство и 
въздух. Тя е свързана с дишането, съкращенията на мускулатурата, движението на 
флуидите, пулсациите на сърцето, движенията на цитоплазмата и клетъчните мембрани 
Ватсаля-раса - взаимоотношения с Бога като Негов родител 
Веданта („Веданта Сутра”, „Брахма Сутра”, „Веданта Шрути”) -  една от шестте 
философски системи, изложена от Шрила Вясадева; буквално „кулминацията на 
знанието от Ведите“ 
Веди – древни санскритски текстове, съдържащи огромен обем от знание за 
материалния и духовния свят 
Весара – приготовление от нахутено брашно 
Ветаси – вид дърво 
Вибхути – индиректно упълномощени от Бога инкарнации, надарени със специално 
знание и могъщество 
Вивасван – богът на слънцето, наричан също Сурия и Рая  
Виваша-чеща – самохвалство, аспект на трансценденталната лудост 
Виввока – екстатичен симптом, пренебрегване на представянето, направено от герой   
„Видагдха Мадхава” – драма от Шрила Рупа Госвами с описание на забавленията на 
Шри Кришна във Вриндавана 
Виджая Дашами – денят, в който се чества победата на Бог Рамачандра над Равана и 
Ланка 
Видура – велик предан на Бога, един от героите на „Махабхарата”, главен министър на 
Хастинапура и чичо на Пандавите и Кауравите 
Видядхари – красиви полубогове, жители на планетата Видхядхаралока 
Видянагара – град в Южна Индия 
Видяпати – ваишнавски поет (1352-1448г.) 
Вийога – раздяла (виж випраламбха) 
Виласа – различните симптоми, които се проявяват в очите, по лицето и другите части 
на тялото на една жена и начина по който се движи, седи или стои при среща с 
любимия  
Виласа-виграха – многобройни проявени форми на Бога с разнообразни черти 
Виман - трансцендентален летателен апарат, въздушен кораб 
Випаряйо ‘смритих – изкривена интелигентност, когато живото същество, вместо да е 
вечен слуга на Кришна, става Негов съперник 
Випра – титла на учен брахмана 
Випраламбха – чувство на раздяла в интимната любов 
Випра-шасана – махала, където живеят брахмани 
Вираджа – река, която отделя материалния от духовния свят 
Вират – осезаемото проявление на Върховното Цяло, Вселената 
Витхи – технически термин за определен тип изразяване в началото на драма, която се 
състои от една сцена 
Вишайи – слуги на Бог Джаганнатха 
Вишакха – втората по важност от осемте главни гопи след Лалитадеви 
Вишая – обектът на обожание (Върховният Бог) 
Вишвамбхара – име на Бог Чайтаня, което означава „този, който поддържа и закриля 
цялата вселена“ 
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Вишварупа – по-големият брат на Шри Чайтаня, проявление на Бог Нитянанда 
Баларама 
Вишвешвара – най-известният храм на Бог Шива, Господарят на Вселената във 
Варанаси 
Вишну – експанзия на Кришна, всепроникващият Бог, който поддържа цялото 
творение (виж Брахма, Вишну и Шива) 
Вишнулока – духовното небе с безброй Ваикунтха планети, където властва Нараяна и 
безбройните други експанзии на Кришна 
„Вишну Пурана” – една от главните Пурани, написана за хора в проявлението на 
доброто, саттва-гуна 
„Вишну Сахасра Нама” – „Хилядата имена на Бог Вишну” 
Вишуддха-саттва – проявлението на чистото добро, виж шуддха-саттва 
Враджа – виж Вриндавана 
Враджа-деви – несравнимите девойки на Враджа, гопите 
Враджабаси – обитатели на Вриндавана 
Враджендра Кумара (Враджендра Нандана) – име на Бог Кришна, младият син на 
царя на Враджа 
Врáта – обет  
Вриддха-кушманда-бади – малки парченца пържен дхал, смесен със зряла тиква 
Врикша – дърво 
Вринда – гопи, която организира забавленията на Радха и Кришна във Вриндавана  
Вриндавана – върховната духовна обител на Бог Кришна (наричана още Враджа, 
Гокула, Голока) 
Вриндавана даса Тхакура – инкарнация на Вясадева в забавленията на Бог Чайтаня, 
ученик на Нитянанда Прабху и автор на „Чайтаня Бхагавата“ („Чайтаня Мангала”) 
Вришни – древна династия, жители на Дварака, в която се появява бащата на Кришна, 
Васудева 
Вябхичари-бхава – отличителни черти (тридесет и три на брой) на проявите на 
екстатична любов 
Вясадева, Ведавяса (Махамуни Вяса, Кришна Двайпаяна Вяса) – литературна 
инкарнация на Бога, записал Ведите на санскрит за благото на всички хора 
Вяса-пуджа – церемония, в която се отдава почит на духовния учител, който е 
представител на Шрила Вясадева 
 
 
 

 
Г 
 

Гададхара-прананатх – име на Бог Чайтаня, „животът и душата на Гададхара 
Пандита” 
Гадайр-Гоуранга – име на Бог Чайтаня, „Гоуранга, който принадлежи на Гададхара“ 
Гамбхира – стаята в дома на Каши Мишра, където Гоуранга преживявал Своите 
екстази в последните си години в Джаганнатха Пури 
Гангаджала - вид сладкиш 
Ганди – една ганда се равнява на пет кауди (малки раковини, използвани като разменна 
монета) 
Гандхарви – райски същества, ангели - умели певци, музиканти и танцьори 
Ганеша - един от полубоговете с човешко тяло и слонска глава, син на Шива и Парвати 
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Гарбходакашайи Вишну – вторият пуруша, който лежи във вселенските води и от 
чийто пъп израства лотоса, от който се ражда бог Брахма, първото живо същество 
Гарга Муни – един от великите мъдреци в Пураните, син на Риши Бхарадваджа и 
Сушила, семейният жрец на семейството на Нанда Махарадж, приемния родител на 
Кришна 
Гарги – дъщеря на Гарга Муни 
Гаруда – гигантска птица, носач на Бог Вишну 
Гаруда-стамбха – колона със статуята на Гаруда пред главния вход на храма на Бог 
Джаганнатха в Пури 
Гаудадеш (Гауда)  – средновековно царство в региона на Западен Бенгал, Индия, в 
което се появява Шри Чайтаня Махапрабху 
Гауди – работници, които дърпат колесницата на Бог Джаганнатха по време на парада 
Гаудия-ваишнави – последователи на Шри Чайтаня Махапрабху 
Гаутама – ведически мъдрец, основател на философската школа Няя, касаеща 
правилата на разсъждението, логиката, епистемологията и метафизиката  
Гая – град в Индия, в щата Бихар, с древно историческо значение, където Бог Чайтаня 
се среща със Своя духовен учител, Ишвара Пури, и получава посвещение от него 
Гирираджа – друго име на хълма Говардхана, „царят на планините” 
„Гита Говинда” – творба от Джаядева Госвами, описваща взаимоотношенията на 
Кришна с гопите и най-вече с Радха 
Говардхана – хълм във Вриндавана, любимо място за забавленията на Кришна 
Говардхана-дхари – име на Кришна, „този, който повдига хълма Говардхана“ 
Говинда  - 1. име на Върховния Бог, Шри Кришна, което означава „този, който доставя 
наслада на сетивата и на кравите”; 2. личният слуга на Бог Чайтаня в Пури 
Говинда–кунда – мястото, където бог Индра окъпал Бог Кришна и Му отдал молитви, 
след като Бог Кришна повдигнал хълма Говардхана 
Годавари – втората по големина свята река в Индия 
Гокула – реплика на духовната Вриндавана на земята; също част от планетата Голока в 
духовния свят 
„Гопала Чампу” – книга от Шрила Джива Госвами, която описва екстатичните 
любовни взаимоотношения и забавления на Радха и Кришна във Вриндавана 
Гопали – пастирчета, приятели на Кришна в забавленията Му  
Гопи – пастирки във Вриндавана, сред най-приближените предани на Кришна 
Гопи-бхава – настроението на безкористно любовно служене на гопите 
Гопиджанаваллабха – име на Кришна, „най-скъпия приятел на гопите” 
Гопи-чандан – свещена глина, от която преданите поставят тилак на дванадесет места 
по своето тяло 
Горочана - жълт пластир за главата на крава 
Госай – друга форма на думата „Госвами“ (вж. Госвами) 
Госвами  - титла на санняси или на някой, който владее сетивата си 
Гоура (Гоуранга) – име на Бог Чайтаня, което означава „Златният“ 
Гоуракришна – име на Бог Чайтаня, „Кришна, който идва със златен цвят на тялото“ 
Гоура-лила - дивните дейности на Шри Чайтаня 
„Гоуранга Става Калпаврикша” – поема от Рагхунатха дас Госвами 
Гоурасундара – едно от имената на Бог Чайтаня 
Гоурахари - име на Бог Чайтаня, „Бог Кришна, който идва със златен цвят на тялото“ 
Гоур-гопал мантра – мантрата „Гоуранга“ 
Грама – селце 
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Грихастха – семеен, който следва предписанията на Ведите и живее според правилата 
на дхарма; вторият от ашрамите (духовните стъпала в живота) в системата на 
ведическото общество варнашрама 
Гуджджари - вид мелодия (рага) за пеене 
Гуна-аватари - инкарнации, управляващи трите качества (гуни) на материалната 
природа, именно Брахма (раджо-гуна), Вишну (саттва-гуна) и Шива (тамо-гуна) 
Гунджа – вид плодно растение, което се среща във Вриндавана 
Гунджа-мала – гирлянд от малки плодове или раковини 
Гундича – храм в Джаганнатх Пури, където завършва фестивалът Ратха Ятра и където 
Бог Джаганнатха си отдъхва; почистван старателно от Бог Чайтаня и последователите 
Му (виж глава 12 от Мадхя Лила) 
Гуни – трите проявления на материалната природа (саттва – добро; раджас – страст и 
тамас – невежество) 
Гуру – истински духовен учител 
Гуру-махараджа – почтително обръщение към духовен учител  
Гхат – стъпала, които водят към водата на някоя свята река или водоем 
Гхи – пречистено масло 
Гяна – знание; пътят на умозрителното познание 
Гяна-йога – пътят на философското търсене на истината, оттегляне от суетата на света, 
изучаване на свещените писания и размишления над собствената духовна същност 
 
