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(1) ����� 

�* � +…	�-�����…	�(����  +…	…¤�!�	�-±��…/��… 
��/�0� 0	�‡���� �
	� ������ ±�‡- 0���
 	���® 

 
Роден съм в най-дълбоко невежество, но моя духовен учител отвори очите 

ми с факела на знанието. На него отдавам смирените си почитания. 

��	�
 '(�* ±�‡ 0��® ±�‡�0��-����-/�����* 
±�‡ 0�−	 ����£��…± �� 

±�‡-�−��* �… ���!…��* ��(�- �£�-�� (0	…�(…	����* 
��* ��-�!‡��� 

�…������* �…���(−��* �����!�	�-��(���*  
/¦�£�-�����	��-�
��* 

±�‡-�…�(…-/¦�£�-�…�…	 ��(�- �£�-�����…- 
±�‡-��±…/(…	���…± �� 

 

Отдавам смирените си почитания в лотосовите нозе на моя духовен учител 
и в нозете на всички вайшнави. Отдавам смирените си почитания в 

лотосовите нозе на Шрила Рупа Госвами, на по-големия му брат Санатана 
Госвами, както и на Рагхунатха Даса, Рагхунатха Бхатта, Гопала Бхатта 
и Шрила Джива Госвами. Отдавам смирените си почитания на Бог Кришна 

Чайтанйа, Бог Нитйананда, Адвайта Ачарйа, Гададхара, Шриваса и 
другите, които ги придружават. Отдавам смирените си почитания на 
Шримати Радхарани и Шри Кришна, както и на техните спътнички Шри 

Лалита и Вишакха. 

 

 �0��-(��…���…�…�� �…��	�-±�/��-�−�…�� 
�(�/��-/�����-�‡��(…�� ±�‡- 0���
 	��� 	���® 

 
 0�0�
��-���…��!��-�	0���!���
 �
(� �
�…� 

���0 �
 �¦���…�� ±�‡-/¦�£�-	…�…�¦��-�!���� 

 
Отново и отново поднасям поклони на моя духовен учител, Свами Бхакти 
Камала Тиртха Махарадж, чрез когото се спуска милостта на Чайтанйа 

Махапрабху и който е представител на божествения подслон. 

Ти си отдаден в лотосовите нозе на Гурудев с толкова вяра, моля те дай 
ми служене, нека този жаден човек също да получи капка от нектара на 

святото име. 
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	��� �* ���£0-�…�…�� ��� 0	� ����	�� ��  
������� �(�/�� ���� 	���	�� �
 	���(�  

 
 �0��� ����	��…����� �����������0�!���
  

����� ����(���������!� ��/���� ��(��
 	���(� 

 
Вечна слава на Шрила Бхакти Абаи Нараян Махараджа съкровищницата от 
благочестиви качества. Приел подслон в лотосовото цвете - Гаудия 
Ваишнава Aчарията Бхактиведанта Свами Прабхупада, той следваше 
съкровените наставленията извиращи от лотосовите нозе на Бхакти 
Ракшак Шридхара Махараджа. 

 
 

�0	���(��� �������/� ����� ����� ������(� 
��/�	� �0��(���������� ���0����� 	���’��0�
 

 
Поднасям дълбоките си поклони пред този проповедник, който изпълва 

сърцата на всички с възхитителния си екстаз и вкус на раса. Той е 
интелигенцията сред интелигентността.  

 
��� ���(�  ��������(� �0��(� �
�� �������	
 
/���	� 	��� ������
	� ����
��� �0���(�� �
 

 
Служейки с чиста преданост на Шри Шри Радха Гопивалабха. Той 

разпръскваше святото име на Шри Кришна напоявайки всяко сърце с 
водата на Божествения благодат.  

 
����� � ���0�(��(��� ���0�(���� �����	�(��� 

����
��� (�����	��/�  �0�� ������ �
 	���(�  
 

Покланям се пред тази непоклатима планина на отречението, 
доброжелател на целия свет. Грижейки се за всеки в този свят той бе 

изключително скъп на Гауранга Махапрабху.  
 

�/����� /������ �0����(0�� ����0� �
���
 
	���� ���� ���������� �0�(�� ���  0���
 	���(� 

 
Присъединил се към вечните забавления на Радха Кришна той напусна тази 
планета със сърце препълнено от интимното настроение на дъщерята на 
Киртида . Полагам смирените си поклони в нозете му. 

 

	��� �* ���£0-�…�…�� /¦�£�-��
�¬(…�� �(−-���
 
��…�‡ ±�‡ �(�/���
�…	�� ����(0�…�…�� �
 	���® 

 0��� +�* ±‡����-�(…���* ±�/��…�
±� ���-�−��	
 
(��
-/¦�£
�� ��	��
£� �…±�����-��…���-�…��£
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Предлагам смирените си почитания на Негова Божествена Милост 
Бхактиведанта Свами Прабхупада, който е обичания другар на Кришна и 
който слезе тук от Голока. Приел подслона на своя гуру, той е шактйавеша 
аватар на самия Нитйананда Прабху. Той разпространи мантрата Харе 
Кришна в целия източен и западен свят и така освободи и издигна всички 
паднали души. 
 

��±�…�…��� �������…�� ����� /…�0£�� �−����
 
±�‡ �(… �����-�…�(0���- ‡��- +…	�-����…��	
 
 �0��-±�‡-�−��-����(…	��-��������‡ 	��
��	
 
�…�(…-/¦�£�-���…��(��!�-�(¦™ …��  0���
 	���® 

 
Той е най-добрият сред хиляди джагат-гуру, защото е олицетворение на 
божествената милост. Той е разпространил сладкия нектар на Шримад 
Бхагаватам и трансцеденталното знание на Бхагавад Гита по целия свят. 
Той е непрестанно ангажиран в специално служене към Шрила Бхакти 
Сиддханта Сарасвати Прабхупад, Шрила Рупа Госвами и Шри Гауранга 
Махапрабху. Предлагам смирените си почитания на Шрила Прабхупад, 
който е като пчеличка, която винаги вкусва нектара на лотосовите нозе на 
Шри Шри Радха и Говинда. 
 

�
��* �����-��	0* �0�(�	��-����	�*-�…�…�/�-�
�…¤����* 
�…	��…	�	��-�0��* ���-
/�-����£�* ����… ��-����…��0�(�� 

±�‡-����(…	��-	��(�* �0�(�/��-������* �…������…	…� ����* 
��	�
 ��* ±0�(���* ���-
/�-±���£�* 	�…�‡±����* ±�‡�(���� 

 
Падам в нозете на Шрила Шридхар Дев, който с очарователно изражение 
пее своите песни от сладък нектар. Облечен в красиви дрехи като тъкмо 
изгрялото слънце той е истинският светец, който бхактите са избрали. 
Неговата непривързаност и знанието му са като океан, съкровищницата на 
пълните и съвършени заключения. Сияен в забавления на любяща 
отдаденост, местообитанието на чистия екстаз, този, който дарява 
щастлива съдба; най-издигнатия последовател на Шрила Бхакти 
Сиддханта, най-издигнатия велик генерал на целия отречен орден, моят 
господар и бог, моят единствен подслон, аз обожавам неговите нозе, 
Шрила Шридхар Дев. 
 

±�‡-����(…	��-��������‡�� ������  �0†‡��- 0��-�	���
 
�(…�� �(…	0���� ����(…��- � �	
 ��  �0��-��*/‡���	��® 

�…�…�…��-����™ �������- ��…	 0��(¦��� �!‡��	��…	 
/¦�£�-��
��-�0�(…��(�- …(�	�-�0/(�* ��…�…� ����(0* ��* �(��!
 

 



 

 10 

Той е прославен в линията на великите Гаудия Ваишнава учители като 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Той се появи, също като сияйното 
слънце в утринното небе, за да спаси всички души станали жертва на 
всепоглъщащата неперсонална философия. Разпространявайки учението на 
Бог Гауранга за възпяване на Святото Име на Бог Шри Кришна, той даде на 
всеки шанс да се гмурне в окена от любов на Шри Кришна, Върховната 
Личност. Шрила Бхактисиддханта, моят бог, моят божествен учител - в 
неговите нозе се моля да му служа вечно. 
 

	���  �0��/�±��…�� �(�/�…���(−�� �−¦���
 
 �0�…™ (�� �����-�(¦™ …�� �…�(…-�(…��-	��
��	
 

 
Отдавам смирените си почитания на Гауракишора Даса Бхабаджи 
Махараджа ( духовния учител на Бхактисиданта Сарасвати ), който е 
олицетворение на отречението. Той прелива винаги от чувства на раздяла и 
силна любов към Кришна 
 

��	�
 �(�/����	���* ±�‡- �0��-±�/��-����−��/�� 
�(�/��-±…���� +�-����…�!�* �…�(…-����-�0�(…-	��(�� 

 
Прекланям се пред Шри Тхакура Бхактивинода, който е самото 
олицетворение на божествената любов на Махапрабху. Той е кралят на 
всички знаещи целта на Писанията, и той е океанът на отдадеността на 
Шри Радха. 
 

 �0��-����!…±���…±
���� ����£����� ��	���-�� ��(�� 
�!� �		…�(�-����(0* ��	�
 ��
�…��(�* �¦��(�-����£���� 

 
Обожавам нозете на Шрила Джаганнатха Прабху, този велик Ваишнава 
Гуру, който е океан от любов и е обичан от всички Ваишнави. За всеки 
ваишнава от  Навадвип и Вриндаван  той е  многоуважавания прародител 
на чистата преданост  
 

�…¤�(…-/�������0�(��± �� /¦�…-��	�0�(�� 
�� �� 
�����…	…* �…��	
�(�� ����£��
�(�� 	��� 	���® 

 
Отдавам смирените си почитания на всички вайшнави, които са 

преданоотдадени на Бога. Те са като дървета на желанията и могат да 
изпълняват молбите на всеки. Те са изпълнени със състрадание към 

падналите души. 
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��¤��-�����…���/�* /¦�£�* �(�/��-�−��-����−��/�� 
�(�/�…���…��* �(�/�…/(��* 	��…�� �(�/��-±�/��/�� 

 
Отдавам своите смирени почитания на Върховния Бог, Шри Кришна, който 

не е различен от неговия облик като преданоотдаден (бхакта-ру−па ), 
предана инкарнация (бхакт…ват…ра;) , прояви на чист преданоотдаден 

(бхакт…кхйа; ) и енергията на предаността (бхакта-±актикам ). 

	��� ��(…-���…	�…�� /¦�£�-��
��-����…�� �
 
/¦�£…�� /¦�£�-�����	��-	…�	
  �0��-����
 	���® 

 
О най-щедри и великодушни! Вие сте самия Кришна появил се като Шри 

Чаитаня Махапрабху. Вие приехте златния цвят на Шримати Радхарани и 
широко раздавате чистата любов към Шри Кришна. 

 

�!����…* �0����0 ��™ �� ���� ��	��-���
�  ��‡ 
���-��������-���…��(��!�0 �…�(…-����	�-��(�	�0 

 
Цялата слава на най-милостивите Радха и Мадхана-мохана! Аз съм сакат и 
болен от глупост и единствено те са моите водачи . Техните лото сови нозе 

са всичко за мен. 

 

�‡����-�¦	�…��£��-/����-��0�…�(�® 
±�‡���-���	… …��-��*(…��	�-��(�0 
±�‡���-�…�(…-±�‡��- ���	��-�
��0 

��
�¬(…�‡�(�® �
����…	�0 ����…�� 

 
В  храм от скъпоценни камъни, под дървета на желаният в горичките на 

Враджа, Шри Шри Радха Говинда извършват техните най-интимни любовни 
забавления. На тях отдавам смирените си почитания. 

 

±�‡�…	 �…��-���…����(‡ 
��*±‡-��¬�-��¬�-��(���® 
/����	 �
£0-���	���  ��‡�  
 ��‡	…�(�® ±���
 '��0 	�® 

 
О’ Шри Шрила Гопинатха, Ти  от който произхожда трансцеденталната 

сладост на раса танца, Ти който стоиш на брега на Вамшивата и 
привличаш вниманието на пастирките със звуците на своята прочута 
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флейта. Моля се най- смирено пред теб и всичко около теб за милост и 
благословия. 

 

�¦	�…��� �0���‡-�
���� ����…��� /
±������ �� 
/¦�£�-�(�/��-����
 �
�� ����������� 	��� 	���® 

 
Отдавам смирените си почитания отново и отново на Туласи Деви, която е 

изключително скъпа на Шри Кришна и е позната още като Вринда Деви и 
Сатявати ( въплъщение на чистата истина ). О Богиньо ти си 

съкровищницата на  Кришна-бхакти. 

 

��(� 	���… ��	���- 0�−	  0�−	 �(… ����…��(��…	 
��…�…	 �!� ��- 0�−	 	���… ���� �!���� 0�‡���
� 

 

 (�!���) ±�‡-/¦�£�-�����	�� ����(0 	���…	�	�� 
±�‡-�������  ��…�(��� ±�‡�…�…��- �0��-�(�/��-�¦	�� 

 
Отдавам почитанията си на Шри Кришна Чайтанйа, Прабху Нитйананда, 

Шри Адвайта, Гададхара, Шриваса и на всички други, които следват пътя 
на предаността. 

 

(��
 /¦�£� (��
 /¦�£� /¦�£� /¦�£� (��
 (��
 
(��
 �…�� (��
 �…�� �…�� �…�� (��
 (��
 

(2) ��� ��
� 

(
�  0�0  ��	� �� ��	� �(�	�0 
����	��	� ���� /��0	�/� ��	�(0 
���	����	� ��	� (���������� 
������� ���(� ���	�� ������� 

 
О, мой скъпи Гурудев, даващ върховното знание, приятел на падналите, 

споделящ своето щастие с всички. Въпреки че живееш във Вриндавана, Ти 
тихо се спускаш, за да помогнеш на падналите души, такива като мен и ни 
учиш на Върховната любов на Радха и Кришна. Моля те бъди милостив към 

мен! 
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(3) �
���-����� 

=!�� >� ���	0-���� ������(���� ��������!�/������ ���������-
����� ?�� ?����� %(�/�� &����� '���(� ��(����!� @0�0�
�� /� – 

�����! 

=!�� 	����-���� �������(� >� ���	0-���� ������(���� 
��������!�/������ ���������-����� ?�� ?����� %(�/�� B�(�� 

C����	 ��(����!� ����� @0�0�
�� /� – �����! 

=!�� 	����-���� �������(� >� ���	0-���� ������(���� 
��������!�/������ ���������-����� ?�� ?����� B�(��� 
D���	�����	�� %(�/��-�
��	�� ����� ����(0���� /� – �����! 

=!�� 	����-���� �������(� >� ���	0-���� ������(���� 
��������!�/������ ���������-����� ?�� ?����� E�/��/ 

?���(��� =
�� @������ ��(����!� /� – �����! 

=!�� 	����-���� �������(� >� ���	0-���� ������(���� 
��������!�/������ ���������-����� ?�� ?����� %(�/��-
���(�	�� ��������� '(�/0�� @������ ��(����!� /� – �����! 

=!�� 	����-���� �������(� >� ���	0-���� ������(���� 
��������!�/������ ���������-����� ?�� ?����� @�0�� &����� 

=��� %����!� /� – �����! 

=!�� 	����-���� �������(� >� ���	0-���� ������(���� 
��������!�/������ ���������-����� ?�� ?����� %(�/�� ��	��� 

'(�/0�� /� – �����! 

B	�	�� /��� ����	���-���	�� /� – �����! 

C���-������ ?���� F������� '(�/0�� /� – �����! 

����/� G���
�� /� – �����! 

��
��
 /�(� ?�� &���	� D����	��, ����(0 C����	�	��, ?�� 
B������, (?��) @����(���, ?�� ������, (?��) @�0��-�(�/�-���	�� /� – 

�����! 

?�� ?�� E��(�-&���	�, @���-@���-@�, ?���� /0	��, E��(�-/0	��, @��� 
@�����(�	� /� – �����! 

���	����	� �(��� /� – �����! �����0� �(��� /� – ����! 

C�������� �(��� /� – �����! =!� �	��( �0�� �(��� /� – ����! 

H��0	�-�
��, @�	 �-�
��, '0����-�
��, %(�/��-�
�� /� – �����! 

%��(��-�����	 � /� – �����! F���	���-��	/����	� /� – �����! 

�����
�� �(�/��-���	�� /� – �����! 

�
�	� ����� 	� ����/� %(�/�� – ���� 
����! (3 ����) 

@�0��-��
��	�	�
 - ����-���� ���! 
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(4) ½
‡ ½
‡ ½�"…"¬��� 

1) �
��-�����£�-�…��!�	�* �(���-��(…-�…�… 	�-	���…��£�* 
±�
��®-/������-��	���/…-������£�* ����…-���(−-�!‡��	�� 
…	�	�…��0�(�-����(�	�* �����-����* �−�£…�¦�…��…��	�* 

����…���-�	���	�* ����* ���!����
 ±�‡-/¦�£�-��™/‡���	�� 

2) 	…�	…� �/…�� ��(0�(… 	��!�-�����-±�/��� 
����…����… 	�������® �����£
 	� /…��® 


�…�¦±‡ ���� /¦�… �(� ���	 ���…�� 
�0������� ‡�¦±�� �(…�!�	� 	…	0�… �® 

3) �¦£…� ��� �0	‡�
	� ����� ��� ��(��£0	… 
��…	�	… �…	��
	� /‡���	‡��® ���… (���® 

4) 	� �(�	�* 	� �!�	�* 	� �0	���‡* 
/����…* �… �!� ��-‡±� /…���
 

���� �!�	��	� �!�	��	‡±���
 
�(����…� �(�/��� �(���0/‡ ����� 

5) ��� 	�	��-��	0�!� /�™/���* 
������* �…* �����
 �(��…��0�(�0 

/¦���… ���� �…��-��™/��!�- 
��(���-�(−�‡-���¦±�* ����	���� 

6) 	���	�*  ����-�±�0-�(…���… 
����	�*  �� ���-�0��(��…  ��… 
�0��/��� 	�����* ���0® /��… 

���� 	…��- ��(�£
 �(�������� 

7) �0 …����* 	��
�
£� ��/�0�… ��…�¦�…����� 
±−	�…����* �!� �� �����*  ���	��-����(
£� �
 

8) …±����� �… �…��-���…* ��	��¬0 �…� 
����±�	…	 �����-(��…* /����0 �… 
���(… ���(… �… �����(…�0 �����¬� 
���-��…£�-	…�(�� �0 �� 
�� 	…����® 

�%&'() 
Святото Име на Кришна почиства огледалото на сърцето и потушава 

пожара от страдание в гората на раждането и смъртта. Както вечерният 
лотос цъфти под хладните лунни лъчи, така сърцето разцъфва в нектара 

на името. Накрая душата се пробужда за истинското си скрито 
съкровище: живот в любов с Кришна. Отново и отново вкусвайки нектара, 

душата се гмурка и изплува в океана от вечно нарастващо блаженство. 
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Всички осезаеми аспекти на личността са напълно удовлетворени и 
пречистени, и най-накрая победени от все-благоприятното влияние на 

Святото Име на Кришна. 

О, мой Господи, твоето Свято Име дарява благоденствие на всички. Ти 
имаш безброй имена, такива като Кршна и Говинда, чрез които се 

разкриваш на падналите души. В многото си Свети Имена ти милостиво си 
вложил цялата си трансцедентална сила. И за възпяването им няма 

определено време или място. Само по безпричинната си милост ти се 
спускаш във формата на божествен звук, но моето голямо нещастие е, че 
поради нанасяните обиди, аз не изпитвам любов към твоето Свято Име. 

Само който е по-смирен от стрък трева, по-сдържан от дърво и който 
отдава цялата почит на другите без да я желае за себе си, ще може винаги 

да възпява Святото Име на Кршна. 

О Господи, аз нямам желание за богатство, последователи, красиви жени, 
плодоносни дейности или освобождение. Единственият ми копнеж е да Ти 

служа безкористно и предано живот след живот. 

О сине на Нанда Махарадж, аз съм твой вечен слуга, но заради собствената 
си карма съм пропаднал в този ужасен океан от раждане и смърт. Прояви 

своята безпричинна милост и приеми тази паднала душа като една 
прашинка в светите ти лотосови нозе. 

О Господи, кога сълзите ще започнат да се стичат на вълни от очите ми и 
гласът ми ще затрепери в екстаз? Кога космите по тялото ми ще 

настръхнат докато възпявам твоето Свято Име? 

О Говинда! Без Теб светът е пуст. Сълзи се стичат от очите ми като 
пороен дъжд и всеки миг изглежда като цяла вечност. 

Кршна може да ме прегръща с любов или да ме стъпче в нозете си. Той 
може да разбива сърцето ми като се крие от мен. В крайна сметка той не 

признава никакъв морал, но нека прави каквото иска, защото Той е 
единственият Бог на сърцето ми и ще бъде такъв завинаги. 
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(5) ½
‡ ½
‡ ��
��"¬��� 

(½
‡�� '±���…�,� -��
���
�‡ ·,…��
�) 

1) ��*�…��-�…�…	���-�‡†(� ��/�- 
��…£…�� /…�0£��- (�	… (�	����� 
��…������ /���…£�- 0£…�£������ 
��	�
  0��® ±�‡-����£…����	��� 

2) ��(…����(�® /‡���	�-	¦���- ‡��- 
�…�����-�…���	-��	���-���
	� 

���…¤��-/���…±�0-����™ �-�(…�!� 
��	�
- 0��® ±�‡-����£…����	��� 

3) ±�‡-�� ��(…�…�(�	�-	����-	…	…- 
±¦™ …��-��	-��	����-�…��!�	…��0 

�0/����� �(�/�…*± �� 	��0¤�!��� '�� 
��	�
  0��® ±�‡-����£…����	��� 

4) ���0�-���(�-±�‡-�(� ����-����…��- 
��…��-�		�-�¦��…	 (���-�(�/��-��™ (…	 
/¦������ �¦���* �(��!���® ������� 

��	�
  0��® ±�‡-����£…����	��� 

5) ±�‡-�…�(�/…-�…�(������ ��…��- 
�…�(0���-�‡�…- 0£�-�−��-	…�	…� 
�����-/��£…��…��	�-���0����� 

��	�
  0��® ±�‡-����£…����	��� 

6) 	�/0¤�!�-�−	� ����-/
��-����(��� 
�… �…���(�� �0/��� ��
/��£‡�… 

����…��-�…/��…� ���-������(���� 
��	�
  0��® ±�‡-����£…����	��� 

7) �…/�…�-�(�����
	� �������-±…������ 
0/��� ���(… �(…����� 
�� ����(�® 
/�	�0 ����(�� ��® ����� 
�� ����� 
��	�
  0��® ±�‡-����£…����	��� 

8) ����� ����…�…� �(� ����-����…�� 
����…����…�…	 	�  ���® /0�� '�� 

�(�…��	 ��0��*� ����� ��±�� ���-��	�(��* 
��	�
  0��® ±�‡-����£…����	��� 

�%&'() 
Духовният учител получава благословии от океана на милостта. Както 

облакът излива вода върху горския пожар за да го потуши, така 
духовният учител спасява измъчения материален свят, потушавайки 

пламтящия огън на материалното съществуване. Поднасям смирените си 
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почитания в лотосовите нозе на такъв духовен учител, който е океан от 
благочестиви качества. 

Възпявайки святото име, танцувайки в екстаз, пеейки и свирейки на 
музикални инструменти, духовният учител винаги се радва на са™к‡ртан 
движението на Бог Чайтанйа Мах…прабху. Той винаги вкусва сладостта на 

чистата преданост в ума си, затова понякога косата му настръхва, 
тръпки преминават по тялото му и сълзи се стичат на вълни от очите му. 

Поднасям смирените си почитания в лотосовите нозе на такъв духовен 
учител. 

Духовният учител винаги обожава в храма Ѕр‡ Ѕр‡ Р…дх… и К¦шЈа. Той 
ангажира и учениците си в това обожание. Те обличат Божествата в 
прекрасни одежди и украшения, чистят храма Им и извършват други 

подобни обожания на Бога. Поднасям смирените си почитания в 
лотосовите нозе на такъв духовен учител. 

Духовният учител винаги предлага на К¦шЈа четири вида превъзходна 
храна (която се ближе, дъвче, пие и смуче). Когато духовният учител 

вижда, че бхактите са удовлетворени като ядат бхагават-прас…да, той е 
удовлетворен. Поднасям смирените си почитания в лотосовите нозе на 

такъв духовен учител. 

Духовният учител винаги желае да слуша и възпява безкрайните 
съпружески забавления на Р…дхик… и М…дхава, Техните качества, имена и 

форми. Духовният учител изпитва удоволствие от тях във всеки момент. 
Поднасям смирените си почитания в лотосовите нозе на такъв духовен 

учител. 

Духовният учител е много скъп, защото изкусно помага на гоп‡те, които 
извършват най-различни изискани приготовления за съвършените любовни 

забавления на Р…дх… и К¦шЈа в горичките на В¦нд…вана. Поднасям 
смирените си почитания в лотосовите нозе на такъв духовен учител. 

Духовният учител трябва да се почита като Върховния Бог, защото той е 
Неговия най-приближен слуга. Това се потвърждава във всички свещени 

писания и се следва от всички авторитети. Затова поднасям смирените си 
почитания в нозете на такъв духовен учител, който е искрен представител 

на Ѕр‡ Хари (К¦шЈа). 

По милостта на духовния учител, човек получава благословия от К¦шЈа. 
Без милостта на духовния учител, човек не може да напредне. Затова, аз 
трябва винаги да си спомням и възхвалявам духовния учител. Поне три 
пъти на ден трябва да поднасям смирените си почитания в лотосовите 

нозе на моя духовен учител. 
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�����
� 
 ((��� ����� �	� ��,���/� �0��� ) 

Погасяш огъна на тъмнината, 
както дъждът гаси пожар в гората. 
Един светец – море тъй милостиво 
Прекланям се пред тебе Гурудева! 

 
Възпяваш, пееш и в екстаз танцуваш, 
О, Гурудев, с Чайтанйа Ти общуваш. 
Сълзи се стичат, тяло потреперва 
Прекланям се пред тебе Гурудева! 

 
Шри Радха-Кришна в Храма обожаваш, 

със тази милост също нас даряваш. 
Обличаме, красиме Божествата. 

Прекланям се пред тебе Гурудева! 
 

Даряваш всеки с Бхагават прасада, 
На Кришна вкусни ястия предлагаш. 

Щастливо гледаш бхакти да приемат. 
Прекланям се пред тебе Гурудева! 

 
Шри Радхика и Мадхава възпяваш, 

мадуря лила, имена и форми. 
За тях все слушаш и в екстаз изпадаш. 

Прекланям се пред тебе Гурудева! 
 

На Гопите помагаш без резерва, 
за любовта във Враджа съкровена. 

И си тъй скъп, любящ, погълнат в сева. 
Прекланям се пред тебе Гурудева! 

 
О, Ти любим слуга на Радха-Раман, 

тъй както Бога Тебе обожавам. 
Така е казано във всички Веди. 

Прекланям се пред тебе Гурудева! 
 

Чрез Твойта милост Кришна благославя, 
без Твойта милост Любовта я няма. 

Сутрин, обед, вечер Тебе възхвалявам. 
Прекланям се пред тебе Гурудева! 
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(6) ½
‡ ��
�-������… 

(½
‡�� 2�
������ )…�� ·,…��
�) 

1) ±�‡- 0�0-����£�-�����, /
����-�(�/���-����� 
��	�� �0� �…���(…	� ���
 

�!…(…�� ����…�
 �(…�, 
 �(��� �����… �!…� 
/¦�£�-��…��� (�� �!…(… (�'�
 

2)  0�0-�0/(�-�����-�…/��, ����
�
 /����… ��/�� 
…� 	… /���(� ��	
 …±… 

±�‡- 0�0-����£
 ����, 
� �
 0�����- ��� 
�!
 ����…�
 �−�
 ����� …±… 

3) ��/(0-�…	 ���� �!
�, �!�	�
 �!�	�
 ����(0 �
� 
�����- +…	 (¦�
 ���/…±��� 

��
��-�(�/�� �!…(… (���
, �����… ��	…±� �!…�
 
�
�
  …� �!…(…�� ������ 

4) ±�‡- 0�0 /��0£…-��	�(0, ��(��� �!�	…�� ��	�(0 
��/�	…�( ��/
�� �!‡��	� 

(… (… ����(0 /��� ���…, �
(� ���
 ����-�(…�… 

�
 �!�±�  (0�0/ ����(0��	� 

ПРЕВОД 
Лотосовите нозе на духовния учител са обител на чистото предано 

служене. Прекланям се пред тези лотосови нозе с голямо благоговение и 
почит. Мой скъпи братко (мой скъпи ум)! Милостта на духовния учител е 

тази чрез която прекосяваме океана на материалното съществуване и 
достигаме К¦шЈа. 

Направи напътствията получени от лотосовите уста на духовния учител 
едно със сърцето си и не желай нищо друго. Привързаността към 

лотосовите нозе на духовния учител е най-доброто средство за духовно 
извисяване. По неговата милост се изпълняват всички желания за духовно 

съвършенство. 

Този, който ми дари трансцеденталния взор е моят Бог, живот след 
живот. По негова милост божественото знание се разкрива в сърцето, 

дарява према-бхакти и разпръсква невежеството. Ведическите писания 
възпяват неговия характер. 

О, духовни учителю, океан от милост и приятел на падналите души, ти си 
учителят на всеки и живота на всички хора. О господарю! Бъди милостив 

към мен и ми дай сянката на лотосовите си нозе. Нека славата ти се 
разнася навред по трите свята. 
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(7) A
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1) 0���� ��0£� �−����-�(… 
, ����!�-��£�  ��… ���	� �!… 
 
�(�/���-���−(� ����… �…�(
,  
�… 	� ���-��…�!
 

2) �…�(�‡ �…�(�‡ �…�!��� /(��,  (�	�  (�	� �…(
 �!(…™�!
�� ��� 
��
�
 †(��� †(��� ��£…�� �™ �, ����£
 	−�0�� �…�!
 

3) �0/0	�� �…�(��� �…���� (���, ���
	� ���� �
 ����	� �(���' 
���(
 	���-��±
  
�� �
 �…��, ������ ±��‡��-�…�!
 

4) 
��	� �0����(� �…	���-�
(�, �…��… /� /��� �(…�� 	… /
(� 

�
 	… �(��!��
 ��±���-�0��, �����
 �����
 �…�!
 

5) 0���� ����	� (���
 ����, ��	�  
�� ����' (���
 ������ 
���
 /
	� 
�
 ����� (��, 	… �(��!� (¦����-�…�!
 

6) �!‡��	� �	���� �!…	�(� �…�, �…(
 	…	…-���(� ������-�(…� 
	…�…±���� /���' �!���	
 �0��, �(…/�(� …��	� /…�!
 

7) �!‡�
�� /���…£�-�…�(�	�-/…�, �!� ��
 …±�' 
 ���(0�� 	…� 
�����…-������-����	�-�−�
, (¦�- � �	
 ���…�!
 

8) /¦�£�-	…��-�0�(… /����� �…	, �!0�…� �(�/�����	���-��…£ 
	…�� ��	… /��(0 	…(�/� …��, ��0���-�(0��	�-�…�!(
 

ПРЕВОД 
Когато изгряващото слънце се появи на Изток, съкровището на два пъти 

родените, Бог Гаурасундара се събуди и вземайки своите преданоотдадени 
със Себе си, тръгна по всички околни градове и села, 

и свиреше на м¦да™га, и цимбалите звънко му пригласяха. Бляскавата 
златна снага на Бог Гаур…™га танцуваше, и камбанките по краката Му 

звънтяха. 

Всички бхакти възпяваха имената Мукунда, М…дхава, Йадава и Хари, 
устите им изпълнени с вибрации. Те възвестяваха на още спящите хора, 

“Вие прекарвате нощите си в безсмислен сън, а през деня украсявате 
телата си! 

Получили сте това толкова рядко човешко тяло, но не ви е грижа за този 
дар. Продължавате да не служите на милия на Йа±од… и бавно се спускате 

през последните си моменти към смъртта. 

С всеки изгрев и залез на слънцето, един ден отминава и е загубен. Тогава, 
защо оставате бездейни и не служите на Бога от сърце? 

Този временен живот е пълен с различни страдания. Приемете подслона на 
святото име като свое единствено занимание. 
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За да проникне в мрака на невежеството и да благослови всяко сърце, 
святото име се издигна като светещото слънце. 

Пийте от чистия нектар на святото име. Нищо в четиринадесетте свята не 
си струва да се притежава, освен това име”. То изпълни душата на Ѕр‡ 

Бхактивинода ·х…кура. 

(8) )���� %…�,…-�…�,��� 

(½
‡�� 6,�������� ·,…��
�) 

(�!���) �…�(…-�…�(��� (�!���) /0¤�!�-��(…�‡ 
(�!���)  ��‡-�!�	�-������(� (�!���)  ���-����-�(…�‡ 

(�!���) ��±��…-	�	��	� (�!���) ����!�-�!�	�-��¤�!�	� 
(�!���) ���0	…-�‡��-��	�-�…�‡ 

ПРЕВОД 
К¦шЈа е любящият Р…дх…. Той проявява много любовни забавления в 

горичките на В¦нд…вана, Той е любящият младите пастирки на Враджа, 
Той държи големия хълм на име Говардхана, Той е любимият син на майка 
Йа±од…, радостта на жителите на Враджа, и Той скита из горите край 

бреговете на Река Йамун…. 

(9) ½
‡ 9����‡-…
�� 

(-���
�±��,�
� :��) 

1) 	��� 	���® �0���� ��(…�…£� 
�¦	�
 ��(…�…£� 	��� 	���® 

	��� �
 	��� �
 �
��… 	��� 	…�…��£� 

2) �!…/� ����±
 ����±
 � (�-	…±�-� 
��(��… �
��-�0�…£
 �…/(…	� 

3) �!…/� ����� ��¤�!��‡ /����� 
±�‡-����-����£�-/����
 ����¬…	� 

�(�	�� �0���� �
��… �−��£� ���� /��
 
±�‡-±…�� �…��-��(…-�…¬��…£‡ 

4) �(−�� �‡�� 	���
��� …���� 
�(0��	… /��
 ����/(… ����/(…	� 

�(…��…		� �(� � �(����±� ���¤�!�	� 
��	… �0���‡ ����(0 
/� 	…(� �…	� 
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5) ±���-±0/�-	…���� …0� ���(�…��/� 
†(−���� �(����� ��(…-�0	�  +…	‡ 

��	���±
/(��� �
��… �
�… �!�±�  …��
 
�(�/���-�…	� �‡�!��
 ��(…�…£� 

ПРЕВОД 
О Тулас‡ Мах…р…Ј‡! О В¦нд…! О майко на предаността! О Н…р…й…ни, 

поднасям ти почитанията си отново и отново. 

Виждайки те или само докосвайки те, всички грехове се унищожават. 
Твоята слава е описана във Ведите и Пур…Јите. 

Твоите листа и меки ма¤джар‡ са увити около лотосовите нозе на 
Н…р…йаЈа, Богът на Лакшм‡. О благословена майко Тулас‡, ти успешно 

извърши въздържания и така стана главна съпруга и царица на Ѕр‡ 
Ѕ…лагр…ма-±ил…. 

Ти се радваш и изливаш твоя дъжд от милост върху онзи, който ти 
предложи аромати, гх‡ лампа, наиведйа, и …рати. Богът не се интересува 
от нито едно от петдесет и шестте вида сготвена храна или тридесет и 

шестте приготовления с къри ако са предложени без листенца от тулас‡. 

Бог Ѕива, Ѕукадева Госв…м‡, Деварши Н…рада и всички дж¤…н‡ и велики 
муни, предвождани от Бог Брахм…, те обикалят. О майко! О Мах…р…Ј‡, 

така Чандра±екхара възпява твоята слава. Моля те благослови го с дара 
на чистата преданост. 
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ПРЕВОД 
Просто обожавай Ѕр‡ Гаурахари, който е винаги привързан към Своите 
предани. Той е същата Върховна Божествена Личност, К¦шЈа, който се 

забавляваше по пасищата на Враджа и открадна сърцата на Нанда и 
Йа±од…. 

Майка Йа±од… вика К¦шЈа, “Мой мили Д…модара, късно е вече. Моля те 
прибирай се по-бързо, време е за обяд.” 

По волята на Нанда Мах…р…джа, К¦шЈа, който повдига Хълм Говардхана, 
сяда и след това всички пастирчета, заедно с по-големия брат на К¦±Ја, 

Ѕр‡ Баладева, сядат в редички да обядват. 

Очаква ги угощение: поднасят им ±укт… и различни видове зеленолистни 
зеленчуци, след това вкусни пържени хапки и салата от зелените листа на 

растението джуте. Поднасят им още тиква, кошница плодове, малки 
квадратни кексчета от леща и кондензирано мляко, след това гъсто кисело 

мляко, плодов мус в мляко и зеленчуково ястие от цвета на бананово 
дърво. 

След това получават квадратни пържени пирожки от мунг-дахл и урад-
дахл, чап…т‡, и ориз с гх‡. След това сладки с мляко, захар и сусам; 

торта от оризово брашно; сгъстено мляко; кексчета, плуващи в мляко и 
сладък ориз. 

Има също сладък ориз, който примесен с камфор, е с вкус на нектар. Има 
банани и сирене, с изтънчен вкус. Сервирани са дванадесет вида кисели 

ястия от тамаринд, лайм, лимони, портокали и нарове. 

Следват пур‡ от бяло брашно и захар; пур‡ пълни с крем; л…††у; и пирожки 
с дхал, варени в подсладен ориз. К¦шЈа лакомо яде от всичко. 

В голям екстаз К¦шЈа яде ориза, зеленчуците с къри, пастите и 
сладкишите, сготвени от Ѕр‡мат‡ Р…дх…р…Ј‡. 

Смешният приятел-бр…хмаЈа на К¦шЈа, Мадхума™гала, който много обича 
топчетата л…††у, се снабдява с тях по всякакъв начин. Ядейки тези л…††у, 
той вика, ”Харибол! Харибол!” и издава смешни звуци като се пляска с ръце 

под мишниците. 

Наблюдавайки Р…дх…р…Ј‡ и Нейните приятелки гоп‡ с крайчеца на очите 
Си, К¦шЈа с голямо удоволствие яде в къщата на майка Йа±од…. 

След обяд К¦шЈа пие ароматна розова вода. След това всички момчета, 
едно след друго, си плакнат устите. 
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След като всички пастирчета си измият ръцете и устите, те си почиват 
блажено заедно с Бог Балар…ма. 

После двете пастирчета Джамбула и Рас…ла нося на К¦шЈа п…н от бетелови 
ядки, екзотични подправки и катечу. След като изяде п…на, Ѕр‡ 

К¦шЈачандра щастлив отива да спи. 

Докато К¦шЈа блажено Си почива в разкошно легло, Неговият слуга 
Ви±…л…кша Му вее с ветрило от паунови пера. 

По молба на майка Йа±од…, една гоп‡ на име Дханиш¬х… дава останалото 
от К¦шЈа храна на Ѕр‡мат‡ Р…дх…р…Ј‡, и тя яде с голяма наслада. 

След това Лалит…-дев‡ и другите гоп‡ получават от останалото и 
възпяват с голяма радост в сърцата си славата на Р…дх…р…Ј‡ и К¦шЈа. 

·х…кура Бхактивинода, чиято единствена радост са забавленията на Бог 
Хари, пее тази песен Бхога-…рати. 
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ПРЕВОД 
Бог Гаур…™га зове, “Събудете се, заспали души! Събудете се, заспали души! 

Колко дълго ще спите в скута на вещицата наречена М…й…? 

Забравили сте пътя на преданото служене и сте се загубили в света на 
раждането и смъртта. 

Аз се спуснах само за да ви спася; освен Мен нямате друг приятел в този 
свят. 
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Донесъл съм лекарството, което ще изличи болестта на илюзията, от 
която страдате. Вземете тази мах…-мантра—Харе К¦шЈа, Харе К¦шЈа, 
К¦шЈа К¦шЈа, Харе Харе / Харе Р…ма, Харе Р…ма, Р…ма Р…ма, Харе Харе”. 

Ѕр‡ла Бхактивинода ·х…кура казва: “Аз падам в Божиите нозе, приел тази 
мах…-мантра”. 
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ПРЕВОД 
Бог Гаурасундара пее с много сладък глас, Харе К¦шЈа, Харе К¦шЈа, К¦шЈа 

К¦шЈа, Харе Харе / Харе Р…ма, Харе Р…ма, Р…ма Р…ма, Харе Харе. 

Независимо дали си семеен или саннй…с‡, непрестанно повтаряй “Хари! 
Хари!” Не забравяй да повтаряш това независимо дали си щастлив или 

нещастен. Просто изпълни устните си с този хари-н…ма. 

Ти си оплетен в мрежата на м…й… и си принуден безплодно да се блъскаш. И 
ето сега си се сдобил с пълно съзнание в човешката форма на живот, 

затова повтаряй имената на Р…дх…-М…дхава. 

Животът ти може да свърши във всеки момент, а ти не си служил на Бога 
на сетивата, Х¦ш‡ке±а. Приеми този съвет от Бхактивинода ·х…кура: 

“Поне веднъж вкуси нектара на святото име!” 
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ПРЕВОД 
В земите на Над‡й…, на остров Годрума всемилостивият Бог Нитй…нанда е 

отворил пазара на Святото Име, предназначен за спасение на всички 
паднали души. 

О вярващи! О вярващи! По волята на Бог Гаур…™га, о братя, имам към вас 
тази молба: Възпявайте „К¦шЈа”, обожавайте К¦шЈа и следвайте 

напътствията на К¦шЈа. 

Внимавайте да не нанасяте обиди, просто приемете святото име на К¦шЈа. 
К¦шЈа е вашата майка, К¦шЈа е вашият баща и пак К¦шЈа е съкровището на 

живота ви. 

Изоставяйки цялото неправилно поведение, изпълнявайте светските си 
задължения само във връзка с К¦шЈа. Проявяването на състрадание към 

всички паднали души чрез силно възпяване на святото име на К¦шЈа е 
есенцията на всички религии. 
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ПРЕВОД 
1.О, млади синко на царя на Враджа, ти си Богът на всички богове. По 

Твоята воля се случват сътворението и унищожението. 

2. Според Твоята воля Бог Брахма твори, според Твоята воля Бог Вишну 
поддържа. 

3. Според Твоята воля Бог Шива разрушава и според Твоята воля Мая 
създава този свят-затвор. 

4.  По Твоя воля се раждат и умират съществата, по Твоя воля намират 
благоденствие и разруха, щастие или скръб. 

5. Малката душа, впримчена в Мая напусто се бори в оковите на светските 
желания. Без Твое разрешение тя е неспособна да стори нищо. 

6. Ти си единственият ми закрилник и поддръжник. Нямам друга надежда, 
освен Твоите лотосови нозе. 

7. Изгубил увереност в собствените си сила и усилия, аз станах зависим 
единствено от Твоята воля. 

8. Бхактивинода е най-жалкият, неговата гордост е принизена. Сега той 
живее и умира според Твоята воля. 
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ПРЕВОД 
О ум, просто обожавай лотосовите нозе на сина на Нанда, които правят 
човека безстрашен. Веднъж получил рядкото човешко раждане, прекоси 
този океан от материално съществуване, общувайки със свети личности. 

Ден и нощ аз страдам от студ и зной, вятър и дъжд и нямам миг покой. За 
трохичка мимолетно щастие служих на скъперници, порочни хора... Но 

всичко бе напразно. 

Какво обещание за истинско щастие има в нашето богатство, младост, 
синове или семейство? Този живот се люлее като капка вода върху лотосов 

цвят; затова ти винаги служи и обожавай лотосовите нозе на Бог Хари. 