 

 
 

Д 
 

Дабира Кхаса – предишното име на Рупа Госвами 
Дайви-мая – материалната енергия 
Дама – владеене на сетивата и неотклонност от преданото служене към Бога 
Дамодар – име на Бог Кришна, което означава „този, който бива вързан с въжетата на 
любовта“ 
Дана-гхати – тясната пътечка, която преминава през хълма Говардхана и е известна 
като мястото, където Кришна и пастирчетата спирали гопите и им искали такса, за да 
преминат 
„Дана-кели-каумуди” – една от популярните книги на Шрила Рупа Госвами 
Дана-кели-лила - забавлението, в което Кришна събира данък от гопите под формата 
на млечни продукти, за да ги пусне да минат през едно тясно място в подножието на 
хълма Говардхана 
Данда – дълга тояга, носена от санняси като символ на неговото отречение 
Дандават – смирени почитания, при които преданият пада като пръчка на земята 
Дарука – слуга и колесничар на Кришна, който Му веел с ветрило 
Даршан(а) – божествена визия, благоприятна гледка или среща 
Даси – прислужничка  
Дася-раса – взаимоотношения с Бога като Негов слуга 
„Дашама Типпани“ – коментар на Санатана Госвами към Десета Песен на „Шримад 
Бхагаватам”, описващ Кришна-лила и любовта към Кришна 
Дашашвамедха-гхата – главният гхат (място за поклонническо окъпване) в Праяг, 
разположен на река Ганг 
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Двадашадитя-тила  – хълм сред Вриндавана, където Кришна си починал и се изсушил 
след като покорил змея Калия; мястото, където Шрила Санатана Госвами извършвал 
своя бхаджан  
Двапара-юга – третата от четирите юги или епохи, описани в свещените писания 
Дварака – свещеният град сред океана с хиляди неописуемо красиви дворци, столица 
на Ядавите, династията, в която се появява Бог Кришна  
Дваракадиша – име на Шри Кришна в Неговата роля като цар в града сред океана, 
Дварака 
Дева даси – момичета, танцуващи в храма за удоволствието на Бога 
Деваки – майката на Кришна в Матхура 
Девахути – съпруга на Кардама Муни и майка на Капиладева, инкарнация на Бога 
Деви дхама – материалният свят, който се намира под надзора на Дурга, материалната 
енергия 
Джага – галено име на Джагадананда Пандита 
Джагай и Мадхай – двама братя, най-окаяни грешници, които получили 
безпричинната милост на Бог Нитянанда и станали чисти преданоотдадени 
Джагамохана – пространството пред храма 
Джаганнатх-валлабха - любимата градина за отдих на Бог Джаганнатха в близост до 
храма в Пури 
Джаганнатха Мишра – бащата на Бог Чайтаня 
Джаганнатха Пури (Нилачала, Пурушоттама Кшетра) – град край океана в щата 
Ориса, където обитава Бог Джаганнатха, Господарят на Вселената, и където Бог 
Чайтаня прекарал последните години от живота си 
Джаймини – древноиндийски учен, основател на школата Мимамса   
Джайнисти  –  последователи на Джина Махавира, традиционна индийска религия, 
възникнала в 9 – 6 век пр.н.е Джайнизмът проповядва избягване да се вреди на всички 
живи същества на света 
Джайштха – третият месец на годината в традиционния индуски календар, 
съответстващ на май-юни 
Джамбу – река, в която се намират златни частици  
Джанака – цар на Митхила, баща на Ситадеви, съпругата на Бог Рамачандра 
Джанардана – друго име на Бог Кришна, „този, който поддържа всички живи 
същества“ Джанмащами – денят на появяването на Бог Кришна, един от най-главните 
фестивали, които ваишнавите честват 
Джапа-мала – броеница за повтаряне на светите имена 
Джарасандха – цар на Магадха, който враждувал с династията Яду  
Джахнави – друго име на река Ганга 
Джаядева Госвами – ваишнавски поет от ХІІ век, роден в семейство на брахмани, 
автор на епичната поема „Гита Говинда” 
Джива –душата, индивидуалното живо същество 
Джива-таттва – категорията на подчинените живи същества 
Джияда-нрисимха – древен храм на Бог Нрисимхадева в Южна Индия, посетен от Бог 
Чайтаня по време на поклонението Му по светите места  
Джхарикханда – огромна джунгла в източна Индия, която Бог Чайтаня прекосил по 
време на поклонническото си пътуване 
Дивя-юга – един цикъл от четирите вселенски епохи – Сатя, Трета, Двапара и Кали 
Дигвиджая – завоевател, победител; с това име е известен ученият Кешава Кашмири, 
чиято гордост Нимай Пандита сломява на брега на река Ганг 
Дикша – духовно посвещение 
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Дипавали – фестивалът на светлините, който се чества на новолуние през месец 
Карттика 
Дола-ятра  – фестивал в Джаганнатха Пури през месец Пхалуна, на който Божествата 
се извеждат на процесия и се извършват специални церемонии пред стените на храма 
Дугдха-кушманда – тиква, сготвена с мляко 
Дугдха-лаклаки – приготовление от мляко и питки за близане 
Дугдха-тумби – тиква скуош, сготвена с мляко 
Дугдха-чида – сладък ориз, смесен с мляко 
Дурваса Муни – велик мъдрец, който бил известен с това, че лесно се разгневява 
Дурга – богинята, олицетворяваща материалната енергия 
Дурга-мандапа – място за обожание на богинята Дурга в дома на заможен господин 
Духсанга – лошо, нежелано общуване с неискрени хора 
Дхал - ястие от сухо, разцепено вариво, подобно на леща или грах 
Дхам(а) – свещена обител 
Дхарма – предписаните религиозни задължения: вечните нравствени принципи на 
живите същества; присъщи качества и свойства, които поддържат и придават смисъл на 
съществуването на даден обект 
Дхатри – вид свещено дърво, Emblica officinalis 
Дхимахи – „аз медитирам върху” 
Дхира-лалита – Бог Кришна, който е привлекателен и младолик изкусен шегаджия и 
винаги се наслаждава в любовни игри със Своите приятелки, като ги покорява с 
чаровността си 
Дхоти – традиционна мъжка дреха, носена в Индия 
Дхрити – въздържание на езика и гениталиите; издръжливост, постоянство, упоритост, 
устойчивост 
Дхрува Махарадж – малко момче, което станало велик предан, когато се подложило на 
сурови отречения, за да успее да види Върховния Бог. Историята му е описана в 
Четвърта Песен на „Шримад Бхагаватам“ 
Дхупа-арати – просто арати (обожание), при което се предлагат само инсенс, цвете, 
чамара и ветрило 
Дхутура – вид интоксикант 
Дхяна-йога - или още „ащанга-йога“; осемстепенна система, която представлява 
инструмент за постигане на мистични съвършенства, познание на собствената душа и 
търсене на Бога 
 

 
 

Е 
 

Екадаши – единадесетият ден от лунния календар, ден за пост и пречистване 
Ека-пада – материалният свят, който се състои от една четвърт от енергията на Бога 
Екатва – един от петте вида освобождение (виж саюджа) 
Експанзии – безбройни форми на Бога, в които Той се появява и които не се отличават 
от Него 

 
З 

 
Заминдар – аристократ и земевладелец 
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И 
 

Имперсоналист – някой, който отрича личностната форма на Бога 
Индра – един от полубоговете, цар на рая 
Индранила – вид скъпоценен камък, сапфир 
Инкарнация – въплъщение на Бога в материалния свят (виж също аватара) 
Ишвара – Върховният Бог, който контролира всичко и всеки 
 
 

 
 

Й 
 

„Йога Вашиштха” - книга, която се подкрепя особено от маявадите, защото е пълна с 
имперсонални разбирания относно Върховната Божествена Личност, без никакъв досег 
на ваишнавизъм 
Йога-мая – вътрешната, духовна енергия на Бога 
Йогарудха – личности, които са се издигнали вече до равнището на йогийското 
съвършенство  
Йогарурукшу – личности, които желаят издигане до равнището на йогийското 
съвършенство  
Йогендри – деветима велики мъдреци, йоги и преданоотдадени – Кави, Хави, 
Антарикша, Прабуддха, Пиппалаяна, Авирхотра, Дравида (Друмила), Чамаса и 
Карабхаджана  
Йоджана –  ведическа мярка за разстояния равна приблизително на 15 километра 
 

 
 