Постоянно слушай и възпявай славата на Бог Хари, помни Го винаги и Му 
отдавай молитви, служи в лотосовите нозе на Бога, бъди Негов слуга, 

обожавай го с цветя и ароматни пръчици, стани Негов приятел, отдай Му 
се изцяло! Най-съкровеното желание на Говинда Д…са е да се потопи в тези 

девет дейности на бхакти. 
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Бхаджаху ре мана Шри Нанда-нандана 
 

О, Ум люби тези нозе на Нандана, 
които правят човекът тъй смел. 

Веднъж получил си човешко раждане, 
общувай само със личност-светец! 

 
Аз страдам ден и нощ, от студ, вятър и дъжд. 

За мене няма миг покой. 
На скъперници служих за щастие, 

но бе напразно всичко това. 
 

Обещания за пълно щастие  
има ли в деца, младост и дом?! 

Животът – капка вода от на лотос цвета. 
За това обожавай Хари! 

 
Слушай, възпявай, помни и се моли, 

служи в тези свети нозе. 
Обожавай Го, бъди приятел, слуга, 

Отдай напълно свойта душа! 
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ПРЕВОД 
Вечна слава, вечна слава на красивата …рати церемония на Бог Гаурачандра 

в горичката на брега на река Дж…хнави! Тази Гаура-…рати привлична 
умовете на всички живи същества във вселената. 

От дясната страна на Бог Чаитанйа е Бог Нитй…нанда, а от лявата Му 
страна е Ѕр‡ Гад…дхара. Пред Него стои Ѕр‡ Адваита, а Ѕр‡в…са ·к…кура 

държи чадър над главата на Бог Чаитанйа. 

Бог Чаитанйа седи в украсен със скъпоценни камъни трон, докато 
полубоговете, предвождани от Брахм…, извършват церемонията …рати. 

Нарахари Сарак…ра и други придружители Му веят с ветрила от опашка на 
як, докато Са¤джайа Пан†ита, Мукунда Датта и Васу Гхоша пеят сладък 
к‡ртан заедно с други предано-отдадени за удоволствие на Бог Чаитанйа. 

Раковини звучат, камбани бият, карат…ли звънят и м¦да™гите свирят 
толкова сладко в този к‡ртан, така мелодичен и приятен за ухото. 

Сиянието на лицето на Бог Чаитанйа засенчва милиони, милиони луни и 
гирляндът от горски цветя около врата Му блести. 

Всички са там - Бог Ѕива, Ѕукадева Госв…м‡ и Н…рада Муни, и техните 
гласове са сподавени от екстаза на трансцеденталната любов. Така 

Бхактивинода вижда славата на Бог Гаурачандра. 

Гаура арати 
Слава, вечна слава, Гаура-арати красиво, 

на брега на Джаханави ти привличаш всичко живо. 
 

От дясно Му е Нитиянанда, от ляво – Гададхара, 
пред Чаитания – Шри Адваита, Шри Ниваса пази сянка. 

 
На трон от диаманти седнал си Чаитания, 

в арати, начело с Брахма, всеки Тебе обожава. 
 

Бхактите и Нарахари веят с чамара, 
Санджая, Мукунда, Васу пеят в Твоя слава. 

 
Звучат раковини и камбани, звънят каратали 

и мриданги сладко бият за Тебе, Гаура-чандра. 
 

Твоето сияние, Чаитания, заслепява милион луни 
и гирлянда на вратът Ти, ослепително блести. 

Шива, Шука, Нарада пеят във екстаз. 
Бхакатавинода Те прославя, тебе Гаура-чандра. 
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�(…� ���� �…�(
 �…�(
 

ПРЕВОД 
О уважаван ВайшЈава, О океан от милост, бъди милостив към своя слуга. 

Дай ми сянката на твоите лотосови нозе и ме пречисти. Държа се за 
твоите лотосови нозе. 

Научи ме да контролирам шестте страсти, поправи шестте ми 
недостатъка, дари ме с шестте качества и ми дай шестте вида свято 

общуване. 

Нямам сила сам да продължа са™к‡ртана на святото име на Хари. Моля 
те благослови ме, дай ми само една капка вяра, с която да постигна 

великото съкровище на святото име на К¦шЈа. 

К¦шЈа е твой; ти имаш силата да ми дадеш Него. Аз просто тичам след 
теб и викам, “К¦шЈа! К¦шЈа!” 

* Шестте страсти са, които се отнасят до думите, ума, гнева, езика, стомаха и гениталиите. 
Шестте недостатъка са преяждане, привързаност към материални неща, невъзможност да се 
следват регулиращи принципи, сетивно наслаждение, празни прикази и нечисти навици. 
Шестте положителни качества са ентусиазъм в практиката на преданото служене, силна вяра в 
процесите на предаността, силно желание за постигане на према-бхакти, готовност за служене, 
избягване на неотдадени и оценяване на общуването с бхактите. Шестте метода на общуване са 
да посещаваш събирания на бхактите, да каниш бхактите в дома си, да слушаш и дискутираш 
темите за предаността, да приемаш мах…-прас…да от бхактите и да предлагаш мах…-прас…да на 
бхактите. 
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(18) ½�
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1) ±�‡-/¦�£�-�����	�� ����(0 �!‡�
 ���… /���',  
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�� /����…�
 �…	� 
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3) ���	��, …���-	��
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4) �(�/��-�	0/−��-�…��� /…��!
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�(�/��-�����/−��-�(…�� ����!�	…™ ‡/…�� 

5) ��†-�™ � ±���£… ��� (���
 �!…(…�� 
�…(…�� ��…��(�	… ±0	
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6) �−��-��	…��	�-���
 ��	�
 �¦£� /���' 
�(�/�����	��� ���
 �0(0™ ���� �(���' 

7) /…	���… /…	���… ���
 "…�� ��'��(��� 
±�/(…�
 ±���£… ��� /��� (
 0�����" 

ПРЕВОД 
Ѕр‡ К¦шЈа Чайтанйа Прабху се спусна от вечния духовен свят заедно със 

Своите лични придружители и божествена обител, раждайки се в този 
временен материален свят от състрадание към падналите души. 

За да разпространи свободно дара на екстатичната любов към Бог, която 
е много трудно да се постигне, Той ни учи на пътя ±араЈ…гати, предано 

отдаване на Върховния Бог. Това ±араЈ…гати е самият живот  на 
истинските преданоотдадени. 

и (4) Шестте начина на себеотдаването чрез ±араЈ…гати са: 1) даинйа – 
смирение; 2) …тма-ниведана – посвещение на себето; 3) гопт¦тве вараЈа – 

приемане на Бог за единствения поддържник; 4) съзнанието ‘ава±йа 
ракшибе к¦шЈа’ – ‘К¦шЈа със сигурност ще ме защити’ – което е ви±в…са 
(вяра) в п…лана (защитата) от страна на К¦шЈа; 5) бхати-анук−ла-м…тра 
к…рйера св‡кара – изпълнение само на онези действия, благоприятни за 
чистата преданост и 6) бхакти-пратик−ла-бх…ва варджан…™гик…ра – 

отказване от поведението в противоречие с чистата преданост. 

Ѕр‡ Нанда-Кум…ра, младият син на Нанда Мах…р…джа, чува молитвите на 
всеки, който приема подслон в Него чрез тази шесторна практика на 

себеотдаване. 

Бхактивинода се просва в нозете на Ѕр‡ Р−па и Ѕр‡ Сан…тана Госв…м‡, 
поставя сламка между зъбите си и прегръща техните лотосови нозе с 

ръцете си. 
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Ридаейки и хлипайки, той им казва, „Аз определено съм най-низш измежду 
хората! О, моля ви направете ме най-богат учейки ме на шестте пътя на 

±араЈ…гати!” 

(19) 6,���… ���…
� ��?�…
� …��… 

1) �(0���… ���…�
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5) /���
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 �(����' �
±
 �
±
, �(�	� 0�…��!�	� /��� 
����!�	� �…��	� /��� 
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	… �(��!��… ���
 ��	� �¦�(…  
��, 
/(�	� /� (��
  ���! 

ПРЕВОД 
О Господи, забравяйки Теб и идвайки в този материален свят, аз изпитах 
куп грехове и неприятности. Сега се обръщам към Твоите лотосови нозе и 

ти предавам историята на моите неволи. 

Докато бях вързан здраво в непоносимия затвор на майчината си утроба, 
О Господи, веднъж Ти се разкри пред мен. След като се появи за съвсем 

малко, Ти изостави този Твой нещастен слуга. 

В този момент аз си мислех, “След като се родя този път, обещавам да Те 
обожавам с неотклонно внимание.” Но уви, след като се родих, попаднах в 

плетеницата от светски илюзии; така не притежавах дори капчица 
истинско знание. 

Като скъп син и галеник в скута на внимателни роднини, прекарвах времето 
си като се усмихвах и се смеех. Чувствата на моите баща и майка ми 

помогнаха да Те забравя още повече и аз започнах да си мисля, че светът е 
всъщност много приятно място. 



 

 35 

Ден след ден растях и като момче започнах да си играя с другите 
момчета. Скоро изникнаха моите възможности да разбирам, така че всеки 

ден прилежно учех уроците си в училище. 

Горд от моето изискано образование, по-късно пътувах от място на място 
и припечелих значително богатство. Издържайки по този начин 

семейството си с неотклонно внимание, аз Те забравих, О Господи Хари! 

Сега в старостта, този Бхактивинода много горко плаче, а смъртта 
приближава. Аз не успях да обожавам Теб, О Господи, и вместо това 

пропилях дните си напразно. Каква ли ще е сега съдбата ми? 
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ПРЕВОД 
С голям ентусиазъм прекарах живота си в удоволствията на светското 
обучение и никога не обожавах Твоите лотосови нозе, О Боже. Сега Ти си 

единственият ми подслон. 

Четейки все повече и повече, надеждите ми растяха ли растяха, защото 
считах придобиването на материално знание за истинската цел на живота. 
Колко безплодни се оказаха тези надежди, когато цялото ми знание доказа 

слабостта си. Сега знам, че подобна ерудиция е всъщност чисто 
невежество. 

Цялото така наречено “знание” на този свят е родено от блещукането на 
Твоята илюзорна енергия (м…й…). То е пречка в изпълнението на предано 

служене към Теб. Задоволяването с поглъщане на материално знание 
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наистина прави магаре от вечната душа, като насърчава сляпото й 
увлечение към този временен свят. 

Ето тук е една личност, която беше обърната в такова магаре, което 
толкова дълго носи на гърба си безполезния товар на материалното 

съществуване. Сега в моята старост, искайки силата да се забавлявам, 
откривам, че въобще нищо не ме радва. 

Животът се превърна в агония, защото моите така наречени знание и 
ерудиция доказаха, че са невежество без никаква стойност. Материалното 

знание сега се превърна в насочена стрела и прободе сърцето ми с 
непоносимата, изгаряща болка на невежеството. 

О Господи, на този свят няма съкровище, което да си струва търсенето, 
освен Твоите лотосови нозе. Бхактивинода изоставя всичкото си светско 
знание и избира Твоите лотосови нозе за квинтесенцията на своя живот. 
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6) 
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�
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ПРЕВОД 
Когато бях млад, чувствах безгранична амбиция да печеля пари. По това 
време, съобразявайки се с нормите на религията, приех ръката на жена. 

Заедно с нея създадох домакинство и там пропилях много от моето време. 
Родиха се много синове и дъщери и духът ми бе напълно смачкан. 

Товарът от семейния живот растеше с всеки ден и под неговата тежест аз 
чувствах, че личното ми развитие в живота насилствено спря. Старостта 
дойде и ме заобиколи от всички страни, постоянно притеснявайки ума ми. 

Болести ме мъчат, треска ме тресе от постоянни притеснения, а сърцето 
ми гори от всяка потребност. Не виждам изход от това затруднено 

положение, защото всичко е тъма. Сега съм много уплашен. 

Течението на тази светска река е силно и неумолимо; плашещата, 
потискаща смърт приближава. ‘Приключвайки с моите светски 

задължения, аз ще Те обожавам, О Господи’ – сега и тази надежда е също 
безплодна. 

Сега моля те чуй ме, О Боже! Аз съм съвършено безпомощен. Бхактивинода 
казва, “Без Твоята милост, всичко е загубено. Моля те дай ми подслона на 

Твоите лотосови нозе.” 
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ПРЕВОД 
Аз съм нечестив грешник и причинявам на другите големи безпокойства и 

тревоги. 

Никога не съм се притеснявал да извършвам греховни дейности за свое 
собствено удоволствие. Лишен от всякакво състрадание, загрижен 

единствено за егоистичните си интереси, аз изпитвам съжаление виждайки, 
че другите са щастливи. Аз съм вечният лъжец и нещастието на другите е 

източник на голямо щастие за мен. 

Материалните желания в дъното на сърцето ми са безкрайни. Аз съм 
гневлив, отдаден на фалшива гордост и арогантност, опиянен от суета и 
луд по светските дела. Завистта и егоизмът са украшенията, които нося. 

Разсипан от мързел и сън, аз се съпротивлявам на всички благочестиви 
дела; но съм много активен и запален да извършвам нещо порочно. За 

светска слава и имидж съм готов на всякаква измама. Така аз съм погубен 
от собствената си алчност и съм винаги похотлив. 

Противен, порочен човек като този, отхвърлян от благочестивите хора, 
клевети и обижда постоянно. Аз съм такъв човек, лишен от всякакви 
добродетели, винаги с наклонност към злото, отнесен и пропилян от 

различни нещастия. 

Сега в старостта, лишен от всякакво благополучие, усмирен и нещастен, 
Бхактивинода предава своята горестна история в нозете на Върховния Бог. 
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ПРЕВОД 
О Господи! Моля Те чуй историята на моята печал. Аз пих от 

смъртоносната отрова на светското, твърдях че е нектар, а сега слънцето 
залязва на хоризонта на моя живот. 

Прекарах детството си в игри, младостта си в академични търсения и в 
мен не се събуди чувството за здрав разум. Когато възмъжах, създадох 

семейство и се установих, омагьосан от материалното наслаждение 
докато децата и приятелите ми бързо се множаха. 

Скоро дойде старостта, всички радости една след друга си заминаха. 
Измъчван от болести, аз съм притеснен и слаб. Сега всичките ми сетива са 

немощни, тялото ми е измъчено и изтощено, а духът ми е отпаднал в 
отсъствието на предишните сетивни удоволствия. 

Лишен дори от частица просвещение, не вкусил сладостите на 
предаността—какво би могло да ми помогне сега? О Господи, Ти си 

приятел на падналите. Аз определено съм паднал, най-низш сред хората. 
Затова моля те, възвиси ме в милостта Си до лотосовите Си нозе. 
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Ако сега Ти трябваше да ме съдиш, не би намерил никакви добри качества. 
Имай милост и не ме съди. Накарай ме да пия от меда на Твоите лотосови 

нозе и така спаси този Бхактивинода. 
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ПРЕВОД 
О Господи! Поднасям тази смирена молитва в Твоите нозе. Аз изоставих 
подслона на Твоите нозе, които са меки като новопоникнали листа и сега 

умът ми е изсъхнал като пустиня, обгорен от огъня на поглъщането в 
ужасния материализъм. 

Не намирам сили да се изправя отново и така прекарвам дните си в горчиво 
съжаление. О Боже, когото наричат господар на кротките и смирените! 

Твоите лотосови нозе са единствената ми надежда. 

Никога не е имало толкова окаяна душа като мен. Моля Те бъди милостив и 
ме дари с общуването на Твоите предани, защото вкусвайки 

удоволствието от слушането на разговори за Твоите забавления, ще 
изоставя всички злини. 

Една надежда оживява душата ми: Да прекарвам ден и нощ пеейки Твоите 
свети имена, живеейки в Твоята божествена обител. Твоят слуга 

Бхактивинода моли за място във върховно разхлаждащата сянка на 
Твоите лотосови нозе. 
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ПРЕВОД 
О Господи! С такъв порочен ум като този, аз пропаднах в материалния 

свят, но Ти изпрати един от Твоите чисти и възвишени преданоотдадени, 
за да ме спаси. 

Той ме видя толкова пропаднал и грешен, съжали ме и дойде да ми каже, 
“О смирена душа, моля те чуй тези добри новини, защото ще зарадват 

сърцето ти. 

Ѕр‡ К¦шЈа Чайтанйа се появи на земята в Навадв‡па, за да те спаси. Той е 
превел безопасно толкова много нещастни души като теб през морето на 

материалното съществуване. 

За да изпълни обещанието на Ведите, синът на бр…хмана, със златист цвят 
и носещ името Мах…прабху, се спусна заедно с брат Си, авадх−та. Те 

заедно препълниха цяла Над‡й… с божествен екстаз. 
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Ѕр‡ Чаитанйа Гос…и, който е Самият К¦шЈа, синът на Нанда, спасява 
света като разпространява свободно дара на Своето собствено свято име. 

Иди и ти при Него, и получи своето спасение.” 

Чувайки тези думи, О Господи, Бхактивинода дойде хлипайки до 
стъпалата на Твоите лотосови нозе и разказва историята на своя живот. 

(26) �…���� ��,� <�,� ��� �0,� ��
 

1) �…	��� �
(�  
(� �!� /��(0 ��� 
�����0™ �0�… ���
 	�	��-/�±�� 

2) ������
 �����
 �!‡��	
-����£
 
�…� ����  
�… �0�… �-���� ����£
 

3) �…���� �…/(��� - �!� ���(… ��(…�… 
	����-�…�� ����� �0�… ��(�/…�… 

4) �!�	�…��� ��
 ���(… �!��� ��� 
�(�/��- ¦(
 �!�	� �!�	�� (�0 ��� 

5) /‡¬�-�!�	�� (�0 �!��(… �0�… �…� 
��(��-�0/(� ���(��-�!�	�
 	…(� …± 

6) �(0/��-�0/��-��¦(… ��(‡	� �!
 �(�/�� 
���(���
 �…/� ��™ � �	0��/�� 

7) �!�	�/� �!�	�	‡ ������ ��	�� 
����(0  0�0 ���� - �0(0™ �����-��� 

8) �(�/�����	��� /�(
 ±0	� /…	� 
�…�(…-	…�(� �0(0™ (…�…�� ���…£� 

ПРЕВОД 
Ум, тяло и семейство, каквото би могло да е мое, аз предадох в Твоите 

лотосови нозе, О млади синко на Нанда! 

В щастие или несполука, в живот или смърт, всичките ми трудности са 
изчезнали, след като избрах тези Твои нозе за мой единствен подслон. 

Убий ме или ме защити, постъпи както желаеш, защото Ти си повелител на 
Твоя вечен слуга. 

Ако Твоята воля е да се родя отново, нека само да бъде в дома на Твой 
преданоотдаден. 



 

 43 

Нека се родя отново дори като червей, стига да остана Твой предано-
отдаден. Не желая да се родя дори като Брахм…, ако не изпитвам влечение 

към Теб. 

Копнея за компанията на този предано-отдаден, който е напълно 
освободен от каквито и да е желания за светско забавление или 

освобождение. 

Баща, майка, любим, син, Бог, наставник и съпруг; Ти си всичко за мен. 

·х…кура Бхактивинода казва, “О К…на, моля те чуй ме! О Боже на Р…дх…, Ти 
си моя живот и моята душа!” 

ШАРАНАГАТИ 
( Ум, тяло, семейство ) 

Ум, тяло, семейство, какво ли тук е мое?! 
Аз предадох в Твоите нозе, Нанда-кишоре! 

 
В щастие и несполука, в живот или във смърт, 

мой подслон са Твойте стъпала. Няма трудност или скръб. 
 

Убий ме или ме спаси, прави каквото знаеш. 
Ти си Повелителя, а аз – вечният слуга. 

 
Желаеш ли да се родя и туй е Твойта воля, 
нека да е във дома на любима бхакта твоя. 

 
Нека се родя отново, даже като червей, 

стига да остана Твой слуга, влюбен все във Тебе. 
 

Да съм с бхакта чист копнея, от всякакви желания, 
забавления или свобода, той е захвърлил с лекота. 

 
Баща, майка, син, любим, съпруг или наставник, 

Боже всичко Си за мене Ти! Нека съм твой пленник! 
 

Ти си моята душа! Живот мой! Боже, Радхин! 
Кана, моля Те, чуй тези слова на Бхакативинода! 
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ПРЕВОД 
Сега след като предадох всичко, което притежавам в Твоите лотосови 

нозе, се хвърлям пред Твоята къща. Ти си господарят на къщата; моля Те, 
считай ме за Свое куче. 

Връзвайки ме наблизо, Ти ще се грижиш за мен, а аз ще лежа на стъпалата 
пред Твоята входна врата. Няма да позволявам на враговете Ти да влизат 

и ще ги държа извън границите на заобикалящия ров. 

Каквато храна оставят Твоите предани след като уважат Твоя прас…д, 
такава ще е дневната ми дажба. Тези остатъци ще са празник за мен и ще 

ми доставят голямо блаженство. 

Докато седя или лежа, постоянно ще медитирам върху Твоите лотосови 
нозе. Когато и да ме повикаш, незабавно ще дотичам при Теб и ще 

танцувам от вълнение. 

Никога няма да мисля за собствената си прехрана и ще остана потопен в 
дълбоката любов към моя Господар. Сега Бхактивинода приема Теб за 

единствен поддръжник. 
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ПРЕВОД 
Сега разбрах, О Господи, че Твоите нозе са вечно изпълнени със сладък 

нектар, който разпръсква всичката тъга и страх. 

Отдавайки себе си и всичко, което притежавам в тези лотосови нозе, аз 
покорно легнах под техния подслон. 

Твоите лотосови нозе, О Господи, определено ще ме подслонят. Няма други 
защитници в този свят на живот и смърт. 

Най-накрая знам, че съм Твой вечен слуга. Сега товара от грижата за мен е 
само Твоя. 

В моя живот на независимост от Теб, изпитвах само нещастие. Но сега, 
след като приех тези Твои Нозе, всичките ми тегоби бяха отхвърлени 

надалеч. 

Копнеейки за място в Твоите лотосови нозе, богинята на щастието 
извършваше големи въздържания. Едва след като достигна Твоите нозе, 

Бог Ѕива придоби своята ±иватва, качеството благоприятност. 
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Достигайки Твоите нозе, се изпълниха всички желания на Бог Брахм…. 
Великият мъдрец Н…рада Муни винаги пази в сърцето си Твоите нозе. 

Сега аз държа върху главата си същите тези лотосови нозе, които 
прогонват всичкия страх, докато аз танцувам в екстаз, възпявайки 

тяхната слава. 

Твоите лотосови нозе със сигурност ще спасят Бхактивинода от опасните 
перипетии на това материално пътешествие. 
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ПРЕВОД 
Прахта от нозете на чисти преданоотдадени, възторженото предано 

служене и служенето на издигнатите, чисти преданоотдадени са корените 
на растението на предаността. 

Светите дни като Ек…да±‡ и Джанм…ш¬ами са майката на предаността 
за онези предани, които ги почитат. Нека светите места на забавленията 

на К¦шЈа да бъдат моите места на обожание и да ме благословят. 

Нека винаги да посещавам всички свети места, свързани с л‡л…-та на Бог 
Чаитанйа и неговите бхакти. 
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Когато чувам звука на м¦да™га-та в сърцето си, винаги желая да се 
присъединя към к‡ртана; и когато чувам искрените песни, описващи 

забавленията на Бог Чаитанйа, сърцето ми танцува в екстаз. 

Когато и да видя трансцеденталните ±р‡-виграха на Р…дх…-К¦шЈа, аз съм 
в блаженство, тъй като приемайки прас…да от Тяхна Божествена Милост 

можем да победим материалните елементи. 

Един ден, докато извършвах практиките на предано служене, видях, че 
домът ми се е превърнал в Голока В¦нд…вана. Когато приемам чараЈ…м¦та 
от Божеството, виждам водите на святата Ганг, които извират от нозете 

на Бог ВишЈу и щастието ми не знае граници. 

Когато виждам дървото тулас‡, сърцето ми чувства радост и Бог 
М…дхава (К¦шЈа) е също удовлетворен. Когато ям прас…да от 

благосклонността на Бог Чаитанйа, това е ново усещане в живота. (Бог 
Чаитанйа много обичал едно приготовление от спанак наречено шак и има 
друга песен в тази книга, която разказва за удивителните ефекти от този 

вид прас…д.) 

Бхактивинод завършва с думите: “Който и да достигне степента на 
ентусиазъм за тези практики на преданото служене, ще бъде върховно 

щастлив, където и да е.” 

(30) ��
����! :¦A…-@��� ��… 

 0�0�
�! 
1) /¦�…-��	�0 ���…, /���' 
� �…�
 

�¦£…�
/(… ��� (‡	� 
��/��� ��(�	
, ���� ���… /���' 

	��!�-�…	
 ��¦(… (‡	� 

2) ��/��
 ����…	�, /����
 ±�/��� 
�
(�' 	…�(�! �!��(…�!��(� 

���
 ��'  …���, (���-	…��-�0/(
 
����…�(� (�'�
 (��� 

3) /��
 (
	� /¦�…, ���(��… 
 �!�	� 
/¦�…��(� (���
 	…�(� 

±�/��-�0��(�-(‡	�, …�� ��� �‡	� 
/���' ���
 …���-�…�(� 

4) �!� ���…-���…�
, /��(0 	…� �…� 
���…�� /��0£… - �…�� 

/��0£… 	… (���
, /…	���… /…	���… 
��…£� 	… �…/(��� …�� 



 

 48 

ПРЕВОД 
Гурудев! Само капка от твоята милост прави този твой слуга по-смирен 

от стрък трева. Дай ми сила да понеса всички изпитания и грижи, и ме 
освободи от всички желания за лична чест. 

О господарю! Вложи в мен силата правилно да почитам всички живи 
същества. Само тогава ще мога да възпявам в екстаз святото име и 

всичките обиди, които нанасям ще секнат. 

О господи! Кога този твой отдаден ще бъде благословен, получавайки 
твоята милост? Аз съм незначителен, паднал, и лишен от каквато и да е 

сила и интелигентност. Моля те направи ме твой обичан слуга. 

Когато изследвам себе си, не намирам никаква стойност. Затова твоята 
милост е толкова важна за мен. Ако ти не си милостив към мен, аз 

непрестанно ще ридая, и вече няма да мога да поддържам живота си. 

Шаранагати – Гурудева 
(Отдавам се на тебе, Гурудева!) 

Гурудев, капка твоя милост, прави всеки твой слуга 
по-смирен от стрък трева! 

Да понасям всичко, благослови ме 
и от гордост избави ме! 

 
О, Господарю, дай ми сили 
да почитам всички живи. 

Само тогава мога да възпявам 
Харе Кришна без обиди! 

 
Господи....Кога този твой отдаден 

ще получи твоята милост?! 
Аз съм паднал, без сила, ненужен, 

позволи ми да ти служа! 
 

Гледам себе си и не намирам стойност. 
Твоята милост е безценна! 

Ако съм без нея горко ще ридая, 
не ще мога да живея! 
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ПРЕВОД 
О Гурудева! Кога ще се случи това, като проявление на твоята милост? Аз 
ще бъда установен в твърда вяра, че забавленията на Бог Гаур…™га са вечна 

реалност. Възпявайки “Хари! Хари!” ще скитам сред горичките на 
Годрума, надявайки се да зърна тези забавления. 

Петте личности—Нит…и, Гаур…™га, Адвайта, Ѕр‡в…са и Гад…дхара—ще 
наводнят цялата вселена с опияняващия нектар на святото име на Ѕр‡ 

К¦шЈа, изпълнявайки мах…-са™к‡ртан. 

Със собствените си уши ще чуя звуците от игривите танци и ритмичните 
удари на барабаните м¦да™га. Постоянно гледайки сладостта и красотата 

на това забавление, ще плувам в прилива на божествената любов. 

В момента, в който загубя от поглед съкровището на това забавление, аз 
ще ридая и плача, “О мой Господи Гаур…™га!” Материалистите ще ме 

обявят за напълно луд и ще замерят с кал тялото ми. 
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ПРЕВОД 
Моля кажи ми, кога ще дойде този ден? Когато обидите, които нанасям ще 
секнат и вкуса към чистото свято име ще се всели в сърцето ми по силата 

на божествената милост. 

Чувствайки себе си по-нищожен от стрък трева, приветствайки 
въздържаността в сърцето, отдавайки почит на всички живи същества и 
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освободен от фалшива гордост, кога ще вкуся същината на леещия се 
нектар на святото име? 

Богатство, последователи, красиви жени, както са описани в светската 
поезия — не желая никакви подобни телесни удоволствия. О Господи 

Гаурахари! Моля Те дари ме с безпричинна преданост към Твоите лотосови 
нозе живот след живот. 

Кога, произнасяйки святото име на Ѕр‡ К¦шЈа, тялото ми ще се изпълни с 
екстаз, думите ми ще се задавят в емоции, ще бъда пребледнял и треперещ 

от вълнение, а от очите ми непрестанно ще текат сълзи като реки? 

Кога, в земите на Навадв‡па, по бреговете на божествената Га™г…, ще 
тичам викайки невинно, “О Гаура! О Нитй…нанда!”? Танцувайки и пеейки, 

ще скитам като загубил ума си, забравяйки всякакво притеснение за 
прилично поведение. 

Кога Бог Нитй…нанда ще бъде така милостив към мен да ме освободи от 
илюзията на материализма? Кога ще ми даде сянката на Своите лотосови 

нозе и ще ме дари с необходимите качества, за да влеза в Пазара на 
Святото Име? И кога подобният на луна Нит…и ще има милост към мен и 

така ще накара всичките ми материални желания да загубят смисъл. 

По някакъв начин ще купя или ще открадна сладостта на името на Бог 
Хари. Опиянявайки се напълно от тази течна сладост, ще бъда зашеметен. 

Докосвайки нозете на онези велики души, които най-добре знаят как да 
вкусват тази сладост, постоянно ще бъда потопен в сладкия нектар на 

святото име. 

Кога ще се събуди в мен състраданието към всички паднали души? Тогава 
този Бхактивинода ще забрави своето собствено щастие и с нежно сърце 
ще тръгне смирено да разпространява свещения завет на Ѕр‡ Чаитанйа 

Мах…прабху. 
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ПРЕВОД 
Кога ще бродя хлипайки под сянката на различни дървета и растения по 

бреговете на божествената река Га™г… в земите на Навадв‡па, и ще викам, 
“О Р…дхе! О К¦шЈа!” забравил всякакво физическо удобство? 

Ще получавам храната си с просия в домовете на кучеядци и ще пия водата 
на река Сарасват‡. В екстаз ще се търкалям по земята на единия или 

другия бряг на реката, вдигайки врява с “К¦шЈа! К¦шЈа!” 

Прекланяйки се пред жителите на святата земя, ще моля за капка от 
тяхната милост. Ще намазвам прахта от нозете на ВайшЈавите по цялото 

си тяло и ще нося дрехите на просяк. 

Няма да виждам разлика между жителите на Враджа Бх−ми и Навадв‡па и 
ще се превърна в жител на Враджа. Истинската природа на обителта на 
Бог ще се разкрие пред очите ми и аз ще стана малко момиче, помощница 

на Ѕр‡мат‡ Р…дх…р…Ј‡. 
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ШРИ ЮГАЛА АРАТИ 
(Церемония за обожание на Божествената Двойка) 

от Бхактивинод Тхакур 

1. Вечна слава, вечна слава на срещата на неземната двойка Шри Шри Радха 
Кришна. Гопите се сбират, водени от Лалита и изпълняват арати за Тяхна 

наслада. 

2. Прекрасната, извита на три места форма на Кришна, който привлича 
самия Купидон, облечен в жълто копринено дхоти и носещ корона, украсена 

с пауново перо, просто отнася ума. 

3. Седнала отляво на очарователния Мадхава, красивата дъщеря на Цар 
Вришабхану, е обвита в прекрасно дълбоко-синьо сари. Кожата Й е с цвета 

на разтопено злато, а красотата и качествата Й са неоценими. 

4. Тя е украсена с най-различни бляскащи искрящи украшения. Лицето Й е 
толкова прекрасно, че омайва ума на Бог Хари. 

5. Всички гопи, водени от Вишакха, пеят прекрасни песни с различни 
мелодии, а най-извисените гопи, известни като прийа-нарма-сакхи, веят на 

Радха и Кришна с ветрила чамара. 

6. Надявайки се да достигне лотосовите нозе на Радхика и Мадхава, 
Бхактивинод щастливо плува в океана от блаженство, намиращ се в нозете 

на дамите от Враджа Дхама. 
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ПРЕВОД 
О Господи, това материално тяло е място на невежество, а сетивата са 

мрежа от пътища към смъртта. Някак, ние сме попаднали в този океан от 
материално сетивно наслаждение, а от всички сетива езикът е най-

ненаситен и непокорен; много е трудно да се надвие езика в този свят. Но 
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Ти, скъпи К¦шЈа, си много милостив към нас и си ни дал толкова вкусен 
прас…д, само за да контролираме езика. Сега ние приемаме от този прас…д 

колкото ни душа иска и възхваляваме Теб Боже−—Р…дх… и К¦шЈа—и 
влюбено викаме за помощ Бог Чаитанйа и Нитй…нанда. 
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ПРЕВОД 
О братя! Един ден в дома на Ѕр‡ Адвайта в Ѕ…нтипур, двете божества – 

Чаитанйа и Нитй…нанда – бяха седнали на обяд. Бог Чаитанйа вкуси 
гозбата от зелени листа и се обърна към събралите се Негови бхакти: „Този 

±…к е толкова вкусен! Бог К¦шЈа определено го е опитал. 

При вкуса на ±…к като този, любовта към К¦шЈа се събужда в сърцето. В 
такава любов трябва да вкусвате този прас…д. Изоставяйки всички 

материални разбирания и приемайки прас…да от Бога, всички вие просто 
възпявайте „Хари! Хари!” 
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3) ('�…�(…) /¦�£�' ����, ��™ 
 ���� 
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���
, �!�/(�	 �-	…�  …� 

ПРЕВОД 
Пей, пей “Р…дх…-К¦шЈа!” Всички пейте! Когато Бог Чаитанйа и Бог 

Нитй…нанда дойдоха танцувайки из Надиа, Те дадоха тези напътствия: 
Пей, пей “Р…дх…-К¦шЈа!” Всички пейте! 

Ти си хванат във водовъртежа на безсмислените действия и потъваш все 
по-дълбоко и по-дълбоко. Пей, пей “Р…дх…-К¦шЈа!” Всички пейте! 

Ако просто разбереш, че безсмъртната душа е вечен слуга на К¦шЈа, никога 
повече няма да изпиташ скръб. 

Възпявай Харе К¦шЈа и очите ти ще се напълнят със сълзи, а тялото ти ще 
изпита трансцедентален трепет. Пей, пей “Р…дх…-К¦шЈа!” Всички пейте! 

Просто повтаряй “Р…дх…-К¦шЈа” и ела с нас. Това е единствената 
милостиня, за която молим. Пей, пей “Р…дх…-К¦шЈа!” Всички пейте! 

“Всички опасности ще изчезнат когато това Име се възпява,” казва 
Бхактивинода ·х…кура. Пей, пей “Р…дх…-К¦шЈа!” Всички пейте! 
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ПРЕВОД 
К¦шЈа е бебето, което суче мляко от гърдите на Майка Йа±од…. Той е 
синът на Нанда Мах…р…джа, тъмно-син като скъпоценния камък индра-

н‡ла (сапфир), и животът на обитателите на Враджа. 

Той уби вещицата П−тан… от Гокула, Той уби ужасния подобен на смерч 
демон Т¦н…варта и Той счупи каруцата, в която се криеше демонът 

Ѕака¬…сура. 

Той обича да краде масло и е експерт в отмъкването на кисело мляко. Той 
счупи двете дървета арджуна, Той е пастирчето, което винаги дарява 

удоволствие на кравите и е техен защитник. 

Той е толкова палав, че майка Му Го върза с въжета през кръста и Той е 
пазачът на кравите и теленцата от В¦нд…вана. Той е унищожителят на 
Ватс…сура – демонът-теле, Той премахва всички злини и е защитник на 

Своите преданоотдадени. 

Той е врагът на демона-щъркел Бак…сура, убиецът на демона-змия 
Агх…сура, Той обърква Бог Брахм…, Той е унищожителят на демона-магаре 
Дхенук…сура, Той е всепривличащ, и онзи който подчинява змията К…лия. 

Той е облечен в дрехи от жълта коприна, носи пауново перо на главата Си и 
винаги държи флейта. Той се забавлява в гората Бх…н†‡ра и гълта горския 

огън, за да спаси обитателите на Враджа. 

Той е най-добрия между танцьорите, Той скита в пещерите на Хълм 
Говардхана и се наслаждава на различни любовни забавления в есенния 

сезон. Той е любимият на младите пастирки, Върховният Бог на всички и 
крадецът на дрехите на гопите. 

Той е океан от милост за съпругите на бр…хманите, Той повдига Хълм 
Говардхана, съпругът на богинята на щастието и най-любимият приятел 

на жителите на Враджа. 

Той разби гордостта на Индра и защитник на баща Си – Нанда Мах…р…джа. 
Той дарява освобождение, Той обича пастирките от Враджа, наслаждава 

се на танца р…са и е източник на цялото удоволствие. 

Той обича Ѕр‡мат‡ Р…дх…р…Ј‡, Той е самата пролет на живота Й, Той е 
много хубав. Той е Бог на живота на всички сакх‡ от В¦нд…вана, водени от 

Лалит… и Ви±…кх…. 

Той притежава красивия цвят на млад буреносен облак, Той обърква 
Купидон и винаги носи гирлянд от свежи горски цветя. На лицето му винаги 

греят сладки усмивки и смях и Той е съкровището на живота на всички 
млади пастирки във Враджа. 
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Формата Му е с три прекрасни извивки и Той държи флейта, наречена 
мурал‡. Той обича река Йамун…, режисира всички любовни забавления при 

Р…дх… Кун†а и е океан от трансцедентална сладост. 

Той е Богът на живота на Чандр…вал‡, Той обича да се шегува и да погажда 
номера. Той гори от желание да се наслаждава на престореното цупене на 

Своята любима Р…дхик… и винаги се стреми да се срещне с Нея. 

Той даде езерото М…наса Га™г… на жителите на В¦нд…вана и е крадец на 
цветя. Той се държи много шокиращо и екстравагантно с девойките от 

В¦нд…вана, не се интересува от социалните забрани и е Бог на горите 
Враджа-ман†ала. 

Той е съкровището на Гокула и защитава пастирчетата от всякакви 
нещастия. Той пречупва всяка глупава гордост и премахва бедите от 

Своите преданоотдадени. 

Той е освободителят на полубога Судар±ана и е убиецът на демона 
Ѕа™кхач−†а. Той е по-малкият брат на Бог Баладева (Р…ма), Той е 
красивата тъмна луна на В¦нд…вана и свири на флейтата мурал‡. 

Той слуша любовните песни на гоп‡те и е убиецът на демона Мадху. Той е 
врагът на демона Мура, убиецът на демона-бик Ариш¬…сура и Той редовно 
се наслаждава на любовните забавления при Р…дх… Кун†а и на други места 

във Враджа. 

Той е унищожителят на небесния демон Вйом…сура, Неговите очи са 
оформени като лотосови листенца и Той е убиецът на демона-кон Ке±‡. 

Той обича игривите забавления, Той убива демона Ка;са и побеждава 
борците на Ка;са Ч…н−ра и Муш¬ика. 

Той е обичният сина на Васудева, и е символът на славата за династията 
В¦шни. Бог на падналите души, Той е Монархът на Матхур… и изглежда 

сякаш се е родил от утробата на Девак‡. 

Той е изпълнен с милост към гърбавото момиче Кубдж…. Той поддържа 
цялото творение, синът на Васудева, подслон за всички души, Богът на 

Дв…рак…, убиецът на демона Нарак…сура, и любимият потомък на 
династията Йаду. 

Той обича Рукмин‡, съпругът на Сатй…, защитникът на благочестивите и 
любимият приятел на петимата братя П…н†ава, както и причината за 

смъртта на Ѕи±уп…ла и други демонични царе. 

Той е Богът на вселената, поддържникът на всички живи същества, Той 
има красива коса и спасява от всички нещастия. Той е изначалното семе на 

всички Негови инкарнации и е източник на всички вселени. 
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Той е Богът на М…й…, Господарят на мистицизма и собственик на 
духовните сили на бр…хманите. Душата на всички души, Той е Върховният 
Бог и господар, Той е другият бряг на океана на материалната природа. 

Бог К¦шЈа пречиства падналите души, Той е Бог на вселената, господарят 
на всички същества, луната на В¦нд…вана, и оригиналният източник на 

всички раси. 

От село на село Бог Гаур…™га пее тези имена на К¦шЈа, а Бхактивинода 
остава в Неговите лотосови нозе. 
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ПРЕВОД 
Бог К¦шЈа е любимият син на майка Йа±од…; божественият любовник в 

земите на Враджа; насладата на Гокула; К…на (галено име на К¦шЈа); 
съкровището в живота на гоп‡те. Той открадва дори ума на Купидон и 

наказва змията К…лийа. 

Тези чисти, свети имена на Бог Хари са пълни със сладки, нектарни 
забавления. К¦шЈа е Господарят на дванадесетте гори на Враджа, Той е 

вечно млад и е най-добрият любовник. Той винаги свири на флейта и е 
облечен съвършено. 

К¦шЈа е защитникът на жителите на Враджа; унищожителят на различни 
демонични династии; който пази и се грижи за кравите на Нанда 

Мах…р…джа; който доставя удоволствие на кравите, земята и духовните 
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сетива; съпругът на богинята на щастието; крадецът на масло; и 
прекрасното пастирче на Нанда Мах…р…джа. 

К¦шЈа скита по бреговете на Река Йамун…. Той краде дрехите на младите 
девойки от Враджа, които се къпят там. Той вкусва сладостта на танца 

р…са; Той е много милостив; влюбеният и любимият на Ѕр‡мат‡ 
Р…дх…р…Ј‡; големият танцьор на В¦нд…вана; и закрилата и единствен 

подслон на ·х…кура Бхактивинода. 
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ПРЕВОД 
Пеейки светите имена „Дойал Нитай Чайтанйа” – о, моят ум танцува! 

Моят ум танцува! О, моят ум танцува! 

О! Никъде не може да се намери някой толкова милостив като Нитйананда 
Прабху! Той изтърпя побоя на Джагай и Мадхай и въпреки това ги дари с 

Божията любов! О! Когато оскърбленията ти изтлеят, ти ще получиш 
любов към Бога! Но в имената на Чайтанйа и Нитай няма и мисъл за 

оскърбление! Веднъж добил вкуса към святото име на Кришна, с веригите 
на този свят е свършено! 

О! Когато е привързан към святото име на Кришна, много лесно човешкият 
живот става успешен. О! Без привързаност към Кришна животът е просто 
безсмислен! Ако получиш милостта на Бог Гаура, в края на живота си ще 

видиш Радха и Шйама във Вриндавана. 
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(41) 2…
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�…�…� �!� ���-�!�	
 

/
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�
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/����…��	�, 	…���… ���
 
'���� ���� (��� ����' 

5) ��(���…	�	�, ������-�0/(
 
'(��� (���' ����'  …� 

	…��-����(…�
, �…���� ��±�� 
	…��-���� ���
 �…� 

6) ±�‡-/¦�£�-	…��, ����	
 ��(0��' 
�−�…'�� …�…�� …±� 

±�‡-�−��-���
, �!…���
 �(…, 
�(�/�����	���-�…�� 

ПРЕВОД 
Когато великата душа Н…рада Муни докосва струните на своята в‡Ј…, 
святото име на Р…дхик…-рамаЈа се спуска и незабавно се появява всред 

к‡ртана на преданоотдадените на Бога. 

Като дъждовен облак по време на Мусона, святото име излива чист нектар 
в техните уши. В голям екстаз, всички бхакти възторжено танцуват с 

радост в сърцето. 

Всички жители на вселената подлудяват влизайки под тези опияняващи 
струи от божествена сладост. Някои плачат, други танцуват, а други 

напълно се опияняват в умовете си. 