К 
 

Кавери – голяма река, една от седемте свети реки в Индия 
Кави Карнапура – велик ваишнава поет и предан на Бог Чайтаня, известен още като 
Парамананда дас, най-малкият от тримата сина на Шивананда Сена, роден през 1527 г. 
и написал много известни литературни творби върху ваишнавизма 
Кадамба – вечнозелено дърво с красиви цветове, под сянката на което Радха и Кришна 
провеждат Своите любовни игри 
Кадара – вид тилака, който служи за мехлем на Бога 
Кази – ислямски учен в областта на правото или съдия 
Каишора – възрастта детство и младост на Бога, след 11 години 
Кайтава – да мамиш себе си и другите 
Кала – част от пълна част на проявлението на Бога 
Калапа-вякарана – една от най-известните системи по граматика на санскритския 
език 
Кали Юга (епохата на Кали) – последната от цикъла на четирите вселенски епохи 
(Сатя, Трета, Двапара и Кали), която се характеризира с упадък, деградация и 
нерелигиозност; епохата на кавги и лицемерие, в която живеем 
Калия-гхат – място за къпане във Вриндавана, където Бог Кришна покорил змея Калия 
Калпа – периодът, в който съществува вселената, колкото трае животът на твореца 
Брахма 
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Кама-гаятри – мантра, с която се обожава Кришна във Вриндавана като духовния, 
вечно млад Бог на любовта 
Кама-дхену – кравички във Вриндавана, които изпълняват всички желания  
Камандалу – съд за вода на отшелник  
Камса – жесток управител на царството Вришни в област Матхура. Брат на Деваки, 
майката на Кришна и Негов заклет враг. Убит лично от Кришна 
Канада – ведически мъдрец, основател на философската школа Ваишешика, форма на 
атомизма в естествознанието 
Канджи-бада – питки, направени с кисела оризова вода  
Каништха-адхикари – най-нисша класа преданоотдаден, начинаещ, чиято вяра е 
податлива и крехка; почита само Бога в храма, но не знае как да се отнася правилно с 
другите преданоотдадени 
Кантимала – ваишнавска огърлица от дървото туласи 
Капила – древноиндийски учен, основател на школата Санкхя  
Капиладева – инкарнация на Бога 
Капиттха – вид лечебно растение, дърво Limonia acidissima L. 
Капотешвара – божество на Шива в град Камалапура 
Карана – причината или действената природа; Причинният океан 
Каранодакашайи Вишну (Каранарнавашайи Вишну) – експанзия на Кришна, 
наричан още Маха Вишну,  първият пуруша, който лежи в Причинния океан и от чийто 
пори възникват всички материални вселени  
Кардама Муни – велик мъдрец, баща на инкарнацията на Бога, Капиладева 
Карма - пътят на дейностите за резултатите от тях 
Карпура – вид цвете 
Карттика-врата – специален обет през месец Карттика, когато се обожава формата на 
Бога, известна като Дамодара 
Катака – град в щат Одиша, бивша столица 
Кауда – малка раковина, използвана като разменна монета 
Каунтея – синът на Кунти, име на Арджуна  
Каупина – правоъгълна ивица памучен плат, която служи за препаска, използвана като 
бельо от мъжете 
Каурави – „потомци на династията Куру”; общо прозвище на стоте сина на 
Дхритаращра и Гандхари, начело с Дурйодхана и Духшасана, братовчеди на Пандавите 
и техни опоненти 
Каустубха мани – най-скъпоценният от всички камъни, атрибут на Бог Вишну 
Кафа –  една от трите доши (телесни конституции), която е съставена от вода и земя,  и 
е бавна, влажна, снабдява всички части на тялото с вода, необходимата за ставите 
смазка, поддържа влажността на кожата и имунитета 
Кахани - бройна единица, една кахана се равнява на 1280 кауди 
Кашанди –  кисела подправка 
Каястха – общност, смесица от всички касти, която специално включва заетите с 
чиновническа и секретарска дейност 
Кевала – ниво в чистото предано служене, особено в приятелство с Кришна, когато 
преданият забравя за достоянията на Бога, въпреки че ги вижда, и смята себе си за 
равен на Кришна 
Кешава – име на Кришна, „този, който убива демона Кеши” или „този, който е по-
велик дори от Брахма и Шива“ 
Кешава Бхарати – санняси от школата на маявадите, когото Шри Чайтаня приема за 
учител и който му дава посвещение в сана на отречението 
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Кеши-гхат – свещено място за къпане на брега на река Ямуна във Вриндавана, където 
Бог Кришна убил демона Кеши 
Кила-кинчита – едно от екстатичните настроения, които украсяват снагата на 
Шримати Радхарани, породено от радост 
Киннари – небесни същества, обитатели на Киннаралока 
Киртана – възпяване на светите имена 
Киртанананда – блаженството от възпяването на светите имена в киртана 
Киртания – изявен изпълнител на киртан 
Кишора Гопал – форма на Бог Кришна с младежки черти 
Клим – духовното семе (биджа) на мантрата кама-гаятри 
Коли-кханда – приготовление от горски плодове 
Коли-чурна – горски плодове, стрити на прах 
Коли-шунтхи – сух джинджифил и горски плодове 
Коморин – нос Коморин (още известен като Канякумари) е най-южната точка на 
индийския субконтинент 
Конарка - град в областта на Пури в щата Одиша на брега на Бенгалския залив на 65 
километра от столицата на щата, Бхуванешвар. В него се намира храмът на Слънцето, 
построен през 13-ти век, също известен като Черната Пагода, изграден от черен гранит 
по време на царуването на Нарасимхадева-І 
Коти – числително бройно, равно на десет милиона 
Кришна – Всепривличащият; името на Върховния Бог 
Кришна-арадхана – обожание на Бог Кришна с любов и преданост 
Кришна-бхакти – преданост към Бог Кришна 
Кришнадаса Кавираджа – авторът на „Шри Чайтаня Чаритамрита” 
Кришна Двайпаяна Вяса – виж Вясадева 
Кришна и Баларама – изначалните форми на Бога, от които произлизат всички други 
експанзии и инкарнации  
Кришна-катха – думите на Бог Кришна или разговорите за Него 
„Кришна Карнамрита” – книга от Билвамангала Тхакура, описваща забавленията на 
Кришна, която Шри Чайтаня Махапрабху много обичал да чете и да обсъжда с 
приближените си 
Кришна-лила - забавленията на Бог Кришна 
Кришналока – най-висшата планета в духовното небе (виж също Голока Вриндавана) 
Кришна мантра –  мантрата, която духовният учител дава по време на посвещението 
(дикша) 
Кришна-нама – святото име на Бог Кришна 
Кришна-према – любов към Кришна 
Кришна-према-раса – вкусът и настроението на чиста любов към Кришна 
Кришна-севананда – блаженството, което изпитва преданият, когато служи на 
Кришна 
Кришна-таттва – знанието, науката за Кришна 
Кришначандра – име на Кришна, тъмната луна 
Кроша – мерна единица за разстояние, равна на две мили  
Кумари – инкарнация на Бога под формата на четирима мъдреци с тела на 5-годишни 
деца (Санатана, Санака, Санат и Сананда) 
Кункума - цветен прах, използван за социални или религиозни означения в Индия 
Кунти – велика предана и кралица от династията Куру, майка на Пандавите и леля на 
Кришна 
Купидон – богът на любовта 
Курари – женски орел рибар 
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Курванти – да се прави нещо за другите; използва се във връзка с преданото служене, 
което трябва да се изпълнява за удовлетворението на Кришна 
Курма-кшетра – свято място в Южна Индия, където се намира храмът на Шри Курма, 
мурти на Бог Вишну във формата на костенурка, посетен от Бог Чайтаня по време на 
поклонническата Му обиколка (виж глава 7 от Мадхя Лила) 
Курукшетра – свято място на поклонение, където Кришна се среща с Радхарани и 
гопите по време на слънчево затъмнение; също мястото на най-великата битка в 
„Махабхарата”, където е изговорена „Бхагавад Гита” 
Куттамита – екстатичен симптом, когато любимата външно изглежда обидена и 
ядосана, но в сърцето си е много щастлива 
Кхаджа – вид хрупкав сладкиш 
Кханда-кширасара-врикша – захарен сладкиш, направен под формата на дървета 
Кханди –  различни части на седемте острова (двипи) във Вселената 
Кхасакхаса – мак или маково семе 
Кхир –  приготовление от сладък ориз с мляко 
Кшатрия –  воин, владетел, администратор – представител на втората по значимост 
варна (социална група) във ведическото общество 
Кшетра-гя – една от енергиите на Бога - живото същество, познавачът на тялото 
Кшетра-санняса – първата степен в ордена на санняса, когато човек напуска семейния 
живот и отива да живее в място на поклонение, посветено на Бог Вишну, което дава 
обет да не напуска 
Кшира-чури Гопинатх – божество на Кришна, което откраднало сгъстено мляко за 
Своя преданоотдаден Мадхавендра Пури (виж глава 4 от Мадхя Лила) 
Кширодакашайи Вишну – третият пуруша, който лежи в океанa от мляко и който се 
намира в сърцата на всички живи същества, като Свръхдуша 
 
 

 
Л 
 

Ладдху – сладкиш от нахутено брашно 
Лакха – бройна единица равна на 100 000 
Лакшман – по-малкият брат на Бог Рамачандра 
Лакшмана – една от цариците на Бог Кришна в Дварака 
Лакшми – богинята на щастието и добрата съдба, съпруга на Бог Вишну 
Лакшми-виджайотсава – голям фестивал в чест на богинята на сполуката, 
Лакшмидеви 
Лалита – една от осемте най-главни гопи, близка приятелка на Шримати Радхарани 
Лалита аланкара – украшение на женствен чар, когато телесните черти са деликатно и 
изящно изваяни и когато веждите са много красиво възбудени  
„Лалита Мадхава” – драма от Рупа Госвами с описание на забавленията на Шри 
Кришна в Дварака 
Лапхра-вянджана – комбинация от няколко зеленолистни, смесени често с ориз, която 
се раздава на бедните  
Лафра – комбинация от няколко зеленчуци 
Лила – божествените забавления 
Лила-аватара – инкарнация на Бога за специфично забавление 
Лила-пурушоттама – име на Шри Кришна, Върховният Бог, който се наслаждава на 
разнообразни забавления 
Лилашука – друго име на Билвамангала Тхакура, авторът на „Кришна Карнамрита” 
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Магха – единадесетият месец в индуския календар, който отговаря на януари/февруари 
Мадана – първата категория на екстаза адхирудха, среща 
Мадана Мохана – име на Кришна; „този, който пленява с красотата си дори Купидон, 
бога на любовта” 
Мадана Мохана, Говинда и Гопинатха – трите главни божества на Вриндавана 
Маджумадара – ковчежник, който води сметка за приходите 
Мадрас – известен още като Ченнай, столицата на индийския щат Тамил Наду 
Мадурай – главен град в индийския щат Тамил Наду 
Мадхава – име на Кришна, съпругът на богинята на щастието 
Мадхавендра Пури – велик Гаудия ваишнава светец, санняси, учител на духовния 
учител на Шри Чайтаня Махапрабху 
Мадхукари – произлиза от думата мадхукара, отнасяща се до пчелите, които събират 
мед от цвят на цвят. Мадхукари е свята личност или просяк, който не приема пълен 
обяд в един дом, а проси от врата на врата, като взима по малко храна от къщата на 
всеки семеен 
Мадхумангала – пастирче, приятел на Кришна, който много обича сладкиши, особено 
ладдху 
Мадхуря-раса (шрингара-раса) – взаимоотношения с Бога като Негова любима 
Мадхусудана – име на Кришна, „този, който убива демона Мадху“ 
Мадхяма-адхикари – преданоотдаден втора класа, който има непоколебима вяра, но 
не е твърде опитен в дебатите и не познава добре свещените писания, за да приведе 
доказателства от тях. Проявява любов към Бога, сприятелява се с Неговите предани, 
към невинните е състрадателен и милостив и избягва общуването със завистливите и 
злонамерените 
Майтрея – велик мъдрец, чиито разговори с Видура са записани в Трета Песен на 
„Шримад Бхагаватам” 
Макара Санкранти – ден от календара в чест на бога на Слънцето Сурия, който се 
празнува през месец Магха (януари) всяка година. Първият ден, в който слънцето 
преминава в Макара (Козирог) и отбелязва края на месеца със зимното слънцестоене и 
започването на по-дълги дни. Много поклонници отиват да се окъпят в свещени реки и 
езера. На всеки 12 години индусите честват Макара Санкранти с едно от най-масовите 
световни поклонения, Кумбха Мела, което се посещава от 40 до 100 милиона души. 
Малати – красиво жасминово цвете с омаен аромат 
Мана – гордост; едно от проявленията на любовта към Бога, възмущение поради 
привързаност 
Манакачу – коренът на зеленчуково дърво, наречено качу 
Манаси Ганга – езеро, разположено в сърцето на селището Говардхана, чиито води се 
вярва, че не се различават от водите на Ганга 
Манвантара – период от време, състоящ се от седемдесет и една дивя-юги (306 720 000 
човешки години), през който управлява един Ману, родоначалник на човечеството    
Манвантара-аватара – инкарнация на Бога за периода на управлението на един Ману 
Мангала-арати – благоприятна храмова церемония за обожание, която се провежда 
рано сутрин, преди изгрев слънце 
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Манда – вид сладко топче 
Мандара (Парвата) – митична планина, която била използвана в древността от 
полубоговете и демоните като бутало за избиването на нектара на безсмъртието 
(амрита) от Млечния океан  
Мандир – храм 
Манима – използва сe за обръщение към уважавана личност в Ориса. Бог Чайтаня се 
обръщал почтително към Бог Джаганнатха по този начин 
Манобхава – любовен обмен, в който мисълта на предания се слива с мисълта на 
Кришна 
Манохара-ладдху – сладкиш, вид сандеш 
Мантра – трансцендентална звукова вибрация, която освобождава ума от тревогите и 
притесненията   
Мантруване  –  повтаряне на светите имена на броеница 
Ману – прародители на човешкия род 
„Ману Самхита” – законите на Ману, сборник от закони за човечеството 
Матся – инкарнация на Бога под формата на златна риба 
Матхура – област край бреговете на река Ямуна в Северна Индия, където се намира 
Вриндавана, родното място на Бог Кришна 
Матхуранатх – име на Кришна, Господаря на Матхура 
Маугдхя – приемане на позицията, че нещата са неизвестни, въпреки че всичко е 
известно 
Маушала-лила – унищожението на династията Яду 
Махабаула – велик отшелник, йогин 
Маха Вишну – виж Каранодакашайи Вишну 
Махабхава – име на Шримати Радхарани; най-висшият любовен екстаз, проявяван от 
Шримати Радхарани; съчетание от седем трансцедентални симптоми на екстаза, 
именно гордост, амбиция, сух престорен плач и страх, завист, гняв, нежно усмихване и 
лекичък смях 
„Махабхарата”– един от двата големи санскритски епоса на древна Индия, съставен от 
Вясадева 
Махаджани – дванадесет упълномощени представители на Бог Вишну, които имат за 
задача да донесат на хората посланието да следват пътя на преданото служене. Имената 
им са: Брахма, Нарада, Шива, Кумарите, Капиладева, Ману, Прахлада, Джанака, 
Бхишма, Бали Махарадж, Шукадева Госвами и Ямарадж 
Маха-пандита – високообразован, начетен и сериозен учен 
Маха-патра – заместник на царя, представител на ориското правителство 
Маха-прасадам – специални остатъци от храната, която е директно предложена на 
Бога 
Маха-пурна – пълно съвършенство, най-висшето ниво на съвършенство 
Махараджа Парикшит – велик арийски цар и предан на Бога, син на Абхиманю и 
Уттара и внук на Арджуна и Субхадра, който бил прокълнат от едно момче-брахмана 
да умре след 7 дни, през които той слушал с неотклонно внимание повествованието на 
„Шримад Бхагаватам“ от своя духовен учител, Шукадева Госвами, и постигнал пълно 
себепознание 
Махараджа Притху – частична инкарнация на Бог Вишну, съвършен цар, през чието 
управление Земята получила името Притхви 
Махарани – царица 
Маха-санкаршана – експанзия на Бог Баларама в духовното небе 
Маха-снана – обилно къпане на Божеството с гхи и вода  
Махат (таттва) – съвкупната материална енергия 
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Махатма – велика душа 
Махеш Дхама – святата обител на Бог Шива 
Маявади – философи имперсоналисти, които учат, че всичко е илюзия 
Маяпури – преданоотдадени от Маяпур  
Мая-шакти – илюзорната енергия на Бога; „мая” буквално значи „това, което не е“  
Мека – един от свещените градове на мюсюлманите, който се намира в Саудитска 
Арабия. Всеки мюсюлманин е длъжен поне веднъж в живота си, ако има физическата и 
финансова възможност, да посети свещената джамия на Аллах в Мека  
Мимамса – на санскрит „размисъл“ или „критично изследване“, една от шестте 
ортодоксални школи в хиндуизма 
Мимансака – философи, последователи на карма-мимамса, школата на Джаимини  
Млеччхи –  нецивилизовани хора, извън ведическата обществена система, които 
обикновено са месоядци 
Мокша-кама – личност, която желае освобождение от материалното оплитане 
Мокшаканкши – човек, който желае освобождение 
Монизъм – или недуализъм (адвейта), философско схващане, според което 
разнообразието на всичко съществуващо може да се обясни с наличието на една 
единствена, недвойнствена субстанция 
Моттайита – пробуждане на сластни желания при спомена за думите на героя  
Мохана – втората категория на екстаза адхирудха, раздяла 
Моча-бхаджа – пържени бананови цветове 
Моча-гханта – сварени бананови цветове 
Мриданга – музикален инструмент, двуглав барабан, който се използва в киртаните 
Мукта-бандха – душа, освободена от материалното оплитане 
Мукти – освобождение от цикъла на повтарящо се раждане и смърт 
Мукунда – едно от имената на Бога, „този, който дарява с освобождение“ 
Мукута-наракела – много твърдо сладко приготовление от кокос 
Мунг-дхал – традиционно вегетарианско ястие в Индия от жълта леща с подправки 
Муни – мъдрец, който е дълбокомислещ, сериозен, тих, свят, отречен и спазва обети 
Мурали-виласи – име на Кришна, свирецът на флейта 
Муралидхари – име на Кришна, който държи флейта 
Мурари – име на Кришна (врагът на демона Мура) 
Мурти – авторитетна форма на Бога, която се обожава на олтара в храма 
Мушала – оръжие, подобно на плуг, един от атрибутите на Нитянанда Прабху 
 

 
 

Н 
 

Набоб – мюсюлмански управник или губернатор 
Навадвипа – град в област Надия, родното място на Шри Чайтаня Махапрабху 
Надия – област в щата Западен Бенгал в Източна Индия, в която се намира родното 
място на Чайтаня Махапрабху, Навадвипа 
Нама – святото име на Бога 
Намабхаса – етап във възпяването на святото име, на който мантруващият се 
освобождава от оскърбленията 
Нама-санкиртана – съвместно възпяване на имената на Бога 
Намаскар – почтителен поклон с допрени длани 
Намачария – учител на святото име, има се предвид Харидаса Тхакура 
Намо намах – смирени почитания 
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Нанда Махарадж – баща на Кришна 
Нанда-махотсава – друго име на фестивала за появяването на Шри Кришна, 
Джанмащами 
Нанданандана – име на Кришна, синът на Нанда Махарадж 
Нандишвара – къщата на Махараджа Нанда 
Нарада Муни – велик светец, трансцедентален пътешественик и проповедник на 
бхагавата-дхарма (преданото служене към Бога) 
Нара-Нараяна – инкарнация на Бога под формата на двама аскети 
Нарахари – друго име на Нрисимхадева (получовек-полулъв) 
Нараяна – една от формите на Бог Вишну, свързана с водите на сътворението; подслон 
и източник на всички живи същества (вж. Маха Вишну, Каранодакашайи Вишну) 
Нарендра-саровар – езеро, разположено на североизток от храма на Джаганнатха в 
близост до градината Джаганнатха Валлабха 
Нетротсава – фестивал, в който се съзерцава прекрасната форма на Бог Джаганнатх, 
която носи радост на очите; извършва се след като тялото на Бога е измито и украсено 
Нигарбха – йоги, който обожава Свръхдушата без форма 
Ниладри – друго име на Джаганнатх Пури, буквално „синята планина“ 
Ниламбар Чакраварти – дядо на Бог Чайтаня по майчина линия 
Нилачала – друго име на Джаганнатха Пури 
Нимай – „Роденият под дървото ним”; галено име на Бог Чайтаня в ранните Му 
забавления в Навадвипа 
Нимба – друго наименование на дървото ним, чиито листа имат горчив вкус, 
пречистват кръвта и се използват за подправка към ястия 
Ниргрантха – има няколко значения: 1. Някой, който е освободен от материалните 
възли на невежеството; 2. Някой, който е лишен от всички регулиращи принципи, 
дадени във Ведите; 3. Някой, който е лишен от знание; 4. Неграмотен, нискороден, 
непорядъчен, неконтролиран и не уважаващ ведическата литература; 5. Капиталист; 6. 
Лишен от всякакви богатства 
Ниргуна – без качества; използва се по отношение на Върховния, за да покаже, че Той 
няма материални качества и е напълно духовен 
Нитай – галено име на Бог Нитянанда 
Нитя – вечно съществуващ 
Нишинда – Vitex negundo, голям ароматен храст, широко използван като народен лек, 
особено в Южна и Югоизточна Азия  
Ништха – етап в преданото служене, когато преданият развива твърда вяра и 
устойчивост и не деградира при никакви обстоятелства; този етап предшества 
развиването на истинския вкус към слушането и възпяването на името и славата на 
Бога 
Нрисимха – инкарнация на Бог Кришна като получовек-полулъв 
Нрисимха-чатурдаши – денят на появяването на Бог Нрисимха 
 