Петоликият Бог Ѕива прегръща Н…рада Муни и многократно вика в екстаз, 
а Бог Брахм… танцува в пълен екстаз и възкликва, “Всички пейте ‘Харибол! 

Харибол!’” 
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Във върховно щастие, хилядоликият Ананта Ѕеша пее и се провиква, 
“Хари! Хари!” Под влияние на трансцеденталната вибрация на святото 
име, цялата вселена полудява от екстаз и всеки вкусва от сладостта на 

святото име. 

Святото име на Ѕр‡ К¦шЈа изпълнява всички мои желания, като се 
проявява върху езика на всеки. Бхактивинода, смирен слуга на Бога, се моли 

в нозете на Ѕр‡ Р−па Госв…м‡ възпяването на харин…ма винаги да 
продължава така. 

(42) ½
‡ %…�,…"¬��� 

1) �…�(�/…-����£�-�����, ��/��� ±�
�
�� ����� 
�!���	
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 	… …±��� /����� 
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/
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3) �…�(�/… 0�!����-���
� …�…��� 
�…�(…-�…�(���-±0��(�-��
� ���…��� 

4) �!
 �(����� �…�(…-���� ������ �!���	
 
�
 ����� /¦�£�-���� ��−���-����	
 

5) �…�(…-���� ��	… /��(0 /¦�£� 	…(� ���
 
�…�(…� �…�‡� /¦�£� �����-�
�
 ���
 

6) �(����� �(�	�-�!�	, /������-�0��-���� 
�(����� /�����  
�…	 

�…�(…-����-��™/��!�, ���(0���� �
��	 
�(�/�����	��� �����…£ 

ШРИ РАДХАШТАКА 
първа песен  

1.  
Онзи, който пропусне с внимание да обожава лотосовите нозе на Шримати 

Радхарани, които са убежище на всичко благоприятно; който не е приел 
подслона на трансцеденталната обител Вриндавана, украсена от 

прекрасното лотосово цвете, наречено Радха...  
2.  

...който в този си живот не е общувал с преданите на Радхика, които са 
мъдри, а отдадеността им е дълбока – как такъв човек би могъл някога да 
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изпита блаженството да се къпе в океана от върховна сладост на Бог 
Шйама? Моля ви, разберете това с цялото си внимание.  

3.  
Шримати Радхика е единствената учителка в несравнимата сладост на 

интимната любов. За чистата любов между Радха и Мадхава си заслужава 
да се разговаря и размишлява.  

4.  
Онзи, който със силна обич е прегърнал лотосовите нозе на Радха, добива и 

лотосовите нозе на Кришна, които са безценни.  
5.  

Без да е приел подслон в лотосовите нозе на Радха, човек никога не би 
могъл лично да срещне Кришна. Ведическите писания заявяват, че Кришна е 

притежание на слугините на Шри Радха  
6.  

Да изоставиш богатство, последователи, жена, синове и приятели, 
материалистичните дейности и интелектуалното знание, потънал в 

сладостта на служенето в лотосовите нозе на Шримати Радхарани – 
такова е убеждението на Бхактивинода. 
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� 
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 /�/(�	� ��	… /��(0 …� 
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ШРИ РАДХАШТАКА  
втора песен  

1.  
Отвъд реката Вираджа се простира чистото духовно небе, а над тази 

област Вайкунтха лежи обител на име Шри Голока Вриндавана. 
2.  

Земята на Вриндавана е съставена от духовни скъпоценни камъни и затова 
наподобява мина от напълно осъзнати и блажени съкровища. Тази неземна, 
съзнателна област е прекрасна и изключителна на вид. Всред тази обител 
присъства по изумителен начин Бог Кришна, сравняван с дървото тамал, 
което е царят сред дърветата, притежаващ оттенъка на тъмен сапфир.  

3.  
Обвита около тъмното дърво, расте прекрасна златиста лоза; Тя е 

владетелката на всички области, Тя е най-пречистващата. Името й е 
Махабхава и Тя е същността на висшата наслаждаваща енергия хладини. Тя 
е омайницата на Шри Кришна, макар самият Той да е омаял трите свята. 

4.  
Позната с името Радха, Тя сияе там в екстаз, заета винаги да наслаждава 

сърцето на Говинда. Листата и цветовете на тази лоза са Нейните 
приятелки, водени от Лалита. Тъй Тя и Нейните приятелки обвиват 

тъмното дърво в силната си прегръдка.  
5.  

От докосването Й дървото тамал разцъфва; без Нейната прегръдка то не 
може да остане живо.  

6.  
Лозата не иска никога да напуска Своето дърво тамал: Тя непрестанно 

жадува единението Им.  
7.  

Бхактивинод не копнее за нищо, за нищо друго, освен за срещата между 
Тях двамата. 
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4) ��0	����!�-/���£� �
/(��… �!…(…� 
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ШРИ РАДХАШТАКА  
трета песен  

1.  
Любимата дъщеря на Цар Вришабхану е най-безценната сред всички млади 
жени. Тя обича да носи сини одежди. Сияйната Й кожа е прекрасна като 

чисто злато, къдриците Й са красиво вчесани и Тя е животът и душата на 
Бог Кришна.  

2.  
Тя е артистично украсена със скъпоценности, умела е в науката на Хари-

раса, а челото Й е красиво нарисувано с тилак. Гръдта й е покрита с 
красив корсет, разкрасен със скъпоценни камъни, а очите Й са изрисувани с 

черна каджала. Така Тя е самото олицетворение на сладостта.  
3.  

Изоставил всичко, превърнал се в слугиня в лотосовите нозе на Радха, 
просто Я обожавай и Й служи а обич и внимание. 

4.  
Гледайки сияйните лъчи на чистата Й красота, богините Рати, Гаури и 

Лила изоставят гордостта си.  
5.  

Добрата съдба, притежание на богините Шачи, Лакшми и Сатйа е победена 
в присъствието на нозете на Радха.  

6.  
Групата на гопите съпернички, водена от Чандравали, е принудена да 

приеме поражението си, защото единствена Радха контролира Кришна. 
Така те са винаги нацупени и свадливи.  

7.  
Бхактивинод, жител на Шри Годрума, винаги се стреми към лотосовите 

нозе на Радха, най-любимата на Бог Хари. 
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 �!��
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ШРИ РАДХАШТАКА  
четвърта песен  

1.  
Шримати Радхарани е най-скъпоценната сред всички влюбени девойки, 

чиято наслада е вкусването на трансцедентална сладост. Тя е прекрасният 
лебед сред водите на любовта към Кришна. Тя е неземното, изпълняващо 

всички желания увивно растение върху семейното дърво на Цар Вришабхану 
и изначалният извор на всички богини на щастието.  

2.  
Около бедрата Й е увита червена копринена дреха, на която се полюшват 

ситни звънчета, а на гръдта Й танцува огърлица от перли. Тя е тъй 
пленителна, че открадва сърцето на всеки, който Я види.  

3.  
Блясъкът на тялото Й сияе като златистото венчелистче на най-красивия 

сред лотосите. Нейните две усмихващи се сладостно устни носят 
безсмъртния нектар на юношеството, примесен с ароматния камфор на 

свежата младост. Тя е всецяло предана на Бог Кришна.  
4.  

Виждайки, че пакостливият син на Нанда идва в покрайнините на 
Вриндаванската гора, завърнал се с кравите Си, разтреперана в тревога и 

любов, Тя Му отдава молитвите си, давайки Му знаци с очи.  
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5.  
Шримати Радхарани е животът и душата на всички възрастни гопи във 

Враджа и е особено скъпа на Майка Яшода. Огряна от обичта на 
очарователната Лалита-деви, тялото на Радха разцъфва като лотос, 

разкривайки прекрасните Й нежни форми.  
6.  

Заедно с Вишакха Радха бере горски цветя и двете нижат гирлянди 
вайджаянти за Кришна. Тя е доброжелателна към всички и винаги се 

намира на гърдите на Бога, тъй като е най-любимата на Кришна.  
7.  

Чувайки нежния зов на флейтата, Тя минава бързо през гората и като 
намира сред гъсталаците на Враджа най-добрия сред танцьорите, 

срамежливата Радха навежда със засмени в смущение очи лицето Си и не 
спира да подръпва ухото Си.  

8.  
Когато бризът, понесъл аромата на лотосови цветове, разхлажда водите 
на Радха-кунда в жарта на лятото, всред тези хладни води Радха, заедно 

със своите приятелки, донася радост на героя на Гокула.  
9.  

Бхактивинод казва на Рупа и Рагхунатха, прегръщайки лотосовите им нозе: 
„Кога ще излеете милостта си върху мен и ще ме дарите със служене към 

тази Радха, защото служенето на Нея е съкровището на истински 
мъдрите?!” 

(46) ��,…@,…��-0��…��£ 

1) ��(…�(…��-��	�…��£� 0��(…���� ��	0-/(…	� 
��/(‡-����-���!… ����(…���‡ 

/…�0£��-�…�0£�� …� �…��£��-��¦��-�(…� 
�…(
 �	…�… ��/(�‡-�!��‡ ���‡ 

2) ���!… ��¬¬�-������ �!…� ��0	����!� /0™/0��-�…� 
/���0�‡-������� /��
��� 

/���…±�0-�0��/�-��™ � �����(�-��
��-�����-�(�™ � 
�!…†��	�…� 	���-���	�-�(�� 

3) ��¤��-��*±���  0£� �(0�-�…�… �0±��(�	� 
�(…�(‡�… �(…��-��¬¬�-�…�… 

��(���-�…	�-�(�����… ��0�(… ��-����/��!���… 
/¦�£�-	…��-�!�±�® /��£���…�… 

4) �… �-�…��−���� ��¬(� /�0¬����-/��!���-����¬� 
�����-/���−���� 	����-±‡�… 

/‡���-�!�±�-�	��®�0�
  ����-/(�¬¬����� ��(0�
 
�0���� ��
��-���������-�…�… 
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5) ���£���-����-/�¤�0�‡- ��(��� ���	�-�!0 ��/… 
��	��…-�!��‡ /���(��‡ ����£‡ 

��/(‡-����!�-�/�	�(
 �‡�…-/��…��0�!…���£�-±�‡�… 
±�…�… ±�…�…�¦��-������£‡ 

6) 
 (
	� �…�(�/…-���� ���…�
� �0������� 
��	�
 �¦£� �!…�
 ���� �…� 


 �(�/����	��� �‡	 �…�(…-�…��…�¦��-/�£� 
�−�� �� (0	…�(� �
(� �…� 

 

ШРИ РАДХАШТАКА  
пета песен  

1.  
Неземното тяло на Шримати Радхарани е родено от махабхава-чинтамани. 

Тя е украшението на Бога сред сакхите и е сияйна в божествената си 
искряща енергия. Тя е окъпана изпървом в нектарния дъжд на 

състраданието, втори Я облива нектарът на младостта, а подир тях 
нектарът на красотата. Тъй Тя е по-прекрасна дори от богинята на 
щастието и е надарена с изключителното качество на чистотата.  

2.  
Тя носи коприненото сари на скромността, а челото Й краси червена 

точица кункума, която е самата прелест. Тялото Й е украсено с рисунки, 
изписани с мускус, а огърлицата Й е наниз от скъпоценните екстатични 

симптоми – разтреперано тяло, разплакани очи, настръхнали коси, 
зашеметеност, изпотеност, задавяне на гласа, неподвижност и лудост.  

 
3.  

Шри Радха е прекрасна в гирляндата Си от цветя, всяко от които е едно 
от двайсет и петте Й изключителни неземни качества, а дрехата Й, 

състояща се от две части, е едновременно Нейният разсъдлив и безразсъден 
екстаз. Косата Й е сплетена и украсена в прикрито възмущение, а тилакът 

на щастливата съдба сияе на челото Й. Името и славата на Кришна са 
насладата на Нейните уши.  

 
(Двайсет и петте трансцедентални качества на Шримати Радхарани са изброени от Шрила Рупа 
Госвами в „Уджвала Ниламани” (4.11-15): 1. Тя е олицетворение на сладостта. 2. Тя е съвсем 
млада девойка 3. Очите Й винаги се движат. 4.Тя винаги е сияйно усмихната 5. Всички 

благоприятни знаци са по Нейното тяло. 6. Може да подлуди Кришна с аромата си. 7. Тя е най-
прекрасната певица. 8. Тя говори много нежно и сладко. 9. Умее да привлича с женствеността 
си. 10. Тя е скромна и нежна. 11. Винаги е много милостива. 12. Тя е трансцедентално лукава 
13. Облича се прекрасно. 14. Винаги е срамежлива. 15. Винаги отдава уважение. 16. Винаги е 
търпелива. 17. Тя е много сериозна. 18. Тя е радостта на Кришна 19. Винаги е изпълнена с най-
висша преданост. 20. Тя е обителта на любовта за жителите на Гокула. 21. Тя дава подслон на 
всички предани, каквито и да са. 22. Винаги е нежна и любяща – и към висшестоящите, и към 
низшестоящите. 23. Винаги е обвързана със заниманията на Своите приятелки. 24. Тя е най-
прекрасната сред приятелките на Кришна. 25. Винаги държи Кришна под Свой контрол)  

 
4.  

Устните на Шримати Радхарани аленеят от сдъвканите бетелови ядки, а 
очите Й са изящно изрисувани с черна каджала. Усмивката Й е като сладък 
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камфор и Тя много обича да се шегува. Тя седи в постелята на гордостта в 
палата на славата, а гирлянд от изключителните признаци на 

екстатичната любов танцува около шията Й.  
5.  

Гърдите Й са покрити с дреха от любовен гняв. Тя свири на лютня качхапе 
с формата на костенурка за да възвести победата над Своята съперница 

Чандравали. Радха много обича да поставя своите игриви подобни на 
лотоси ръце на раменете на две свои приятелки. Младото Й тяло е тъй 

грациозно и тъничко и Тя единствена раздава нектара на Бог 
Шйамасундара.  

6.  
О Рупа и Рагунатха! Вашето най-голямо съкровище са лотосовите нозе на 

Радхика. Във вашите лотосови нозе този пропаднал и нищожен 
Бхактивинода се моли, сложил сламка от улицата между зъбите си: 

Умолявам ви, дарете ме с едничка нектарна частица от вечното служене 
към Шримати Радхарани! 

(47) 6�
����-@A��  

1) �����!�-����	
 �!��0	…-/−�
, ��¤�� ��	�(��� ±��(��� �(0�
 

2) ��	������-���… �0���
 …/(�, ��� 0���� /��� †…/��
 �…/(‡ 

3) ������ �	��� ��(��
 �(‡�
, ���-/0�� ���(0 ���(
�
 �(��
 

4) �…��	�‡�� �…/… 0�0�� ���…, /�0�0�‡ �����
 …���
 ���… 

5) 
���� �����
 ����/�-����, …����(��� �…�� �−���‡�(��� 

6) ±���-/�¬‡  ��‡ �…�!(
�
 (���, �…�(…-��(� 	…�
 …	�	�� /���' 

7) �…�(���-��(�	‡  …��…  ‡��, (����� ��/��� �!� ���-���� 

8) ��(…����-�!�™ ��� ��(��… ���‡, (…�…��� ��	��…- ���‡�� ���� 

9) ���(��… �����!�- /�±���-��	, �	������ (�� �…�(… ��/(�	 

10) �(�/�����	��� �����…��  �£
, �…�� �(…™ ��� (…�!�) �…�(… ��(�	
 

 

ШРИ РАДХАШТАКА  
шеста песен  

1.  
В горите на Враджа по бреговете на Ямуна има прекрасни тронове, 

украсени с цветя.  

2.  
Пълзящи растения и плодни дръвчета радват очите, а в листака им сладко 

пеят птици.  
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3.  
Бризът откъм хълмовете Малая повява нежно и рояци пчели летят наоколо, 

търсейки мед.  

4.  
Пълната сияйна пролетна луна простира прохладните си лъчи, влюбена и 

всеотдайна.  

5.  
Такива мигове очаква Онзи, който носи флейта, за да вкусва Своя раса-

танц.  

6.  
Всред милиони пастирки Бог Хари танцува с Радха и радостта му няма 

граници.  

7.  
Омайницата на Мадхава пее прекрасни песни и отнася умовете в трите 

свята.  

8.  
Всички живи и неподвижни същества са омагьосани от непорочната Радха, 

която победи гордостта на Чандравали.  

9.  
След като подлуди ума на младоликия Враджа-Кишор, о! Радха така 

ненадейно изчезна от сцената.  

10.  
Тогава Бхактивинод съзерцава настъпилото бедствие – танцът раса 

застива без Радха. 

(48) ½���-��¬ <�A‡  

1) ±���-/�¬�  ��‡ �…�(���-��	 
�…/(��
 	…���� /���' �!���	 

2) �
£0- ‡�
 �…/
 �…�(�/…-	…� 
'
�� 
�� �…�(
' †…/��
 ±�…� 

3) �(…™ ��… ±�‡-�…��- ��£†��� ���
 
�…�(…-�	�
��£
 �����
 �!��
 

4) '�
/(… ���… �…�(
! �…/(�(� ��…	! 
������ /…���
 /…	�	
 /…	 

5) 	���!�	� /…	�	
 �…�(…�
 �(���' 
�����… ���…£ �!0�…�� (��� 

6) ���
 '�−(0 ��	… /…(…�� �…��? 
�−(0 �… �' ��� �����!�-�…��' 
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7) 
 (
	� �…�(�/…- ����£�-���
 
�(�/�����	��� /…���… ���
 

8) '�0�…  �£�-�…�!(
 …�…�
  �£�' 
/�	/��‡ /����… ��/(� ���	�' 

 

ШРИ РАДХАШТАКА  
седма песен  

 

11.  
Дори милиони пастирки не могат да зарадват ума на Мадхава, колкото и 

да се опитват.  

12.  
Песента на флейтата зове името на Радхика: „Ела, ела, Радхе!” стене Шйам 

в нощта. 

13.  
Когато Шри-раса-мандала застива, Той отива да търси любимата Си 

Радха. 

14.  
„Моля те, покажи се, о Радхе! Милостиво спаси живота ми!” вика ридаейки 

Кана из горите. 

15,  
В уединената горичка, прегърнал Радхика, възвърнал живота и душата си, 

Хари е съживен. 

16.  
Той казва: „Без теб къде е танцът раса? Само заради тебе аз живея във 

Враджа”.  

17.  
В лотосовите нозе на тази Радхика Бхактивинод казва плачейки: 

18.  
„Моля Те, вземи ме сред Своите близки приятелки; нека стана Твоя 

слугиня, моля Те, приеми ме като Своя.” 

(49) %…�,…-@,������  

1) �…�(…-�(��!�	
 �!��� ���� 	…(� �(
�… 
/¦�£…-�(��!�	
 ���� �/…��£�  
�… 

2) …����-��(��� �−��� 	…(� �!…	� 
�…�(…-����(��� �…�(�� 	…(� �…	� 
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3) /
���� �…�(�� �−�!��
 �� � +…	‡ 
�…�(… �	…���� /���-� ��(��…	‡ 

4) /��…(� 	…(� /����� �…/�� ��™ � 
����
 ���(��� �!��� ����!�-����-��™ � 

5) �…�(�/…-�…�‡ �!��� (�� ��(��…	 
±‡ (��-� ����-� ����  �/0��-/…	 

6) ���(�… ±��� 	…��� ±�0�� 	…�…��£‡ 
�…�(�/…-����-���!� �−�!��
 �…	�' 

7) 0�… ���… ����… ±��‡ ��	��… �0/��£‡ 
�…�(…-����…� ���
 …�	…��-�…£‡ 

8) (
	� �…�(…-��������!… �!…/��� �(�	 
�(�/�����	��� �…'� �… ��
 ����£ 

 

ШРИ РАДХАШТАКА  
осма песен  

 
1.  

Ако не копнееш да служиш на Шримати Радхарани твоето така наречено 
желание да служиш на Кришна не струва нищо! 

2.  
Тъй както не зная да съществува слънце без светлина, така не ми и трябва 

да гледам Мадхава без Радхика. 

3.  
Този, който почита Мадхава сам е несъвършен в знанието си, а онзи, който 

пренебрегва Радха е само един тщеславен и горделив суетник. 

4.  
Никога не бива да общуваш с такъв човек ако жадуваш в дълбината на 

сърцето си да участваш във вечните игриви забавления във Враджа. 

5.  
Ако човек гледа на себе си като на смирена слугиня на Радхика, той много 

скоро ще срещне Господаря на Гокула.  

6.  
Бог Брахма, Бог Шива, Нарада Муни, олицетворените Веди и Лакшми Деви 

всички почитат и обожават прахта от лотосовите нозе на Радхика.  

7.  
Ведическите писания заявяват, че богините Ума, Рама, Сатйа, Шачи, 

Чандра и Рукмини са всичките лични експанзии на Шримати Радхарани.  

8.  
Бхактивинод, чието единствено съкровище е служенето към Радха, смирено 

моли за Нейните лотосови нозе. 
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(50) %…�,…-��£†�-��¬…-��¤���-��¬‡
 

1) �…�(…-/0£†�-��¬�-/0¤�!�-/0�‡� 
 �����(�	�-������� �!…�0	�-�‡� 

2) /0�0��-�������� �…	���- �™ … 
/���	��-	�	��	‡ ���0��-����™ … 

3) ��*±‡-��¬�  �/0�� �(‡��-���‡� 
�¦	�…��	�-���0-����/…-�…	‡� 

4) /(� �-�¦ �-/0�� ������-�…�…� 
���−�� �(������ �0���‡-���…� 

5) �
£0 ±¦™ � ����-��(	� �
 (�-�…�… 
����	�� ±�±�™/� ±�™/(� /����…�… 

6) �!0 ���-���…�
 �	0/−�� �!…	� 
�‡�…-���…�
-0��‡��/� �…	� 

7) 
 ���� �(����� /�™(� 	…(� �!…0 

 ���� �(����� ���…£� (…�…0 

8) �(�/�����	��� /�(
 ±0	� /…	! 
�0�… 0��‡��/� (…�…�� ���…£ 

ПРЕВОД 
Колибата в горичката на брега на Р…дх… Кун†а, великият хълм Говардхана, 

бреговете на река Йамун…... 