 
 

 
 

О 
 

Одана-шаштхи – церемония, която се извършва в началото на зимата, когато на на 
Джаганнатх се дава зимно покривало, което се закупува директно от тъкача 
Ода-пхула – вид цвете 
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Омкара (Пранава) – свещената звукова вибрация „Ом“ 
Ориса – или Одиша; щат в Източна Индия, където се намира Джаганнатха Пури 
Осморна йога – още известна като ащанга-йога; мистична йога система, която се 
състои от осем стъпки 
 
 

 
 

П 
 

Падича – надзорник (падар) на храма 
Падма – лотос; числително бройно, равно на десет трилиона 
Падмачини – сладко приготовление от лотосови цветове 
„Падявали” –  антология от поезия, съдържаща множество красиви стихове, събрани 
за удоволствието на преданите, съставена от Шрила Рупа Госвами 
Пайда – приготовление от кокос 
Пайс – дребна монета в Бенгал, една стотна от рупията 
Пакка-ваишнава – преданоотдаден, който е много чист и стриктен 
Пана – една пана се равнява на 80 броя малки раковини (кауди) 
Пандави – петимата принцове Юдхиштхира, Бхимасена, Арджуна, Накула и Сахадева, 
синове на Кунти и Панду, главни герои в епоса „Махабхарата” 
Пандита – образован учен 
Панду – цар на Хастинапура, син на Амбалика и Вяса. Известен като земния баща на 
Пандавите 
Панду-виджая – церемония по време на Ратха Ятра, в която Бог Джаганнатх слиза от 
трона си и тържествено застава на Своята колесница 
Панир – млечен продукт от пресечено с лимон прясно мляко 
Панихати – село в близост до Калкута, известно с фестивала Чида-дахи, в който се 
раздава ориз с мляко 
Панча-гавя – пет продукта от крава (мляко, кисело мляко, гхи, кравешка урина и 
кравешка тор), с които се къпе Божеството 
Панчамрита – приготовление, направено с пет вкусни храни (обикновено мед, захар, 
мляко, кисело мляко и гхи) 
Панча-нада – друго име на река Ганга 
Панча Таттва – абсолютната истина в пет аспекта (Шри Кришна Чайтаня, Прабху 
Нитянанда, Шри Адвейта, Гададхара, Шриваса) 
Парабрахман – Бог, Върховната Личност 
Паравьома – духовното небе 
Парама-раса – най-възвишена любов 
Параматма – виж Свръхдуша 
Парамахамса – буквално „възвишен лебед“; най-висшето ниво на реализация на Бога, 
при което отдаденият съвършено познава разликата между дух и материя, между това, 
което е истина и това, което не е  
Парамешвара – Върховният Господ 
Парампара – ученическа последователност, духовна приемственост от учител на 
ученик, по която се предава трансценденталното знание 
Парашурама – инкарнация на Бога, син на Ренука и Джамадагни, унищожил 21 
поколения от злонамерени кшатрии 
Парвата Муни – велик мъдрец сред полубоговете, един от най-древните мъдреци, 
почти постоянен спътник на Нарада Муни 
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Парвати – богинята олицетворение на материалната енергия, съпруга на бог Шива 
Партха – синът на Притха (Кунти), име на Арджуна 
Паталалока – най-нисшата планетарна система в подземния свят на вселената 
Патанджали – древноиндийски мъдрец, основател на школата Йога 
Пати – съпруг, господар 
Патита-павана – „Спасителят на падналите“, име на Бог Чайтаня и на Бог Джаганнатх 
Патола – вид зеленчук 
Патхана – вид специализирани мюсюлмански воини  
Пауганда-лила – детските забавления на Бога на възраст между пет и десет години 
Паурнамаси – олицетворение на вътрешната енергия йога-мая на Бога, която аранжира 
Неговите забавления във Вриндавана 
Пауша – десетият месец в традиционния индуски календар, който съответства на 
декември-януари 
Пашанди – оскърбител, атеист 
Пика – кукувица 
Пилу – специален плод във Вриндавана 
Писания (разкрити писания, свещени писания) – ведическата литература, която е 
достигнала до наши дни в писмена форма 
Полубогове – могъщи личности, заети с управлението на вселенските дела 
Посвещение (дикша) – процес или ритуал на приемане на подслон при духовен 
учител, началото на духовния живот 
Прабхава – първите четири експанзии в категорията виласа, четириръки форми на 
Нараяна – Санкаршана, Васудева, Прадюмна, Анируддха (виж чатур-вюха), които 
притежават пълно могъщество 
Прабхава-пракаша – лични експанзии на Бог Кришна, като тези в Дварака, с които 
Той се жени за 16 108 царици и тези на раса-танца във Вриндавана, когато Той танцува 
с всяка от гопите 
Прабху-падопадхана – име, с което станал известен Шанкара, един от придружителите 
на Бог Чайтаня, което означава "възглавницата на Бог Чайтаня", защото Богът поставял 
нозете си изцяло върху неговото тяло 
Правартака – в театралното изкуство, появяването на един актьор, който влиза в 
действие в нужното време 
Праваса – отнася се за раздялата на любими, които преди са били интимно свързани. 
Тази раздяла се дължи на това, че те се намират на различни места 
Праджалпа – разговори в емоционална лудост, породена от любов в раздяла 
Праджапати – прародителят, родоначалникът на всички същества 
Прадхана – изначалната субстанция, главната причина, съставките и съзидателният 
принцип на материалната природа 
Прайоджана – целта на човешкия живот, любовта към Бога 
Пракаша–виграха – многочислени форми на Бога с еднакви отличителни черти 
Пракашананда Сарасвати – водач на маявади саннясите в Бенарес по времето на 
Чайтаня Махапрабху  
Пракрита-бхакта – преданоотдаден материалист (виж каништха-адхикари) 
Пракрити – материалната природа 
Пранам – почтителен поклон 
Праная – любов, при която си готов да отдадеш на Бога самия си живот 
Пранаяма – йогийска практика на дишане 
Прапта-сиддхи – личности, които са постигнали успех в мистичната йога  
Прарочана – в театралното изкуство, методът да се предизвика публиката да иска да 
слуша още и още, чрез възхваляване на времето, мястото, героя и слушателите 
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Прасадам – предложена на Бога храна, която е одухотворена 
Пратапарудра – (1497–1540 г.) император на Ориса по времето на Шри Чайтаня 
Махапрабху, велик Негов преданоотдаден 
Пратапарудра-сантрата – име на Бог Чайтаня, „спасителят на Махараджа 
Пратапарудра“ 
Прахлада Махараджа – велик предан на Бог Нрисимхадева, един от махаджаните 
(вселенските авторитети в преданото служене) 
Праяг – град в Индия в щата Утар Прадеш, още известен като Аллахабад 
Предикат – в логиката - понятие, което определя предмета на съждението и разкрива 
неговото съдържание 
Према – любов към Бога 
Према-ваичиття – изблик на любов, който носи скръб, породена от страха от раздяла, 
въпреки че любимия присъства 
„Према Виварта“ – книга от Джагадананда Пандита 
Према-виласа-виварта – най-възвишеното и блажено състояние в любовните 
взаимоотношения на Радха и Кришна, вкусвано от Чайтаня Махапрабху 
Према-дхана – богатството на любовта към Кришна 
Према-санкиртана – съвместно възпяване с любов на имената на Кришна 
Према-шакти – енергията на любовта към Бога 
Притху – упълномощена инкарнация на Бога като съвършен цар 
Прия сакха – скъп приятел на Бог Кришна 
Продджита – напълно се отхвърля (склонността да се мами) 
Пуджа – молитвен ритуал в чест на едно или повече божества или за одухотворяване 
на събитие 
Пуджари – свещенослужител в храма 
Пулинди – нецивилизовани хора 
Пундарикакша – име на Бога, „този, който има лотосови очи“ 
Пурани – древни исторически текстове от ведическата литература 
Пурашчарана – ритуалистични церемонии 
Пурва-рага – когато привързаността у любимите преди тяхната среща стане много 
силна и приятна 
Пурна Бхагаван – самата Върховна Божествена Личност 
Пуруша – личността на Бога изначално или в някоя от Неговите експанзии и 
инкарнации 
Пуруша-аватари – тримата главни аватари на Бога за материалното творение, от които 
произлизат всички останали инкарнации 
Пуруша Ачюта – име на Бог Вишну, Кришна, Върховният Непогрешим 
Пурушадхама – най-пропадналият сред хората 
Пурушоттама – 1. друго име на Бог Джаганнатх, Върховната Личност; 2. най-
издигнатият сред човеците 
Путана – вещица-демоница, опитала се да убие Кришна, когато бил малък 
Пушпанджали – церемония, в която на Бога се поднасят цветя за обожание или 
фестивал, когато върху Него се изсипва дъжд от цветя. 
Пхалгуна – дванадесетият месец в индийския календар, който съответства на 
февруари-март  
Пхела – остатъци от храната, която Кришна е ял 
Пхула-бади – малки пържени парченца от вид дхал 
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Р 
 

Равана – демоничен цар на остров Ланка, убит от Бог Рамачандра в битката за 
спасяването на Сита Деви  
Рага – дълбока привързаност в преданото служене 
Рага-марга – пътят на спонтанното любящо служене 
Рагануга-бхакти – следване в стъпките на някой, който служи със спонтанна 
преданост 
Рагатмика-бхакти – чиста, спонтанна преданост при пълна привързаност към Кришна, 
проявявана от враджабасите, обитателите на Вриндавана 
Рагхавера джхали – прославените торби с прасадам на Рагхава Пандита 
Рагхунатх дас Госвами (1494 – 1586 г.) - един от Шестимата Госвами на Вриндавана, 
ученик на Чайтаня Махапрабху, автор на "Вилапа Кусуманджали", прайоджана-
ачария, (който учи с пример как да бъде постигната крайната цел, любовта към Бога), 
отличаващ се със своята простота и отреченост 
Рагхупати – име на Бог Рамачандра, Господаря на династията Рагху 
Раджапута – каста на царете по бащина линия в Индия 
Радха-деша – земи, където реката Ганг не тече 
Радха Кунда – езерото на Шримати Радхарани, най-святото място във вселената 
Радхарани (Шримати Радхарани, Радха) – най-издигнатата сред преданите на Бог 
Кришна, Негова любима и вечна спътница, олицетворение на енергията на 
наслаждението 
Радхика – галено име на Шримати Радхарани 
Рамакели – малко селце в северната част на Западен Бенгал, родният дом на Рупа и 
Санатана Госвами 
Рамануджа – (1017–1137 г.)  теолог, философ и един от най-главните тълкуватели на 
традицията на Шри ваишнавизма  
Рамачандра – инкарнация на Бог Кришна в Трета Юга 
Рамачандра Навами – денят, в който се чества появяването на Бог Рамачандра 
„Рамаяна” – голям санскритски епос, разказващ историята на Бог Рамачандра и 
Неговата съпруга Сита, отвлечена от демоничния цар на Ланка, Равана 
Ранганатха – главното божество на Вишну, полегнало на божествената змия 
Ананташеша в храма в Шрирангам в Южна Индия 
Расабхаса – несъвместимо смесване на вкусовете 
Раса танц  (раса-лила) – танц на божествената любов, най-възвишеното от всички 
забавления на Бог Кришна с Неговите най-приближени предани (виж гопи и Шримати 
Радхарани) 
Раса-таттва – науката за вкусовете на трансценденталните взаимоотношения с Бога 
Раса-ятра – нощта на пълнолуние през месец Карттика, в която се чества танца раса на 
Кришна 
Раси – трансцендентални настроения (вкусове) на служене към Бога; основните раси са 
пет на брой: шанта (неутралност), дася (служене), сакхя (приятелство), ватсаля 
(родителска обич) и мадхуря или шрингара (интимна любов) 
Рати – привързаност с обич 
Ратха – колесница 
Ратха Ятра – ежегоден фестивал на колесницата в чест на Бог Джаганнатха 
Рева – друго име на река Нармада, петата по големина свята река в Индия 
Ремуна – град в щат Одиша, известен с храма на Кширачора Гопинатха 
Риши – мъдрец  
Рохини – съпруга на Васудева и майка на Бог Баларама и Субхадра Деви  
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Рудра – проявление на Бог Шива, което унищожава вселената  
Рудракша – броеница от специални зърна, която се използва от поклонниците на Шива 
Рудха – екстатични симптоми в интимната любов 
Рукмини – главната царица на Бог Кришна в Дварака 
Рупа Госвами (1489 – 1564 г.) – един от Шестимата Госвами на Вриндавана, ученик на 
Чайтаня Махапрабху, философ и поет, автор на основни ваишнавски трудове като 
"Шри Упадешамрита", "Бхакти Расамрита Синдху", "Уджвала Ниламани" и др. Считан 
за шастра-гуру (учител по свещените писания) в Гаудия-ваишнавската школа 
Рупия – парична единица в Индия 
 
 
 

 
С 
 

Сагарбха – йоги, който обожава Свръхдушата във формата на Вишну  
Садашива – най-висшата, вечна форма на Бог Шива 
Садхака – практикуващ духовна дисциплина 
Садхана – духовна практика, състояща се от правила и предписания  
Садхана-бхакти – процесът на преданото служене 
Сакара Маллика – името, с което преди е бил известен Санатана Госвами 
Сакхи – приятелки гопи 
Сакхя-раса – служене на Бога в настроение на приятелство 
Сакши Гопал – свидетелят Гопал, мурти на Кришна, което станало свидетел, за да 
уреди един спор между Негови преданоотдадени (виж глава 5 от Мадхя Лила) 
Салокя  – вид освобождение, при което преданият живее на една планета с Бога в 
духовното небе 
Самбханда – връзката на живото същество с Бога и знанието за нея 
Самвит – енергията на знанието на Бога  
Самипя – вид освобождение, при което преданият става личен придружител на Бога 
Сампрадая – клон от авторитетна ученическа приемственост 
Самсара – кръговратът на повтарящото се раждане и смърт 
Санатана-дхарма – вечният път на преданото служене към Бога 
Санга – свято общуване 
Сандеш – ведически сладкиш от извара 
Сандхини – енергията на вечното съществуване на Бога 
Сани – четиримата светци и философи Кумари (Санат, Санатана, Санака, Санандана) 
Санкаршана – експанзия на Бог Баларама, от когото води началото си Ананта Шеша 
Санкиртан (ягя) – движението на Чайтаня Махапрабху за съвместно възпяване на 
светите имена 
Санкхя – една от философските системи, в която се изброяват елементите на 
творението, изложена изначално от мъдреца Капила 
Санняса – санът на отречение от светския живот; четвъртият от ашрамите в системата 
варнашрама 
Санняси – монах в ордена на отречението 
Санодия – нисша класа брахмани, които ръководят ваишиите в Бенгал; на саннясите 
не се позволява да приемат подаяния и храна от тях 
Сапта-тала – седем много стари, огромни палмови дървета, свързани със забавленията 
на Бог Рамачандра, които Бог Чайтаня прегърнал и освободил по време на обиколката 
си из Южна Индия 
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Саравати – вид портокал 
Сарапури – млечен сладкиш 
Сарасвати – богинята на знанието и всички изкуства 
Сарвагя – всезнаещ 
Сарва-кама – изпълнен с материални желания 
Сари – женска дреха във ведическата култура 
Сарупя – вид освобождение, при което преданият получава тяло като това на Бога 
Сарщи – вид освобождение, при което преданият получава богатства като тези на Бога 
Сат-чит-ананда – присъщите качества на душата – вечност, знание и блаженство 
Саттва – материалното проявление на доброто (саттва-гуна) 
Саттвика-бхава – осем на брой телесни трансформации в резултат на 
трансцендентален екстаз: вцепенение, загуба на съзнание, настръхване, изпотяване, 
промяна на цвета на тялото, треперене, ридаене, секване на гласа 
Сатябхама – една от главните царици на Кришна в Дварака 
Сатям парам – Върховната Абсолютна Истина 
Саубхари – мъдрец, който се подложил на сурови отречения във Враджа на брега на 
река Ямуна, където медитирал под водата. По-късно прекъснал медитацията си и се 
оженил за 50 дъщери на цар Мандхата, като се разпространил в 50 форми и заченал с 
всяка от тях по 100 сина 
Сач-чид-ананда виграха – изначалната форма на Бога, която е изпълнена с вечност, 
знание и блаженство 
Саюджа – вид освобождение, при което трансценденталистът се слива и става едно със 
сиянието на Бога 
Свамини – Шримати Радхарани 
Свараджя-лакшми – личната духовна енергия на Бога 
Сварупа – изначалната духовна форма на живото същество 
Сварупа Дамодара – един от главните придружители на Шри Чайтаня Махапрабху, 
Негов личен секретар 
Сваям Бхагаван – самата Върховна Божествена Личност, изначалният Бог Шри 
Кришна 
Сваям-пракаша – лично проявление на изначалната форма на Бога, сваям-рупа 
Сваям-рупа – изначалната форма на Бога, Кришна, която не зависи от други форми 
Свръхдуша – локализиран аспект на Абсолютната Истина, или Богът в сърцето на 
всички живи същества 
Сеноти – сладкиш, направен от вид ароматно цвете  
Сетубандха – Рамешварам, мястото, откъдето Бог Рама издигнал мост в океана до Шри 
Ланка 
Сиддха-бакула – бхаджан-кутирът на Шрила Харидаса Тхакура в Пури, където той 
възпявал дневно по 300 000 свети имена 
Сиддхалока – духовна обител отвъд материалната природа, в която липсва духовно 
разнообразие и е подобна на сияние 
Сиддханта – санскритски термин, означаващ установения и приет възглед на всяка 
една школа във философията; буквално „установено мнение или доктрина“ 
„Сиддхарта-самхита” – разкрито писание, в което са описани 24-те четириръки форми 
на Бог Вишну и съответното разположение на символите в ръцете им 
Сиддхи – съвършени същества, получили безличностно освобождение и слели се със 
сиянието Брахман; мистични съвършенства на йогите 
Симха-двара – главната порта на храма на Джаганнатх в Пури 
Симхасана  – тронът на Бога, мястото в храма, където Той е поканен да седне, за да 
бъде обожаван 
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Сита – съпруга на Бог Рамачандра, въплъщение на богинята на добрата съдба 
Сканда – или Картикея, Муруган. Бог на войната във ведическия пантеон, предводител 
на армията на полубоговете, син на Шива и Парвати 
Смрити – категория свещени писания, които допълват изначалните Веди 
Снана-ятра – важен религиозен фестивал за преданите на Бог Джаганнатха, честван на 
пълнолуние в месец Джайштха, на който Божествата излизат навън от храма в Пури и 
са отведени с процесия до Снана Беди, където са тържествено окъпани и украсени 
Снеха – нежна обич, едно от проявленията на любовта към Бога 
Стхайи-бхава – привързаността към Кришна никога не отслабва, тя нараства все 
повече и повече, докато преданият  постига различни нива. Всички нива взети заедно се 
наричат стхайи-бхава или постоянно съществуващ екстаз 
Субала – един от приятелите на Кришна, който се намира в сакхя-раса  
Субхадра – сестрата на Кришна и Баларама 
Сударшан – оръжието диск на Бог Кришна 
Судипта-саттвика-бхава – осем вида трансцендентални симптоми, които се проявяват 
едновременно в телата на напредналите преданоотдадени 
Сукрити – благочестиви дейности 
Сукхта – зеленчуци, приготвени така, че да горчат 
Сумеру (Меру) – свещена златна планина, която се намира в центъра на вселената 
Сумум-бонум – Абсолютната Истина, най-висшето благо, от което произлиза всичко 
останало 
Сурабхи – духовни кравички, които пасат по пасищата на Голока Вриндавана и 
изпълняват желанията 
Сута Госвами – велик предан на Кришна, ученик на Вяса, разказвач на някои от 
Пураните, сред които „Шримад Бхагаватам“ и „Махабхарата“ 
Сута Ромахаршана – ученик на Вясадева, велик учен върху Пураните и Итихасите, 
баща на Сута Госвами 
Сутра – буквално „струна“ или „конец“. В литературната традиция на ведическата 
цивилизация се отнася до афоризъм или сбирка от афоризми под формата на наръчник 
или текст. Определен тип литературна композиция, компилация от кратки афористични 
твърдения. 
 