... езерото Кусума Саровара, потокът Манаса Га™г…, дъщерята на Мт. 
Калинда (река Йамун…) с многото й вълни... 

...баняновото дърво Ва;±‡ Ва¬, градът Гокула, святото място Дх‡ра 
Сам‡ра, дърветата и растенията, и тръстиката на В¦нд…вана... 

...различните видове птици и елени, хладният бриз от планините Малайа, 
пауните, бръмбарите, забавленията на флейтата мурал‡ с нисък звук... 

...високата флейта вену, биволския рог, отпечатъците от нозете на Бог и 
Неговата съпруга в праха на Враджа, венците от черни дъждовни облаци, 

пролетта, луната, раковината и карт…лите— 

—аз знам, че всички те са много благоприятни за нектарните забавления на 
Божествената Двойка, Р…дх… и К¦шЈа. Аз ги познавам като 

трансцедентални стимуланти (удд‡пака), които правят по-интензивни 
очарователните забавления на Бог. 

Отказвам да ходя където и да е, ако тези стимуланти на преданото 
служене ги няма, защото да изоставиш тях, означава да изоставиш самия 

живот. 
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Бхактивинода казва, “Моля чуй ме, О К…на! Всички неща, които ме карат 
да си спомням за Теб са самия източник на моя живот!” 

(51) ½
‡ ���
���-0���
�-@,������A���±� 

1) ���� �
 (���-�…��-�����!�-�0�(…- 
����-�…	�-����* (¦����* ������� 
����(¦���  ¦(�* /���-�(…��-����* 

�(��!�  ���0��-/…	�	�-/0¤�!�-���(0� 

2) �(�	�-��0��	�-�!‡��	�-�…�!��-��/(�* 
	� (� 	����� �	0/��£�-	…±�-����� 

����!�  �…���-/��(…-��/���* ���(���* 
�(��!�  ���0��-/…	�	�-/0¤�!�-���(0� 

3) ����£‡-�!�	�-��™ �-��/(�* �� ��/(
 
�����
 �(�����* �0�0�…��(�-(���� 
(���	…��-�0�(…-����-�����-����� 

�(��!�  ���0��-/…	�	�-/0¤�!�-���(0� 

4) �!�†�-/…���-���� 	� (� /…���-����® 
/���-�…��	�- �0��-���� (� ����® 
���� �	��-/��(…�� �	0±‡��	��… 

�(��!�  ���0��-/…	�	�-/0¤�!�-���(0� 

5) �¦���(…	0-�0�…	����-�…��-��	0* 
���0	…-��¬�-	… ���-	�	��-�0��� 
�0���‡-/���- ‡�…-��	���-����* 

�(��!�  ���0��-/…	�	�-/0¤�!�-���(0� 

6) (���-/‡���	�-���(��- ���* ���-�!�	��® 
�����
�¬���-�!…��0	��…�(�-(���� 

	��!�- �0†�-�!�	��/�-/¦�…-�!����(�* 
�(��!�  ���0��-/…	�	�-/0¤�!�-���(0� 

7)  ����…�!�-�0�…-�����‡��- ¦(�* 
	���-/(�£†�-����* ����-�����-(���� 
�0��-��™ (�-	0��* ������… ��(���* 

�(��!�  ���0��-/…	�	�-/0¤�!�-���(0� 

8) /���-/0//0��-�0� ���-�(…��-�(���* 
(���	…��-��(�0���(�-�…	�-����� 

�����…���-���…����-�0-�−���-�(���* 
�(��!�  ���0��-/…	�	�-/0¤�!�-���(0� 
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9) ���0-�…	�(���-�(
��-��(‡	�-���… 
���-��(‡/�	�-�0�
�� �0/(…��!�-����0 
��� �/¦�£�� �(� ����!�-�…�!�-�0��* 
�(��!�  ���0��-/…	�	�-/0¤�!�-���(0� 

10) �(� ����	����-���� ‡��-���(0� 
����!�-�…�!�-�0��® �0��¬…�(�-(���® 
	��!�-�(…��	� /(
���� ��	�(0-�0�� 

�(��!�  ���0��-/…	�	�-/0¤�!�-���(0� 

11) ����…��-����* �����−�£�-/���* 
����-������� �(…���-���…��-����� 

����!�-�(…��-���…��0�(�- 0���-����* 
�(��!�  ���0��-/…	�	�-/0¤�!�-���(0� 

12) ±�0��-���£�-�(�	…�� 	� ����� /¦�…- 
�!�	�	
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ШРИ ГОДРУМА ЧАНДРА БХАДЖАНА УПАДЕША 
(Обожание към Бог Чайтанйа, Луната на остров Годрума-двипа) 

от Бхактивинода Тхакура 

1. Ако сърцето ти желае да бъде винаги  потънало във вкусване на 
нектарната сладост, на лотосови нозе на Бог Хари, тогава изостави 

светския си домашен живот, изпълнен с кавгите и съперничеството на 
Калиюга и просто обожавай прекрасната Луна в горските кътове на 

Годрума. 

2. Материални богатства, младост, дълъг живот и царствено щастие – в 
нищо от това не можеш да си сигурен; те всеки миг могат да свършат. 

Изостави всички безсмислени светски разговори и просто обожавай 
прекрасната Луна в горските кътове на Годрума. 

3. О, приятелю! Удоволствията, които би получил в компанията на 
красиви млади жени в крайна сметка се превръщат в ужас и отвличат 

човека от истинската цел на живота. С ум, опиянен от нектарната 
сладост на святото име на Бог Хари, просто обожавай прекрасната Луна в 

горските кътове на Годрума. 

4. Вкусът на светската поезия никога не носи сладкия вкус на истинската 
поезия.  Сладостта на истинската поезия наистина се открива в 

описанията на Бог Гаура, спасителят на всички души в Калиюга. Няма 
полза от прилежното изучаване на която и да било друга тема. Просто 

обожавай прекрасната Луна в горските кътове на Годрума. 

5. Украсен отляво от дъщерята на Вришабхану, Нанда-Сута, неземният 
любовник, стои на брега на река Ямуна, потънал в сладостното забавление 

да свири нежни, мелодични песни на Своята флейта. Просто обожавай 
Него, прекрасната Луна в горските кътове на Годрума. 

6.  Насред Хари-киртана, заобиколен от любящите си приятели, това е 
същият тъмен Бог Хари, но сега сияещ с блясъка на разтопено злато. Той е 

преизпълнен с милост океан за своите предани. Просто обожавай 
прекрасната Луна в горските кътове на Годрума. 



 

 77 

7. Неговият островен дом е заобиколен от водите на река Ганга, дъщеря на 
царя на планините. Той е Господарят на деветте острова на Навадвипа и 
крадецът на сърцата на отречениците. Полубоговете и светците славят 
Него и възлюбената му жена Вишнуприя. Просто обожавай прекрасната 

Луна в горските кътове на Годрума. 

8. Той носи тояга, за да пропъди Калиюга като бясно куче. Той е погълнат 
в това да раздава святото име на Хари, най-силното лекарство срещу 
материално съществуване. Сърцето Му се топи от състрадание към 

страдащите паднали души; Неговата неземна форма е тъй красива! Просто 
обожавай прекрасната Луна в горските кътове на Годрума. 

9. Неспирно струяща в лъчи от Неговото лотосово лице, безпричинната Му 
милост не различава така наречените „приятели” и „врагове”. Макар да е 

самият син на Махараджа Нанда, Той дойде тук  в облик, различен от 
тъмноликия Кришна. Просто обожавай прекрасната Луна в горските 

кътове на Годрума. 

10. В този свят и в Упанишадите, Той е прославен като всепроникващият 
Върховен Бог. Сега той се появи като син на царя на брамините и е самият 

Бог Хари със сияйна златна кожа. В Своята обител, Той вечно играе с 
приятелите си пастири. Просто обожавай прекрасната Луна в горските 

кътове на Годрума. 

11. Той е най-прекрасният сред аватарите и в Него живеят съвършените 
божествени експанзии. Той е Върховната Истина, наслаждаващ се на Себе 

Си тук в неизказано щастие. Той въплъщава най-скритата сладост, 
изливаща се в океан от раса във Враджа-дхама. Просто обожавай 

прекрасната Луна в горските кътове на Годрума. 

12. О, Приятелю! Ако не изпълняваш предан бхаджан с чиста и силна 
искреност,  голямата ти ученост, благородното ти потекло, богатство и 
т.н. не биха могли да извикат Божията милост. В безкористно настроение 

на служене, просто обожавай прекрасната Луна в горските кътове на 
Годрума. 

13. Същият този Бог навремето освободи слонът Гаджендра от хватката 
на крокодила в езерото. Той е Нероденият, притежател на невъобразима 

сила и наистина е дървото на желанията на чистата благоприятност. 
Просто обожавай прекрасната Луна в горските кътове на Годрума. 

14. Удовлетворен от покаянията на Индра и на кравата сурабхи, Бог Хари 
се появи отново в този свят в облик с прекрасен цвят. Той е безкрайното 

щастие; Той отнема търпението на учените светци. Просто обожавай 
прекрасната Луна в горските кътове на Годрума. 

15. Неизброимите светски желания, философските медитации върху 
единството на всички живи същества, както и относителните разбирания 
за това кое е благоприятно и кое не – откажи се най-после от всички тези 
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неща. Отдавайки предано служене с любов и вяра, просто обожавай 
прекрасната Луна в горските кътове на Годрума. 

16. Останал завинаги в служба на слугите на Хари, пристрастен да пиеш 
сладкия нектар на святото име на Хари, украсен със скромност, смирение и 

състрадание, отдавайки цялата си почит на другите, просто обожавай 
прекрасната Луна в горските кътове на Годрума. 

17. Неспирно викай към Бога: „О Йадава! О Мадхава! О Кришна! О Хари!” 
Пей: „О Рама! О Джанардана! О Кешава!” „О възлюбени Господи на 

дъщерята на Вришабхану!” – и просто обожавай прекрасната Луна в 
горските кътове на Годрума. 

18. Моля те, пей: „О Господарю на горите  и хълмовете по бреговете на 
Ямуна!” Пей: „О сияйно слънце в горичките на Гокула!” Пей: „О елексир на 
живота в танца раса!” „О Гаура-Хари!” – и просто обожавай прекрасната 

Луна в горските кътове на Годрума. 

19. Моля те, иди в гората на Бог Гаура, разделена на девет острова. Моля 
те, прочети и изпей със силна радост забавленията на Бог Гаура-хари. Моля 
те, търкаляй се в екстаз по бреговете на река Ганга, белязани от стъпките 
на  Бог Гаура  - и просто обожавай прекрасната Луна в горските кътове на 

Годрума. 

20. Просто си спомняй артистичните игриви забавления на Гаура и 
Гададхара. Просто стани верен последовател в групата на Гаура и 

Гададхара. Просто слушай до опиянение историите за Гаура и Гададхара – 
и просто обожавай прекрасната Луна в горските кътове на Годрума. 
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ПРЕВОД 
О Гопинат! Господарю на гопите, моля те чуй молитвата ми. Аз съм 

грешен материалист, винаги пристрастен към светските желания и лишен 
от добри качества. 

О Гопинат, Ти си моята единствена надежда и затова аз съм приел 
подслона на лотосовите Ти нозе. Аз съм твой вечен слуга. 

О Гопинат! Как да се облагородя? Аз не знам нищо за преданото служене. 
Умът ми е слаб и съм попаднал в ямата на илюзията. 

О Гопинат! Всичко наоколо е Твоята илюзорна енергия. Нямам нито сила 
нито чисто знание и съм прикован в материално тяло. 

О Гопинат! Копнея да остана завинаги в лотосовите Ти нозе. Моля Те, 
приеми този грешник, който плаче ли плаче, и ми покажи милостта си. 

О Гопинат! Ти можеш да направиш всичко. Със своята сила Ти си 
пречистил и най-пропадналите, но кой е по-пропаднал от мен? 

О Гопинат! Ти си лодката на добрината. Ти влизаш в този обикновен свят и 
показваш възвишените си забавления единствено заради падналите души. 

О Гопинат! Аз съм най-грешният измежду грешните. И все пак аз седя и 
чакам да ме вземеш, както толкова много демони, постигнали лотосовите 

Ти нозе. 
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Гопинатх (1 част) 
(от Бхакти Винода Тхакура) 

Гопинатх! Моля се сега пред тебе. 
Грешен си материалист, лишен съм от добро 

и пристрастен от светското. 
 

Гопинатх! Ти си моята надежда! 
Приел съм нежният подслон на Твоите стъпала. 

Аз съм вечен твой слуга! 
 

Гопинатх! Как да ти благодаря?! 
Не знам какво е да ти служа. Умът ми е тъй слаб. 

Пропаднал съм във илюзия. 
 

Гопинатх! Наоколо е твоята Мая. 
Нямам ни знание, ни сила, седя тук прикован 

в тяло то илюзия. 
 

Гопинатх! За твоите нозе копнея! 
О, моля Ти се....приеми ме, все плача, все плача. 

Твоята милост покажи ми. 
 

Гопинатх! Ти можеш да направиш всичко! 
Пречистил си най-падналите чрез върховна сила, 

но едва ли тук по-паднал има! 
 

Гопинатх! Ти си лодка милостива! 
За падналите души идваш в този свят -  

показваш Своята висша лила. 
 

Гопинатх! Аз съм грешник между грешни! 
Все седя и чакам Теб, както всеки демон 

постигнал Твоите нозе. 
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ПРЕВОД 
О Гопинат! Унищожи злочестината на този свят! Аз съм закачен на 

огърлицата от раждания и смърти и не мога да понеса ритниците на Майа. 

О Гопинат! Аз съм слуга на похотта, оплетен в мрежата на материалните 
желания, която пронизва сърцето ми. 

О Гопинат! Кога ще се пробудя и ще отхвърля далеч от мен този враг – 
похотта? Едва тогава Ти ще се откриеш в сърцето ми. 

О Гопинат! Аз ти принадлежа. Напускайки Твоите лотосови нозе, 
забравяйки Твоите богатства, аз служех само на Майа. 

О Гопинат! Ти знаеш всичко. Вземи ме в лотосовите Си нозе и накажи Своя 
слуга. 

О Гопинат! Това ли е твоята склонност да ме отхвърлиш и да не ми 
покажеш добрината си? 

О Гопинат! Аз съм най-големия глупак. Въобще не знам кое е добро за мен. 
Не съм в състояние да разбера нищо. Това е моята участ. 

О Гопинат! Ти си най-великият интелект. Не обръщай внимание, че аз съм 
твой слуга и ме съди без пристрастие. 
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Гопинатх (2 част) 
(от Бхакти Винода Тхакура) 

Гопинатх! Унищожи в тоз свят бедата! 
Нанизан в раждане и смърт, не мога да търпя 

на Мая лошите ритници! 
 

Гопинатх! На похотта аз служа! 
Оплетен в материална мрежа, пронизваща сърцето 

и с желания все пълна. 
 

Гопинатх! Кога? Кога ще се пробудя? 
За да отхвърля на далеч похотта от мене 

и във сърцето да Те зърна? 
 

Гопинатх! Винаги ще Ти принадлежа! 
Напускайки Твоите нозе, благата Ти забравил, 

служех единствено на Мая. 
 

Гопинатх! Ти можеш всичко, знаеш всичко! 
Вземи ме в Твоите нозе и накажи мене! 

Накажи Своя слуга! 
 

Гопинотх! Това ли е Твоята склонност?! 
Да ме отхвърлиш без да видя, да сриеш от мен 

Своята добрина и сила. 
 

Гопинатх! Аз съм глупак и неудачник! 
Не знам за мен що е добро. И нищо не разбирам. 

Това е моята лоша участ! 
 

Гопинатх! О, Ти, прекрасен Гопинатх! 
Внимание недей обръща, съди ме безпристрастно! 

Макар и твой вечен слуга. 
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 �!
�
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3)  ��‡	…�(, ��	� �!
 �… ��� ���� 
	… �…	
 ±…��	�, ���… ��
��	� 

�����
 ��'�
�(
  (��� 

4)  ��‡	…�(, (…�� �!
 �
	
�(� …�� 
�	
/� �!���	�, (���� ���(��� 


/(�	� �(����… �0�� 

5)  ��‡	…�(, /
��	
 (����  ��� 
������� �	�����, ��±‡-�(−�� ��	� 

	… �(…�
 ������-���� 

6)  ��‡	…�(, (¦���
 �����… ���� 
��	�/
 ±����…, ��(� 	��!� �…	
 

 (0���
 ������  (��� 

7)  ��‡	…�(, �	…�(� �
/(��… ���
 
�0�� (¦�‡/
±�, (¦�‡/� �����… 

�…��'(
 ��*�¦��- (��
 

8)  ��‡	…�(,  ��…�� �
 
�(
 �(…�� 
/¦�…-��� �(���', ��	�(�	� �(
���… 

��	��
 /���(� �…�� 

ПРЕВОД 
О Гопинат! Аз не мога да успея. По Твоята милост и добрина, вземи ме 

моля те от този нещастен свят и ме приеми при Теб. 

О Гопинат! Пропаднал съм в този мрачен свят. Обвързан от богатство, 
съпруга и синове, чувствам болката на похотта. 

О Гопинат! Полудявам! Никога не ме е грижа за духовната практика, 
винаги съм в безсъзнание и дълбоко потопен в мръсотията на сетивното 

наслаждение. 

О Гопинат! Отдавам Ти се. Всичките ми усилия са безполезна загуба на 
време. Сега Ти се отдавам. 

О Гопинат! Как ще постигна целта си? Умът ми е завладян от мощните 
сетива. Дори не мога да разклатя привързаността си към светските 

удоволствия. 

О Гопинат! Моля те обитавай сърцето ми. Разруши тези опасни 
препятствия, поправи ума ми и ме води по Твоя собствен истински път. 

О Гопинат! Моля те хвърли поглед върху мен. Аз съм безпомощен но ти си 
Х¦ш‡ке±а, Господарят на сетивата. Моля те, поеми контрол над сетивата 

ми и ме издърпай от този свят на опасности. 
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Бхактивинод Тхакур се моли: О Гопинат! Моят глас е колеблив. Аз трябва 
да захвърля тези окови и да се заловя за милостта Ти. 

Гопинатх (3 част) 
(от Бхакти Винода Тхакура) 

Гопинатх! Не, не мога да успея! 
По Твоя милост ме вземи от този свят-нещастие. 

При теб ме приеми! 
 

Гопинатх! Паднал съм в светът тъй мрачен! 
Приел богатство, дом, деца, не чувствам болката... 

болката на похотта. 
 

Гопинатх! О, полудявам! Полудявам! 
Безполезно губя време в усилия нищожни. 

Сега... сега Ти се отдавам! 
 

Гопинатх! Как целта си ще постигна? 
Умът е завладян от мощни сетива. 

Привързан към светските блага. 
 

Гопинатх! Сърцето мое обитавай 
и руши тези стени. Поправи ума! 

Води ме Ти по пътя славен! 
 

Гопинатх! Моля Те.... Ти погледни ме! 
О, господарю Хришикеша, вземи контрол над мен! 

При тебе изтегли ме! 
 

Гопинатх! Моят глас е колеблив. 
Оковите трябва да хвърля и здраво да се хвана,  

да се опра на милостта Ти! 
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(55) '@,…��
‡ ½�"� 

1) ���(…���‡ ±
��, …��/�-����
±�, 
	���… �(…��' 0¬(� �!‡�� 

���� (��� (���, �0/0	�� �0�…��, 
�…�� /¦�£� (��� �‡�� 

2) 	¦��*(� �…��	�, ±�‡-���(0�−��	�, 
����!
	���-	�	��	� ±�…�� 

�−��	…- (…��	�, /��¬��(�-±…��	� 
�!��� �…±����(�-�…�� 

3) ��±��… �0�…��,  ���	��- ��…��, 
�¦	�…��	� �0��	���� 

 ��‡-�����-�!�	�, �…�(�/…-����£�, 
�(0��	�-�0	����-���� 

4) �…�…£…	��/���, �…/(�	�-���/���, 
 ��‡-�!�	�-������-(…�‡ 

����!
�� �…/(…��,  ���-�¦	��-�…��, 
�����-(…�‡ ��*±‡-�(…�‡ 

5) �� ‡	���-��	��	�, ±�‡-	�	��-	�	��	�, 
����!�-�!�	�-�(���-(…�‡ 

	��‡	� 	‡����, �−�� ��	�(���, 
��(�	�-��*±‡-��(…�‡ 

6) ��±��…-	�	��	�, /�*��-	��−��	�, 
	�/0¤�!�-�…��-���…�‡ 

/������-/…	�	�, �…��-���…��£�, 
�¦	��-����	�-	��…�‡ 

7) …	�	��-����(�	�, ��
��-	�/
��	�, 
�(0��-±���-�!��!�/� /…�� 

 ��…™ �	…- �£�, �����-��	���	�, 
�������- 0£�- �£�-�(…�� 

8) �!…�0	�-�!‡��	�, /
��-���…��£�, 
�…	���-��	���-��/��� 

	…��-�0�(…-����,  …� /¦�£�-�!�±�, 
�…/(� ����	� ��	� ���� 

ПРЕВОД 
Нощта отиваше към своя край и просветляваше утринната зора. О душа на 

дж‡ва, стани и остави съня. Възпявай светите имена на Бог Хари, който 
дава освобождение; врагът на демона Мура; върховният саслаждаващ се; 

най-привлекателния; и инкарнация с конска глава, Хайагр‡ва. 
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Бог Хари (К¦шЈа) се проявява в тяло на полу-човек, полу-лъв, Н¦си;ха. Той 
идва като джудже-бр…хмаЈа на име Упендра и е убиецът на демона Мадху. 
Той е обичният син на царя на Враджа, Нанда Мах…р…джа и е с тъмен цвят. 

Той е убиецът на вещицата П−тана и на демона Каи¬абха. Вечна слава на 
Бог Хари, който се появява като Бог Р…ма, синът на Цар Да±артха. 