 
 

Т 
 
Тад-екатма-рупа – тези форми съществуват едновременно с формата сваям-рупа и не 
се различават от нея. В същото време, техните телесни черти и специфични дейности 
изглеждат различни. Пример за такава форма е Баларам 
Тадия – нещата,  свързани лично с Бога, като растението туласи, Неговите предани, 
местата на Неговите забавления и „Шримад Бхагаватам”. Кришна е много 
удовлетворен, когато вижда, че някой им служи 
Таиджаса – лъжливо его в проявлението на страстта 
Тайланга – името на държава, в днешно време Телангана или Карнатака 
Тама-гуна – материалното проявление на невежеството (виж Гуни) 
Тамала – вид дърво във Вриндаван, което с цвета си много напомня цвета на тялото на 
Бог Кришна 
Тамаса – лъжливо его в проявлението на невежеството 
Тамбула и пан – подправки 
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Тантра – отнася се до множество различни ръкописи от няколкото езотерични 
традиции, произлизащи от индуистката и будистката философия. Най-вече, тантра се 
занимава с духовни практики и ритуални системи, чиято цел е освобождение от 
незнанието и цикъла на прераждането   
Тапа(с) – отречение и покаяние, също въздържание  
Тапасви – аскети; личности, които се подлагат на тежки отречения, за да се издигнат 
до райските планети 
Татастха (лакшана) – периферни характеристики на дейностите на инкарнациите на 
Бога 
Таттва – санскритски термин, който означава „принцип“, „истина“, „елемент или 
аспект от реалността“ 
Таттвавади – група ваишнави, последователи на Мадхвачария 
Тат твам аси – ведически афоризъм, буквално „ти си същият“ или „ти си това“, отнася 
се до живото същество, като предупреждение да не отъждествява тялото с аза. 
Тилак – свещена глина 
Тимингила – огромно водно създание, описано в древните текстове, което може да 
поглъща цели китове наведнъж 
Тиртха – свято място за поклонение 
Тирупати – местност в областта Читтоор в Андхра Прадеш, Индия, където на хълма е 
разположен град Тирумала с известния храм на Шри Венкатешвара Свами, божеството 
на Вишну 
Титикша – търпение, устойчивост в нещастие и страдание 
Тола – мерна единица за тегло на злато (около 2 унции и половина) 
Трансцендентален – отвъд света на материята, с духовна природа 
Триамбака – име на бог Шива, който има трето око 
Тривени –  мястото, където се сливат реките Ямуна и Ганга 
Тривикрама – друго име на Бог Кришна в инкарнацията му на Вамана, или този, който 
покорява цялата вселена с три стъпки 
Три-пад-бхута – духовният свят, който се състои от три четвърти от енергията на Бога 
Тристранни страдания – страдания, причинени от собствените ум и тяло (адхятмика), 
от другите живи същества (адхибхаутика) и от природните бедствия (адхидайвика) 
Тришна – треската на материалните копнежи 
Триюга – име на Бога, което означава „този, който се появява в три от епохите“ 
Триядиша (Триядишвара) – Бог Вишну или Бог Кришна, Господарят на трите свята 
Туласи – свещено растение, любимо на Бог Кришна 
Туласи-манджари – нежни съцветия на растението туласи 
Турмерик (или куркума) – използва се от хилядолетия в Индия като подправка и 
лекарство с мощен противовъзпалителен и антиоксидантен ефект 
 
 

 
У 
 

Удара-дхи – искрен и напреднал в преданото служене 
Удгхатяка – техническо наименование на въвеждаща сцена в драма, когато един от 
актьорите се появява с танц 
Удгхурна – неустойчиво поведение при раздялата 
Уддхава –  велик предан на Кришна от династията Яду, Негов приятел и съветник 
„Уджвала Ниламани” – книга от Шри Рупа Госвами, която изследва в дълбочина 
мадхуря-раса 
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Удумбара – отнася се до плода, цвета или дървото Ficus racemosa, известно още като 
бодхи, под което Гаутама Буддха получава просветление 
Укхда – приготовление от пържен ориз в гхи, сварен в захарен сироп и смесен с камфор 
Упала-бхога – обедно предлагане на храна в храма 
Упанишади – древни, мистични учения, част от Ведите, които съдържат кратко 
изложение на основните философски принципи и се смятат за същина на Ведите 
Упапурани – ведически исторически текстове, допълнения към главните Пурани 
Урад-дхал – разновидност на дхал, с черна на цвят ципа 
Урукрама – име на Бог Вамана, „този, който има голяма крачка“ 
Уттама-адхикари – най-издигнат преданоотдаден първа класа, който има пълна вяра в 
Кришна, вещ е в логиката и дебатите и се позовава на разкритите писания. Той вижда 
Бога навсякъде и вижда как всичко се намира в Бога 
Уттамашлока – име на Бога, „този, който е възхваляван с подбрани стихове и молитви 
за Негово удоволствие“ 
Уттхана-двадаши – денят след Екадаши в двете седмици, когато луната нараства през 
месец Карттика 
 

 
 

Х 
 

Хануман – най-великият предан и слуга на Бог Рама 
Ха рама –  на езика на яваните това означава „отвратително“, но преданоотдадените 
призовават така Бога „О, Господи Рама!“ 
Харе Кришна махамантра – великата мантра на освобождението; Харе Кришна Харе 
Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе 
Хари – име на Бог Кришна, което означава „този, който отнема и опрощава всички 
грехове“ 
Харибол – възглас, който означава „Възпявай Бог Хари!“ 
„Хари Бхакти Виласа“ – книга, съставена от Санатана Госвами, с много цитати от 
свещените писания 
„Хари Бхакти Судходая” – ваишнава писание, част от „Нарадия Пурана”, написана от 
Деварши Нарада 
Хари-валлабха – сладкиш, подобен на поничка от пържен хляб в гхи  
Харидаса Тхакура – велик преданоотдаден и придружител на Шри Чайтаня 
Махапрабху, упълномощен да разпространява санкиртана движението, станал известен 
като намачария – учителят на святото име 
Харидева – божество във Вриндавана, което се вярва, че е инсталирано от Шри 
Ваджранабх, внук на Кришна, преди 4800 години. Храмът е разположен на разстояние 
от южния бряг на Манаси Ганга   
Хари-катха – разкази за Бог Хари (Кришна) или думите, изговорени от самия Него 
Харинама – святото име на Хари, Кришна 
Харинамамрита – безсмъртният нектар на Божиите имена 
Харинама-ягя – жертвоприношението на възпяването на святото име 
Харша – ликуване; телесен признак, проявен в екстатичната любов 
Хате кхади – денят, в който започва образованието на детето, като буквално му се дава 
„тебешир в ръка“ 
Хера-панчами – ритуал по време на фестивала Ратха Ятра, в който богинята Лакшми 
изразява своя гняв, че Бог Джаганнатх я е напуснал и Го заплашва скоро да се върне 
Хету – причина 
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Хиранмая-махат – материалната енергия, изначалния символ-проявление на 
космическия свят 
Хиранягарбха – божествената душа на всичко 
Хиранякашипу – демоничният баща на Прахлад Махарадж, убит от Бог Нрисимхадев 
Хладини – енергията на удоволствието на Бога 
 

 
 