Той е скъпият на майка Йа±од…; този, който дава удоволствие на кравите, 
земята и духовните сетива; и защитникът на кравите. Той е Богът на 
гората В¦нд…вана; любимият на гоп‡те, любящият Р…дхика; и най-

прекрасната личност във всички светове. 

Като Р…мачандра Той довежда до свършек демоничния Цар Р…ваЈа; като 
К¦шЈа Той открадва маслото на по-възрастните гоп‡; Той открадва 

дрехите на младите гоп‡, докато те се къпят в Йамун…. Той е пастирчето 
на Враджа и защитник на пастирчетата. Той открадва сърцата на всички 

и винаги държи флейта. 

Бог К¦шЈа е обожаван от най-добрите йоги и е син на Нанда. Той премахва 
всички страхове на жителите на Враджа. Той е с цвета на млад дъждовен 

облак и формата Му е пленителна. Когато скита и свири на Своята флейта, 
Той е много очарователен. 

Той е синът на Йа±од… и убиецът на Цар Ка;са, и Той се забавлява в танца 
р…са сред горичките на Враджа. К¦шЈа танцува в този танц р…са под 

дърветата кадамба и Той пребивава в гората на В¦нд…ван. 

Той увеличава екстаза на своите предани. Той е източник на цялата любов 
и е трансцеденталинят Купидон, който използва Своите цветни стрели за 
да разпалва любовните желания на гоп‡те. Той е удоволствие за сърцата 

на гоп‡те и обител на всички чудни качества. 

Бог К¦шЈа е животът на Река Йамун…. Той е винаги погълат в любовни 
забавления и Той е луната в умовете на Гоп‡те, които са като птиците 

чакора, живеейки само с лунна светлина. О ум, послушай тези мои думи и 
възпявай славата на Ѕр‡ К¦шЈа във формата на тези свети имена, които 

са пълни с нектарна сладост. 
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(56) ���� ���� ����
� 
�,� �±�� 

1) ���� ��	� ��	���
 ��(� 	�±���	 
/¦�£� �0�…�� ±�‡ /¦�£� �0�…�� 

2) �(�/�� ��‡�� �…�� ��	��	 
�0�� 	�� (
 	�� ���� 	�	��	 

3) �!‡��	� ����£� ���� �−�!… 	��
��	 
�0	���� (
 ��	� (��� 

4) ��	��	�  �£
 �−�!… �!‡��	 
/¦�£� �0�…�� ±�‡ /¦�£� �0�…�� 

5) 
�� 	�	�� /0�…� …�� 	�	�� /0�…� 
(��
 ��
�� ����‡�
 …���� ���…� 

6) 	���	
 ���0	… �!(��
 �	���� 
������ ����(
  ���-�(…�‡ 

ПРЕВОД 
(рефрен) Моля те обитавай храма на моето сърце ден и нощ, О К¦шЈа 

Мур…ри, О Ѕр‡ К¦шЈа Мур…ри! 

Преданост, любов, цветни гирлянди и сандалово дърво—моля приеми, О 
моля те приеми ги, Радост за Сърцето! 

В живот или смърт аз Те обожавам с тези неща, Прекрасни, О 
Вдъхновителю на Сърцето! 

Ела, Сине на Нанда, и тогава О Сине на Нанда, аз ще Ти поднеса Твоята 
церемония …рати с лампата на моята любов. 

Водите на река Йамун… се стичат непрестанно от очите ми в раздялата с 
Теб, О Поддържнико на Хълм Говардхана! 

Нека прекарам живота си потопен само в песни за Твоя възхвала, О К¦шЈа 
Мур…ри, Ѕр‡ К¦шЈа Мур…ри! 
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(57) �
�@,�� �� 

1) /���-/0//0��-/���	� ���� �…� (
 
/���-�0 �-�…��	�, /���-�(���-	�±�	� 

±�‡ ±��‡	�	��	�  …� (
 

2)  ��…�(��� ����	�, 	��…�
�� ��…	�-�(�	� 
������
� ����−�!���  �0�� 

3) 	��…� ��±����(���, ±�‡	��…�� ‡±���� 
�(�/��-���−(� ���� ���… 

4) 	��‡�… ±�±��(���, �…�…�0��-‡±���� 
	…�� ���������	� ±−�� 

5)  ¦(��!�	� ±‡/��/�, 	�…��/0��-	���/� 
�…�(���-�…�(…-�(…�� �−�� 

6) �…����(�0�� ±��(�	�,  ��!�����-�…��	� 
�…�…	�	�� ����	� �‡�� 

7) �−�…	�	�� ����(�	�, ��	…��	� �…��	� 
(����…��-����	�-�(‡�� 

8) ����!�����-�(���	�, �0�¬����� ±���	� 
/����� �� (…��	� /…�� 

9) ±0��(� �(�/�� �…��	�, �0�/�  +…	� ��†�	� 
�(���-�(�/��-�−��	�-�…�� 

(58) '�"£��� '<J�A� 

1) 
�-�…�� /��0£… /��� ����£���  ��…� 
������-�…��	� ���… ��	
 /
(� 	…� 

2) �!…(…�� 	�/�¬
  
�
 �…�� �−�
 �!…� 

��	� ���…�� ����(0 /
�… /��(… �…� 

3)  �™ …�� ����±� (���
 ��±�…�
 �…��	 
���±�	
 ������� /��� - 
� ���…��  0£ 

4) (���-��(…	
 ����…�(
 �…�
 (���-	…� 
���… ��(…	
 ����…�(
 	…(� ������…£ 

5) ���…�� (¦���
 ���…  ���	��-��±�…� 
 ���	�� /�(
	� - ���� ����£��� ���…£ 

6) �����-�!�	�
 /��� …±… ����£
�� �(−�� 
	�������
 /��� ���… …��	…�� ����' 
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ПРЕВОД 
О ВаишЈава Госв…м‡, моля те бъди милостив към мен сега. Освен теб няма 

кой друг да пречисти падналите души. 

Къде ще намери някой толкова милостива личност, само чрез чието 
присъствие всичко грехове отиват надалеч? 

След като се къпе много пъти във водите на свещената Ганг, човек се 
пречиства, но само зървайки те, се пречистват падналите души. Такава е 

твоята огромна мощ. 

Святото име спасява човек, който е нанесъл оскърбление към Бог Хари, но 
ако някой допусне оскърбление към теб, няма средство за спасение. 

Твоето сърце е винаги обител на Бог Говинда и Бог Говинда казва, 
“ВаишЈавите са Моето сърце.” 

Аз желая праха от твоите свети нозе във всеки живот, в който се родя. 
Моля те считай Нароттама за твой и бъди милостив към него. 

 

(59) �"¬�-���� '<J�A� 

1) (��� (���! ���(��
 �!�	���  �™…�	0 
��	0���-�!�	��� �…��…, �…�(…-/¦�£� 	… �(��!��…, 

�!…	��… ±0	��… ���� /(…�	0 

2)  ���/
�� ��
��-�(�	�, (���-	…��-��™/‡���	� 
���� 	… �!�	���� /
	
 �…� 

��*�…��-���…	��
, ���…-	�±� (��… �!���
 
�!0�…��
 	… /��	0 0�…� 

3) ����!
	���-	�	��	� �!
�, ±��‡-�0�� (���� �
� 
�����…�� (���� 	��…� 

�‡	�-(‡	� �!��� �(���, (���-	…�
 0��(…���� 
�…�� ±…/�‡ �!� …� �…�(…� 

4) (… (… ����(0 	�	��-�0��, �¦���(…	0-�0�…-�!0�� 
/��0£… /���(� 
�-�…�� 

	��������-�…�� /��, 	… ¬(
��(� �…™ … �…� 
���… ��	
 /
 …�(
 …�…�� 

ПРЕВОД 
О Господи Хари, животът ми премина безполезно. Получил човешко 
раждане и не обожавал Р…дх… и К¦шЈа, аз съзнателно пих отрова. 
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Съкровището на божествената любов в Голока В¦нд…вана се спусна във 
формата на всеобщото възпяване на светите имена на Бог Хари. Защо 
моето привличане към това възпяване така и не се появи? Ден и нощ 
сърцето ми изгаря в огъня на отровния материализъм, а аз не приех 

средството, което да го облекчи. 

Господи К¦шЈа, който си син на Царя на Враджа, стана син на Ѕач‡ (Бог 
Чаитанйа), а Балар…ма стана Нит…и. Святото име спаси всички онези души, 
които бяха пропаднали и злочести. Двамата грешници Джаг…и и М…дх…и са 

доказателство за това. 

О Господи К¦шЈа, сине на Нанда, придружаван от дъщерята на В¦шабх…ну, 
моля те бъди милостив към мен сега. Нароттама д…са казва, “О Боже, 

моля те не ме отхвърляй от Твоите червеникави лотосови нозе, защото кой 
е моят възлюбен, ако не Ти?” 

(60) K…���…���‡ �
…
�,��… 

1) ' �0�…™ �' �����
 (��
 �0��/�-±��‡�� 
'(��� (���' �����
 	���	
 ��'�
 	‡�� 

2) …�� /��
 	��…�-�…	�
� /��0£… (���
 
��*�…��-�…��	… ���� /��
 �0��(� (�'�
 

3) ������ �(…���… /��
 ±0��(� (�'�
 ��	� 
/��
 (…�� (
���� ±�‡-�¦	�…��	� 

4) �−��-�� (0	…�(�-���
 (���
 …/0�� 
/��
 (…�� �0�!(��� �
 �!0 ���-�‡���� 

5) �−��-�� (0	…�(�-���
 ��(0 ���� …±� 
��…��(�	… /����
 ���… 	��������-�…�� 

ПРЕВОД 
Кога ще дойде при мен този благоприятен момент, в който тръпки ще 

побият тялото ми докато повтарям името на Бог Гаур…™га? И след това 
кога, възпявайки Харе К¦шЈа, сълзи ще потекат от очите ми? 

Кога ще дойде този ден, в който безпричинната милост на Бог Нитй…нанда 
ще се спусне над мен, така че желанието ми за материални удоволствия да 

стане съвсем незначително? 

Когато умът ми бъде напълно пречистен, освободен от материални 
тревоги и желания, тогава ще мога да разбера В¦нд…вана и съпружеската 

любов на Р…дха и К¦шЈа, и тогава духовният ми живот ще е успешен. 
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Кога ще имам непреодолимо желание да изучавам книгите оставени от 
шестимата Госв…м‡? Човек трябва да разбере за любовните отношения на 

Р…дх…-К¦шЈа от учението на тези шест Госв…м‡. 

Нароттама д…са винаги желае да разбере тази съпружеска любов под 
напътствията на шестимата Госв…м‡. 

(61) ��A…
"���-@,�<����-�
�,�-������-��…A� 

1) �!
 …	��� ��
��-�(�	� /��0£… ����0� 
(
	� ����(0 /��(…  
�… …�…���-¬(…/0� 

2) /…(… ���� ����−� �−�� /…(… ��	…��	 
/…(… �…�� �� (0	…�(� ������-�…��	 

3) /…(… ���� �(�¬¬�-�!0 � /…(… /����…�! 

/�-/…�
 /��(…  
�…  ��… 	�¬�-�…�! 

4) �…�…£
 /0¬��� �…�(… �	��
 ��±��� 
 �0�…™ �  0£
�� 	��(� /��(…  
�
 �…�� 

5) �
-���� ��™ ‡�� ��™ 
 �!
 /���� ���…� 
�
-��™ � 	… �…��… /…	�
 	�������� �…� 

ПРЕВОД 
Този, който донесе богатството на божествената любов и който бе 

изпълнен със състрадание и милост—къде отиде забележителната личност 
на Ѕр‡нив…са Іч…рйа? 

Къде са моите Сварупа Д…модара и Р−па Госв…м‡? Къде е Сан…тана? Къде е 
Рагхун…тха д…са, спасителят на падналите? 

Къде са моите Рагхун…тха Бха¬¬а и Гоп…ла Бха¬¬а, къде е К¦шЈад…са 
Кавир…джа? Къде отиде Бог Гаур…™га, големият танцьор, така внезапно? 

Ще си разбия главата в скалите, ще влезна в огъня. Къде да намеря Бог 
Гаур…™га, изворът на всички прекрасни качества? 

В невъзможност да постигне общуването с Бог Гаур…™га, придружаван от 
всички тези предано-отдадени, в чиято компания Той извърши Своите 

забавления, Нароттама д…са просто плаче. 
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(62) 2…��-��™�‡
���� 

1) (��� (����
 	���® /¦�£� �…���…�� 	���® 
�…���…�� �…�(��…�� /
±��…�� 	���® 

2)  ��…��  ���	�� �…�� ±�‡-���(0�−��	� 
 ����(…�‡  ��‡	…�(� ����	�-��(�	� 

3) ±�‡-�����	��-	���…	�	�� ±�‡-�������-�‡�… 
(���  0�0 ����£��� �(… �����  ‡�… 

4) ±�‡-�−�� ��	…��	� �(�¬¬�-�� (0	…�( 
±�‡-�!‡��  ��…��-�(�¬¬� �…��-�� (0	…�( 

5) 
� �(��  ��…�� /��� ����£� ��	��	 
�!…(… (���
 �� (	�-	…± ��(‡�¬�-�−��£ 

6) 
� �(��  ��…� �!…� - �0� �…� �…� 
�…-���…�� ����-�
£0 ���� ��¤��- �…� 

7) �…�
�� ����£�-�
��-�(�/��-��	
 �…� 
�!�	��
 �!�	��
 (�� 
� ��(��…� 

8) 
� �(��  ��…� �!��
 ����!
 /���… �…� 
�…�(…-/¦�£�-	����-�‡�… /����… ���/…± 

9) …	�	�
 ���� (��� �(��!� �¦	�…��	 
±�‡- 0�0-����£���-���
 ���!…��… ��	 

10) ±�‡- 0�0-����£���-�…��-����� /��� …± 
	…��-��™/‡���	� /�(
 	��������-�…� 

ПРЕВОД 
О Боже Хари, О Боже К¦шЈа, поднасям почитанията си на Теб, който си 

известен като Хари, Й…дава, М…дхава и Ке±ава. 

О Гоп…ла, Говинда, Р…ма, Ѕр‡ Мадхус−дана, Гиридх…р‡ Гоп‡н…тха и 
Мадана-мохана! 

Вечна слава на Ѕр‡ Чаитанйа и Нитй…нанда! Вечна слава на Ѕр‡ Адваита 
Іч…рйа и Неговата съпруга, Ѕр‡ С‡т… ·х…кур…Ј‡. Вечна слава на Бог Хари, 
на духовния учител, на ВаишЈавите, на Ѕр‡мад-Бх…гаватам и на Ѕр‡мад 

Бхагавад-Г‡т…. 

Вечна слава на Ѕр‡ Р−па Госв…м‡, на Сан…тана Госв…м‡, на Рагхун…тха 
Бха¬¬а Госв…м‡, на Ѕр‡ Дж‡ва Госв…м‡, на Гоп…ла Бха¬¬а Госв…м‡ и на 

Рагхун…тха д…са Госв…м‡. 

Поднасям почитанията си в нозете на тези шест Госв…м‡. Покланяйки се на 
тях, всички спънки по пътя към предаността изчезват и всички духовни 

желания се изпълняват. 
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Аз съм слуга на онзи, който е слуга на тези шест Госв…м‡. Прахът от 
техните лотосови нозе е моите пет вида храна. 

Ето моя копнеж: раждане след раждане да живея с онези предано-
отдадени, които служат в лотосовите нозе на тези шест Госв…м‡. 

Когато тези шест Госв…м‡ живееха във Враджа, те откриха загубените 
свети места и обясниха вечните забавления на Р…дх… и К¦шЈа. 

Просто викайте имената на Бог Хари в голям екстаз и обожавайте 
трансцеденталните земи на В¦нд…вана, докато умът ви е погълнат в 

медитация върху божествените нозе на духовния учител и ВаишЈавите. 

Копнеейки да служи на лотосовите нозе на Ѕр‡ Гуру и ВаишЈавите, 
Нароттама д…са пее този са™к‡ртан на светите имена на Бог Хари. 

(63) ���,‡-�¦��� '<J�A� 

1) �…�(…-/¦�£� ��…£� ���� �!0 ���-/�±��� 
�!‡��	
 ����£
  ��� …�� 	…(� ���� 

2) /…��	�‡�� /−�
 /
��-/�����
�� ��	� 
����	�-�
�‡�� 0���� ���…�� �0'�!�	� 

3) ±�…��- �0�‡-�™ 
 ���� ��	��	
��  �	�(� 
�…���� †(0�…�� /��
 (
�� �0/(�-��	��� 

4)  …�(��… �…���‡� �…�… ���� ��(…��  ��
 
��(��
 �0���… ���� /���−��-�…��−�
 

5) �����… ��±…/(…-…�� �!��� ��/(‡-�¦	�� 
… +…�� /����� �
�… ����£…����	�� 

6) ±�‡-/¦�£�-�����	��-����(0� �…�
� �	0�…�� 
�
�… ��(��…�� /��
 	��������-�…�� 

ПРЕВОД 
Божествената двойка, Ѕр‡ Ѕр‡ Р…дх… и К¦шЈа, са моят живот и душа. В 

живот или смърт аз нямам друг подслон освен Тях. 

В гората от малки дървета кадамба по крайбрежието на Йамун…, аз ще 
поставя божествената двойка на трон от искрящи скъпоценни камъни. 

Аз ще помажа Техните тъмна и светла форми с паста от сандалово дърво, 
парфюмирана с ч−й… и ще Им вея с ветрило ч…мара. Ох, кога ли ще съзра 

Техните луноподобни лица? 
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След като нанижа гирлянди от цветята м…лат‡, ще ги окача на Техните 
шии и ще предложа на лотосовите Им усти т…мб−ла, ароматизирана с 

камфор. 

С позволението на всички сакх‡, водени от Лалит… и Ви±…кх…, ще служа на 
лотосовите нозе на Р…дх… и К¦шЈа. 

Нароттама д…са, слуга на слугата на Ѕр‡ К¦шЈа Чаитанйа Прабху, копнее 
да служи на божествената двойка. 

(64) �…��
�£�-±
‡-<��
�-��,�…  

1)  �0�…™ 
�� �0¬� ����, �!…� �(�	� ������� 
�
 �!…	
 �(�/���-����-�…� 

 �0�…™ 
�� ���(0��-�‡�…, �!…� /��£
 ����
±��… 
(¦���� 	������ �(
�� �…� 

2) �!
  �0�…™ 
�� 	…�� ���, �…�� (�� ��
����� 
�…�
 �0� �!…� ����(…�� 

 �0�…™ �- 0£
�
 �!(0�
, 	����-�‡�… �…�
 ��(0�
 
�
 �!�	� �(�/���-��(�/…�‡ 

3)  �0�…	 
�� ��™ �- �£
, 	����-����(� /���' �…	
 
�
 �!…� ����!
	���-�0��-�…± 

±�‡- �0†�-��£†���-�(−��, �!
�… �!…	
 ��	�…��£� 
�…�� (�� ����!�-�(−�
 �…� 

4)  �0��-��
��-���…�£��
, �
 ����™ 
 �!
�… †0�
 
�
 �…�(…-�…�(���-�	����™ � 

 ¦(
 �… ��	
�
 �(…/
, '(…  �0�…™ �' ��'�
 †…/
 
	�������� �… 
 �…�� ��™ � 

ПРЕВОД 
Всеки, който е приел двете лотосови стъпала на Бог Чаитанйа за своя 

единствена придобивка, знае истинската същност на преданото служене. 
Ако някой смирено  слуша за приятните и сладки забавления на Бог 

Чаитанйа, незабавно сърцето му се пречиства от цялото материално 
замърсяване. 

Всеки, който просто възпява името на Ѕр‡ К¦шЈа Чаитанйа незабавно ще 
развие любов към Божествената Личност. Аз го поздравявам от все сърце. 
Ако някой чувства екстаз и плаче просто като чува за трансцеденталните 
качества на Чаитанйа Мах…прабху, той отведнъж разбира вечните любовни 

отношения между Р…дх… и К¦шЈа. 
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Всеки, който е разбрал, че придружителите на Бог Чаитанйа са вечно-
освободени души незабавно става готов да бъде приет в обителта на 
К¦шЈа, сина на Нанда Мах…р…джа във В¦нд…вана, още в следващия си 

живот. Ако някой разбере, че няма разлика между Гау†а-маЈ†ала, мястото 
в Западен Бенгал, където Бог Чаитанйа имаше Своите забавления, и 

трансцеденталната обител Ѕр‡ В¦нд…вана-дх…ма, той действително 
живее във В¦нд…вана. 

Всеки който получава удоволствие, носейки се по вълните на океана от 
любов към Бога, разпространяван от Бог Чаитанйа, незабавно става 

интимен предано-отдаден на Ѕр‡ Ѕр‡ Р…дх…-М…дхава. Няма значение дали 
такъв предано-отдаден е в ордена на отречение от живота (монах) или 
семеен. Ако той действително участва в са™к‡ртан дейностите на Бог 

Чаитанйа и действително разбира какво представлява това, такава 
личност е вечно-освободена. Нароттама д…са копнее за неговата компания. 

(65) �…��
�£�-±
‡-<��
�-A…��-A���� 

1) ±�‡-/¦�£�-�����	�� ����(0 ���… /��� ���
 
���… ��	… /
 ���…�0 �!� ��-����…�
 

2) ������-�…��	�-(
�0 ���� ����…�� 
�� ���� ������ ����(0 	… �…��
 …�� 

3) (… (… ����(0 	���…	�	�� ��
�…	�	�� �0/(‡ 
/¦�…����/�	� /��� …�� ���� �0®/(‡ 

4) ���… /��� �‡�…-���� �������  ��…� 
���� /¦�…-���
 �…� �����	��-	��…� 

5) (… (… ����−� ��	…��	� �−�� �� (0	…�(� 
�(�¬¬�-�!0 � ±�‡-�!‡�� (… ����(0 ��/�	…�(� 

6) ���… /��� ±�‡-…�…��� ����(0 ±�‡	��…�� 
�…����	���-��™ � �… 
 	�������� �…�� 

ПРЕВОД 
Мой скъпи Господи Чаитанйа, моля те бъди милостив към мен, защото кой 

може да е по-милостив от Твоя Божествена Милост, в тези три свята? 