Ч 
 

 
Чадар – плътен шал, наметало за покриване 
Чайтаня – санскритска дума, която означава „съзнание, живот, знание, душа, 
интелект”; монашеското име на Махапрабху  
Чайтаня-лила – забавленията, игрите на Бог Чайтаня  
„Чайтаня Мангала” („Чайтаня Бхагавата”) – първата биография на Чайтаня 
Махапрабху на бенгалски език от Вриндавана даса Тхакура, която описва Неговия 
ранен живот и ролята Му като основател на традицията Гаудия ваишнава  
Чайтанячандра – име на Бог Чайтаня, който е подобен на трансцендентална луна 
„Чайтаня Чандродая Натака” – „Изгряващата луна на милостта на Бог Чайтаня”, 
драма от Кави Карнапура 
Чайтра – първият месец в традиционния индуски календар, който съответства на 
март/април 
Чайтя-гуру – Свръхдушата, духовният учител вътре в сърцето  
Чакита – позиция, в която героинята изглежда много изплашена, въпреки че въобще не 
се страхува 
Чакравака – птица от семейството на лебедите и гъските 
Чамара – ветрило от опашка на як, което се използва в обожанието на Бога 
Чампака – вид цвете със златен цвят, Magnolia champaca 
Чандали – извънкастови, най-нисшите сред хората, кучеядци 
Чандидас – средновековен поет от Бенгал, роден през 1408 г.,  
Чандрачакора – вид птица, която се храни само с лунна светлина 
Чанпа-кала – вид банан 
Чаранамрита – водата или течността, която е мила нозете на Бога или някой светец 
Чатака – вид кукувица, която пие само дъждовни капки; преданите се сравняват с 
птици чатака, които чакат единствено капките на милостта на Бога 
Чатака-парвата – голяма пясъчна дюна, в близост до Пури 
Чатур-вюха – четворна експанзия на Божествената Личност (Санкаршана, Васудева, 
Прадюмна, Анируддха) 
Чатурмася – период от четири месеца, съвпадащ с дъждовния сезон, от юни-юли до 
октомври-ноември, през който ваишнавите поемат обет да намалят приема на храна, 
предназначена за сетивно наслаждение 
Чатур-шлоки – четирите основни стиха от „Шримад Бхагаватам” (2.9.33-36), които 
съдържат неговата есенция, изговорени от Бог Кришна на Брахма 
Чатухсама – смес от сандал, камфор, агуру и мускус 
Чаудхури – мюсюлмански бирник 
Чинтамани  – философски скъпоценен камък, от който е изградена земята в духовния 
свят 
Читра-джалпа – най-различни вариации на опиянени разговори, пълни с емоции при 
раздяла 
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Чит-шакти – духовната енергия, наречена още сварупа-шакти (личната енергия) и 
антаранга-шакти (вътрешната енергия) на Бога 

 
 

Ш 
 

Шабари – ловци, най-нисшите сред хората 
Шад-аишваря – шестте достояния, които Върховният Бог притежава в пълна степен 
Шадбхуджа – шестръка форма на Бога, комбинираща в себе си Бог Кришна, Бог 
Рамачандра и Бог Чайтаня 
Шад-даршана – шестте системи на ведическата философия: няя (логика), ваишешика 
(атомна теория), санкхя (анализ на материя и дух), йога (дисциплината на 
себепознанието), карма-мимамса (науката за плодоносните дейности) и веданта 
(науката за осъзнаването на Бога) 
Шак – зеленолистни зеленчуци, обикновено спанак 
Шакабда – епохата, в която живеем според ваишнавския календар, започнала около 79 
година от н.е. 
Шакти – енергия, сила, потенция 
Шактявеша-аватара – инкарнации на упълномощени живи същества 
Шалаграм-шила – свещен камък, обожаван от ваишнавите като проявление на Бог 
Вишну 
Шали – вид ориз 
Шамата – ниво на преданост, когато преданият напълно се привързва към лотосовите 
нозе на Кришна; произлиза от думата „шама“, която означава „равновесие“ 
Шамбху – едно от имената на Бог Шива 
Шанкарараня – санняса име на Шри Вишварупа, по-големия брат на Чайтаня 
Махапрабху 
Шанкарачария (Шанкара) (788-820 г.), велик философ и религиозен водач, който 
реформира и възражда хиндуизма, установявайки монистичната философия адвейта-
веданта като доминираща за своето време в Индия 
Шанкарити – последователи на Шанкарачария 
Шанкха – числително бройно равно на един трилион 
Шанта-раса  – неутрални взаимоотношения с Бога 
Шари – женски папагал 
„Шарирака Бхашя” – коментар на Шанкарачария върху „Веданта Сутра” 
Шаркаракша – личности, които са установени в грубото телесно разбиране за живота 
Шастра – свещените писания на Ведите 
„Шат-сандарбха”– книга, съставена от Шрила Джива Госвами, още известна като 
„Бхагавата Сандарбха” 
Шаунака – предводител на мъдреците в Наимишараня 
Шачи Деви – майката на Шри Чайтаня 
Шачинандана – име на Бог Чайтаня, синът на майка Шачи 
Шаши – Луната  
Шветадвипа – духовна планета в материалния свят, обител на Кширодакашайи 
Вишну, Свръхдушата 
Шеллак – вид материал от смола, лесно запалим  
Шестимата Госвами – преки последователи на Шри Чайтаня Махапрабху, живели във 
Вриндавана и оставили многотомна литература върху науката за предаността: Рупа 
Госвами, Санатана Госвами, Рагхунатха Бхатта Госвами, Рагхунатха Даса Госвами, 
Джива Госвами и Гопала Бхатта Госвами 
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Шеша Нага (Ананта Шеша) – друго име на Бог Санкаршана, едно от предвечните 
същества в творението, царят на змиите,  което държи вселените и планетите на своите 
качулки и постоянно възпява славата на Бога 
Шикхарини – сладкиш от кисело мляко, захар, гхи, мед и подправки 
„Шикшащака” – „Осемте напътствия”, поема с наставления, единствените 8 стиха, 
оставени от Шри Чайтаня Махапрабху, които съдържат същината на Неговата 
философия 
Шимула – вид трънливо дърво 
Шишупала – цар на Чхеди и братовчед на Бог Кришна, който мразел Кришна, но 
въпреки това Кришна му простил и го върнал в духовния свят  
Шлока – обикновено двустишия или четиристишия на санскрит или бенгали, от които 
са съставени свещените писания и литературата на ачариите 
Шраван – петият месец от традиционния индуски календар, съответстващ на юли-
август 
Шраддха – твърдата и непоколебима вяра, че просто като служи на Бога, човек 
изпълнява всичките си задължения; церемония, с която се почитат душите на 
напусналите прадеди  
Шраддха-патра – блюдото от церемонията шраддха 
Шри, Бху, Нила – олицетворените енергии на Бога,  които отговарят за създаването, 
поддържането и унищожението на материалния свят 
Шривас-ангам – домът на Шривас Тхакур в Навадвип, където Махапрабху започнал 
Своята санкиртан-лила 
Шривас Тхакура – един от главните придружителит на Бог Чайтаня, инкарнация на 
Нарада Муни (виж също Панча Таттва) 
Шриватса – символ, който Бог Вишну носи на гърдите си 
Шридхара Свами – изначалният коментатор върху „Шримад Бхагаватам“ 
„Шримад Бхагаватам” („Бхагавата Пурана”) – най-главната от осемнадесетте 
Пурани, съдържаща същината на Ведите, с автор Шрила Вясадева. Смята се за зрелия 
плод на ведическата литература и е един от най-важните текстове на предаността към 
Бог Кришна 
Шрингара – расата на интимната любов (виж мадхуря-раса) 
Шри сампрадая – една от четирите авторитетни ваишнава ученически 
приемствености, която води началото си от Лакшмидеви, Богинята на добрата съдба, с 
главен ачария Рамануджа 
Шрути – буквално „това, което е чуто“, отнася се за най-авторитетните и древни 
религиозни текстове, в това число изначалните четири Веди и Упанишадите  
Шуддха-бхакти – чиста преданост към Бога 
Шуддха-саттва – проявлението на чистото добро 
Шудра – работник, слуга, представител на най-нисшата по значимост варна (социална 
група) във ведическото общество 
Шука – мъжки папагал 
Шукадева Госвами – велик преданоотдаден, парамахамса, син на Шрила Вясадева, 
изговорил „Шримад Бхагаватам“ 
Шяма Хари (Шямасундара) – Бог Кришна с красив тъмен цвят на тялото като 
буреносен облак 
 

Ю 
 

Юга-аватара – инкарнация на Бога за определена епоха 
Юга-дхарма – религиозният принцип за дадена епоха  
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Юдхиштхира – герой на епоса „Махабхарата”, син на царица Кунти и цар Панду, най-
големият от братята Пандави, цар на Индрапрастха, а по-късно и на Хастинапура.  
Пандави – петимата синове на Кунти и Панду – Юдхиштхира, Арджуна, Бхима, 
Накула и Сахадева 

 
 

Я 
 

Явана –  личност от нисша класа, обикновено месоядец, варварин 
Ягя – ведическо жертвоприношение 
Яду (Ядави) – древна династия, потомци на цар Яду, които обожавали Бог Кришна 
Яду-кумара – име на Васудева Кришна, „младия наследник на династията Яду” 
Яджапура – село, което се намира на брега на река Вайтарани 
Яма (Ямараджа) – богът на смъртта 
Ямадута – пратеник на смъртта, слуга на Бог Ямарадж 
Ямешвара  – форма на Бог Шива 
Ямуна – свещена река във Вриндавана, свързана с много от забавленията на Бога 
Ямуначария – философ и поет от 10-ти век, велик преданоотдаден, един от лидерите 
на Шри ваишнавизма и предшественик на Рамануджачария 
Яшода – майка на Кришна в забавленията Му в Гокула и Вриндавана 
Яшоданандана – име на Кришна, „любимия син на майка Яшода“ 
 
 
 
 