Ти се спускаш само за да спасиш обусловените, пропаднали души, но 
уверявам Те, няма да намериш по-пропаднала душа от мен. Затова моята 

претенция е първа по ред. 

Мой скъпи Господи Нитй…нанда, Ти винаги се радваш на духовно 
блаженство. И тъй като винаги изглеждаш много щастлив, аз идвам при 
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Теб, защото съм най-нещастен. Ако милостиво хвърлиш Своя поглед върху 
мен, аз също мога да стана щастлив. 

Мой скъпи Адваита Прабху, съпруже на С‡т…, Ти си толкова мил. Моля те 
бъди милостив към мен. Ако Ти си милостив към мен, съвсем естествено 

Бог Чаитанйа и Нитй…нанда също ще бъдат милостиви към мен. 

О Свар−па Д…модара, който си личен секретар на Бог Чаитанйа, О шест 
Госв…м‡ о Ѕр‡ Рупа Госв…м‡, Ѕр‡ Сан…тана Госв…м‡, Ѕр‡ Рагхун…тха 

Бха¬¬а Госв…м‡, Ѕр‡ Гоп…ла Бха¬¬а Госв…м‡, Ѕр‡ Дж‡ва Госв…м‡ и Ѕр‡ 
Рагхун…тха д…са Госв…м‡! О Локан…тха Госв…м‡, мой любими духовни 

учителю! Нароттама д…с се моли също за вашата милост. 

О Ѕр‡нив…са Іч…рйа, наследник на шестимата Госв…м‡. Моля те бъди 
милостив към мен. Нароттама д…са винаги копнее за общуването с 

Р…мачандра Чакраварт‡. 

(66) ����®-±�"… 

1) 	��…�-����-/�����, /�¬�-��	���-�0±‡���� 
�!
 �(…�…� �!� ��� �!0�…� 

(
	� 	��…� ��	
 �(…�, �…�(…-/¦�£� �…��
 	…� 
�¦†(� /���' �(��� 	��…�� �…� 

2) �
 �����	�(� 	…(� �!…'�, �¦�(… �!�	��  
�� �…'� 
�
� ��±0 ���� �0�…�…� 

	��…� 	… ������ �0/(
, ���!��� ��*�…��-�0/(
 
����…-/0�
 /� /����
 �…� 

3) �(�™/…�
 ����� (���…, 	��…�-���� �…�����… 
�����
�
 ����� /��� �…	� 

	��…��
� /��0£… (��
, ����!
 �…�(…-/¦�£� �…�
 
�(��� 	��…�-����£� �0'/(…	� 

4) 	��…��
� ����£� �����, �…(…�� �
��/� 	���� 
	��…�-���� ���… /��� …±� 

	�������� ���� �0/(‡, 	��…� ���
 /��� �0/(‡ 
�…/(� �…™ …-����£
�� �…±� 

ПРЕВОД 
Лотосовите нозе на Бог Нитй…нанда са подслон, където човек ще получи 
облекчаващата лунна светлина на не една, а на милиони луни. Ако светът 

иска да има истински мир, трябва да приеме подслона на Бог Нитй…нанда. 
Ако човек не приеме подслон под сянката на лотосовите нозе на Бог 

Нитй…нанда, за него ще е много трудно да приближи Р…дх…-К¦шЈа. Ако 
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някой наистина иска да влезе в танцуващото обкръжение на Р…дх…-К¦шЈа, 
трябва да се залови здраво за лотосовите нозе на Бог Нитй…нанда. 

Всеки, който не е установил своята връзка с Нитй…нанда Прабху, се счита, 
че е опропастил своето ценно човешко раждане. Такова човешко същество е 
всъщност неконтролируемо животно. Тъй като той никога не е произнасял 

святото име на Нитй…нанда, той се е потопил в така нареченото 
“материално щастие”. Какво правят неговото безполезно образование и 

фамилни традиции за да му помогнат? 

Загубил ума си по фалшив престиж и приемайки тялото за себе си, човек си 
мисли, “О, кой е този Нитй…нанда? Какво може Той да направи за мен? Не 

ме интересува.” Резултатът е, че той приема нещо фалшиво за истина. Ако 
действително искаш на постигнеш общуването с Р…дх…-К¦шЈа, трябва 

първо да получиш милостта на Бог Нитй…нанда. Когато Той е милостив 
към теб, тогава ще можеш да доближиш Р…дх…-К¦шЈа. Затова трябва 

здраво да сграбчиш лотосовите нозе на Бог Нитй…нанда. 

Лотосовите нозе на Нитй…нанда не са илюзия; те са факт. Който се заеме с 
трансцеденталното любовно служене на Нитй…нанда е също 

трансцедентален. Винаги се опитвай да хванеш лотосовите нозе на Бог 
Нитй…нанда. Нароттама д…са е много нещастен, затова се моля на Бог 

Нитй…нанда да ме ощастливи. Мой скъпи Боже, моля Те дръж ме близо до 
Твоите лотосови нозе. 

(67) ½
‡ %−A� ��¤���
‡ ���� 

1) ±�‡-�−��-��¤�!��‡-����, �
� ���� ������� 
�
� ��� �(��!�	�-�−�!�	� 

�
� ���� ��…£�-�(�	�, �
� ���� …�(���£� 
�
� ��� �!‡��	
�� �!‡��	� 

2) �
� ���� ����-	��(�, �
� ���� �…¤�(…-����(� 
�
� ��� �
�
�� �(����� 

�
� ����� �
� ����, �
� ���� ��	���-�!��� 
�
� ��� �(�����-/����� 

3) �	0/−�� (��
 ���(�, �
-���
 (���
 ����(� 
	���/(��� 
 �0� 	���	
 

�
 �−��-�…�(0�‡-�…±�, ��…£�-/0������-±�±‡ 
����(0����� (��
 	�±�-��	
 

4) �0�… ����±�	�-�(�,  ����
 �!…���� �
(‡ 
����-��	� �…���� �!‡��	� 

(… (… �−�� /��� ���…, �
(� ���
 ����-�(…�… 
	�������� ����� ±���£� 
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ПРЕВОД 
Лотосовите нозе на Ѕр‡ Р−па Ма¤джар‡ са мое съкровище, мое предано 

служене и мой обект на обожание. 

Те дават смисъл на живота ми и са живота на моя живот. 

Те са съвършенството на раса, те са съвършенството, което си струва да 
се достигне. За мен те са самият закон на Ведическите писания. 

За мен те са смисълът на всички мои пости и покаяния и тихото 
произнасяне на моите мантри. Те са основата на религията и дейностите. 

Чрез пречистващия процес на благосклонното предано служене, човек ще 
постигне съвършенство и ще може да вижда с тези две очи. 

Неговата трансцедентална форма сияе като лунна светлина в сърцето ми, 
затова и моето сърце сияе в отговор. С други думи обикновената луна 
осветява нощта и нейната светлина озарява други обекти; но луната на 
сиянието от формата на Ѕр‡ Р−па Ма¤джар‡ блести в сърцето и кара 

сърцето също да блести обратно към духовното небе. Тази луна свети не 
само нощем, но ден и нощ. 

Твоето отсъствие пред погледа ми е като доза силна отрова и аз ще 
страдам до края на живота си. 

Нароттама д…са ·х…кура казва: “Моля те дай ме твоята милост и сянката 
на лотосовите Ти нозе.” 
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ПРЕВОД 
Прекрасната Вриндавана е изпълнена със скъпоценни камъни чинтамани, с 
много бисерни палати и храмове. Множество царствени лебеди си играят 

във  водите на Ямуна, в които цъфти великолепен златист лотос. 

В сърцевината му има златна тичинка, обградена с осем листенца. На тях 
седят осемте главни гопи, а в средата Бог Шйамасундара и пленителната 

Шримати Радхарани почиват на скъпоценен трон. 

Голямата красота на Божествената Двойка, техните закачки и смях 
неспирно леят нектар на всички посоки. Нароттама Даса казва: моля се 
тези блажени и вечни неземни забавления на Божествената Двойка винаги 

да бъдат проявени в сърцето ми. 
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ШРИ РАДХИКА СТАВА 
(от „Става-мала”) 

Шрила Рупа Госвами 

припев 
О Радха! О възлюбена на Мадхава! О Ти, която обожават всички девойки 

на Гокула! Слава на Теб! Слава на Теб! 
О Ти, която се обличаш така, че да усилиш любовта и привързаността на 

Бог Дамодара към Теб! О Кралице на Вриндавана, която си гората на 
удоволствията на Бог Хари! О млада луна, изгряла от океана на Цар 

Вришабхану! О приятелко на Лалита! О Ти, която караш Вишакха да ти 
бъде вярна заради прекрасните Ти качества: приятелство, доброта и 

преданост към Кришна! О Ти, която си изпълнена със състрадание! О Ти, 
Чийто божествени черти описват светци като Санака и Санатана! О 

Радха, моля те, бъди милостива към мен! 
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ПРЕВОД 
Поднасям уважението и почитта си на шестимата Госв…м‡, а именно Ѕр‡ 
Р−па Госв…м‡, Ѕр‡ Сан…тана Госв…м‡, Ѕр‡ Рагхун…тха Бха¬¬а Госв…м‡, 
Ѕр‡ Рагхун…тха д…са Госв…м‡, Ѕр‡ Дж‡ва Госв…м‡ и Ѕр‡ Гоп…ла Бха¬¬а 

Госв…м‡, които винаги са заети да възпяват святото име на К¦шЈа и да 
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танцуват. Те са досущ като океан от любов към Бог и са известни и сред 
благородните, и сред насилниците, защото не завиждат на никого. Каквото 
и да правят, те радват всички и са напълно благословени от Бог Чаитанйа. 

Така те са заети с мисията да спасят всички обусловени души от 
материалната вселена. 

Поднасям уважението и почитта си на шестимата Госв…м‡, а именно Ѕр‡ 
Р−па Госв…м‡, Ѕр‡ Сан…тана Госв…м‡, Ѕр‡ Рагхун…тха Бха¬¬а Госв…м‡, 
Ѕр‡ Рагхун…тха д…са Госв…м‡, Ѕр‡ Дж‡ва Госв…м‡ и Ѕр‡ Гоп…ла Бха¬¬а 

Госв…м‡, които са много изкусни в задълбоченото изучаване на всички 
свещенни писания, за да утвърдят вечните религиозни принципи в полза на 

цялото човечество. Така те биват почитани навред в трите свята и си 
струва да бъдат приети за подслон, защото са погълнати в настроението 
на гопи и са заети в трансцедентално любовно служене на Р…дх… и К¦шЈа. 

Поднасям уважението и почитта си на шестимата Госв…м‡, а именно Ѕр‡ 
Р−па Госв…м‡, Ѕр‡ Сан…тана Госв…м‡, Ѕр‡ Рагхун…тха Бха¬¬а Госв…м‡, 
Ѕр‡ Рагхун…тха д…са Госв…м‡, Ѕр‡ Дж‡ва Госв…м‡ и Ѕр‡ Гоп…ла Бха¬¬а 

Госв…м‡, които са много надарени в разбирането на Бог Чаитанйа и са 
много вещи да описват трансцеденталните Му качества. Те могат да 
пречистят всички обусловени души от реакциите на техните греховни 

дейности, като изливат върху тях трансцеденталните песни за Говинда. 
Като такива те са много опитни да увеличават океана от трансцедентално 

блаженство и са спасителите на живите същества от поглъщащата уста 
на освобождението. 

Поднасям уважението и почитта си на шестимата Госв…м‡, а именно Ѕр‡ 
Р−па Госв…м‡, Ѕр‡ Сан…тана Госв…м‡, Ѕр‡ Рагхун…тха Бха¬¬а Госв…м‡, 
Ѕр‡ Рагхун…тха д…са Госв…м‡, Ѕр‡ Дж‡ва Госв…м‡ и Ѕр‡ Гоп…ла Бха¬¬а 

Госв…м‡, които отхвърлят всякакво аристократично общуване като 
ненужно. За да спасят нещастните обусловени души, те се загръщат само с 
парче плат, държат се като просяци, но винаги са потопени в екстатичния 
океан от любовта на гопите към К¦шЈа и постоянно се къпят във вълните 

на този океан. 

Поднасям уважението и почитта си на шестимата Госв…м‡, а именно Ѕр‡ 
Р−па Госв…м‡, Ѕр‡ Сан…тана Госв…м‡, Ѕр‡ Рагхун…тха Бха¬¬а Госв…м‡, 
Ѕр‡ Рагхун…тха д…са Госв…м‡, Ѕр‡ Дж‡ва Госв…м‡ и Ѕр‡ Гоп…ла Бха¬¬а 

Госв…м‡, които винаги са заети в обожание на Р…дх…-К¦шЈа в 
трансцеденталните земи на В¦нд…вана, където растат прекрасни дървета 

отрупани с плодове и цветя със скъпоценни камъни в корените си. 
Госв…м‡те са съвършено способни да дарят на живите същества най-

голямото благо – целта на живота. 

Поднасям уважението и почитта си на шестимата Госв…м‡, а именно Ѕр‡ 
Р−па Госв…м‡, Ѕр‡ Сан…тана Госв…м‡, Ѕр‡ Рагхун…тха Бха¬¬а Госв…м‡, 
Ѕр‡ Рагхун…тха д…са Госв…м‡, Ѕр‡ Дж‡ва Госв…м‡ и Ѕр‡ Гоп…ла Бха¬¬а 
Госв…м‡, които са заети да възпяват светите имена на Бог и редовно да Му 
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се покланят. Така те оползотворяват скъпоценния си живот и 
изпълнявайки тези дейности с преданост, побеждават нуждите от хранене 

и сън и са винаги кротки и смирени, изпълнени от спомените за 
трансцеденталните качества на Бог. 

Поднасям уважението и почитта си на шестимата Госв…м‡, а именно Ѕр‡ 
Рупа Госв…м‡, Ѕр‡ Сан…тана Госв…м‡, Ѕр‡ Рагхун…тха Бха¬¬а Госв…м‡, 
Ѕр‡ Рагхун…тха д…са Госв…м‡, Ѕр‡ Дж‡ва Госв…м‡ и Ѕр‡ Гоп…ла Бха¬¬а 

Госв…м‡, които понякога отиват край езерото Р…дх…-кунда или по 
бреговете на Йамуна и понякога до Ва;±‡ва¬а. Там те изглеждат като 
полудели в пълен екстаз от любовта към К¦шЈа, проявявайки различни 
трансцедентални симптоми в телата си и се сливат в екстаза на К¦шЈа 

съзнание. 

Поднасям уважението и почитта си на шестимата Госв…м‡, а именно Ѕр‡ 
Рупа Госв…м‡, Ѕр‡ Сан…тана Госв…м‡, Ѕр‡ Рагхун…тха Бха¬¬а Госв…м‡, 
Ѕр‡ Рагхун…тха д…са Госв…м‡, Ѕр‡ Дж‡ва Госв…м‡ и Ѕр‡ Гоп…ла Бха¬¬а 

Госв…м‡, които пеят много силно навред из В¦нд…вана, провиквайки се, 
“Царице на В¦нд…вана, Р…дх…р…Ј‡! О Лалита! О сине на Нанда Мах…р…джа! 
Къде сте сега всички? Дали сте на хълма Говардхана или сте под дърветата 

на брега на Йамун…? Къде сте?” Такива са техните настроения в К¦шЈа 
съзнание. 
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ПРЕВОД 
 

На Върховния Бог, чиято форма е въплъщение на вечното битие, знание и 
блаженство; чиито обици, оформени като акули се люлеят напред-назад; 
който прелестно блести в божествената местност Гокула; който (заради 
извършените пакости да счупи гърнето с мляко, от което майка Му избива 

масло и след това да открадне висящото на въже от тавана масло) бяга 
бързо по дървения скърцащ под в страх от майка Йа±од…, но бива 

настигнат и хванат от нея, защото тя бяга още бързо — на този Върховен 
Бог, Ѕр‡ Д…модара, поднасям смирените си почитания. 

(Виждайки пръчката за бой в майчините Си ръце), той плаче и трие очите 
си отново и отново с двете Си лотосови ръце. Неговите очи са пълни със 
страх, и огърлицата от перли около врата му, белязан с три линии като 

раковина, потрепва от учестеното Му разридано дишане. На този 
Върховен Бог, Ѕр‡ Д…модара, чийто корем е вързан не с въжета, а с 

чистата любов на майка Му, поднасям смирените си почитания. 

С такива детски забавления като това Той потапя жителите на Гокула в 
езера от екстаз и разкрива на онези предано-отдадени, които са погълнати 
от знанието за Неговото върховно величие и разкош, че той може да бъде 

завладян само от онези предани, чиято чиста любов е пропита с 
интимност и е освободена от всякакви идеи за страхопочитание и респект. 

С голяма любов аз отново и отново поднасям своите почитания на Бог 
Д…модара стотици, стотици пъти. 

О Господи, независимо че Ти можеш да дадеш всички видове благословии, 
аз не Те моля за дара на безличното освобождение, нито за най-висшето 
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освобождение на вечния живот във ВаикуЈ¬ха, нито за какъвто и да е друг 
дар (който може да се получи с изпълнение на деветте процеса на бхакти). 

О Господи, аз просто желая винаги да виждам тази Твоя форма, на Б…ла 
Гоп…ла във В¦нд…ван, проявена в сърцето ми; от каква полза ще е за мен 

какъвто и да е друг дар? 

О Господи, Твоето лотосово лице, заобиколено от спускащи се къдрици 
мека черна коса с червени отблясъци, е целувано отново и отново от майка 

Йа±од…, и твоите устни са възчервени като плода бимба. Нека тази 
прекрасна картина на Твоето лотосово лице да бъде винаги проявена в 

сърцето ми. За мен са безполезни дори хиляди и хиляди други благословии. 

О върховни Боже, отдавам почитанията си на Теб. О Д…модара! О Ананта! 
О ВишЈу! О повелителю! О мой господи, бъди милостив към мен. 

Изливайки върху мен струите на Своя милостив поглед, спаси този 
нещастен и невеж глупак, погълнат в океан от материална злочестина и 

стани видим за очите ми. 

О Господи Д…модара, тъй както двата сина на Кувера−−—Манигр‡ва и 
Налак−вара—бяха спасени от проклятието на Н…рада и превърнати във 
велики предано-отдадени от Теб в формата Ти на бебе вързано с въже за 
тежка маслобойна, по същия начин, моля те дай ми Твоята лична према-

бхакти. Копнея единствено за това и не желая никакво освобождение. 

О Господи Д…модара, най-напред поднасям почитанията си на 
великолепното сияещо въже, което връзва Твоя корем. След това поднасям 
почитанията си на Твоя корем, който е обител на цялата вселена. Смирено 

се покланям пред Твоята най-любима Ѕр‡мат‡ Р…дх…р…Ј‡ и поднасям 
всички почитания на Теб, Върховния Бог, който показва безбройни 

забавления. 
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ШРИ ДАШАВАТАРА СТОТРА 
(От „Гита Говинда”) 
 Джаядев Госвами 

 

1. О Кешава! О Боже на вселената! О Боже Хари, който прие облика на риба! 
Вечна слава на Теб! Ти с лекота се превърна в лодка във формата Си на 

гигантска риба, за да спасиш Ведите, потънали в бурния океан на 
опустошението. 

2. О Кешава! О Боже на вселената! О Боже Хари, който прие формата на 
костенурка! Вечна слава на Теб! В инкарнацията си на божествена 

костенурка огромната планина Мандара лежеше на гигантския Ти гръб, 
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служейки като ос за разбиването на океана от мляко. Планината направи 
огромен белег като вдлъбнатина на гърба Ти, който е толкова славен! 

3. О Кешава! О Боже на вселената! О Боже Хари, който прие облика на 
глиган! Вечна слава на Теб! Земята, която беше потънала в океана 

Гарбходака на дъното на вселената, стои на върха на Твоя бивник като 
петно върху луната. 

4. О Кешава! О Боже на вселената! О Боже Хари, който прие облика на 
полу-човек, полу-лъв! Вечна слава на Теб! Също както човек с лекота 

смачква оса между пръстите си, тялото на злия като оса демон 
Хиранйакашипу бе разкъсано от острите нокти на Твоите красиви 

лотосови ръце. 

5. О Кешава! О Боже на вселената! О Боже Хари, който прие облика на 
джудже-брамана. Вечна слава на Теб! О прекрасно джудже! С огромните 

Си стъпки Ти измами Цар Бали, а с водите на река Ганга, извираща от 
ноктите на лотосовите Ти нозе, освобождаваш всички живи същества на 

тоя свят. 

6.  О Кешава! О Боже на вселената! О Боже Хари, който прие формата на 
Бхригупати (Парашурама)! Вечна слава на Теб! На Курукшетра Ти окъпа 

земята в реки от кръвта на демоничните кшатрии, погубени от Теб! 
Греховете на света са отмити от Теб; Ти облекчаваш хората от изгарящия 

огън на материалното съществуване. 

7. О Кешава! О Боже на вселената! О Боже Хари, който прие облика на 
Рамачандра! Вечна слава на Теб! В битката при Ланка ти унищожи 
десетглавия демон Равана и разхвърли главите му като жертвени 

приношения пред божествата на десетте посоки, водени от Индра! Това те 
бяха желали тъй дълго, измъчвани от чудовището! 

8. О Кешава! О Боже на вселената! О Боже Хари, който прие облика на 
Баларама, владетелят на плуга! Вечна слава на Теб! На сияйното Си бяло 

тяло Ти носиш дрехи с цвета на млад син дъждовен облак! Те имат 
оттенъка на река Ямуна, уплашена от удара на Твоя плуг. 

9. О Кешава! О Боже на вселената! О Боже Хари, който прие облика на 
Буддха! Вечна слава на Теб! О Буддха със състрадателното сърце! Ти 

заклейми клането на бедните животни, извършвано според ритуалите на 
Ведическите жертвоприношения! 

10. О Кешава! О Боже на вселената! О Боже Хари, който прие облика на 
Калки! Вечна слава на Теб! Ти се появяваш като комета и носиш ужасяващ 

меч за унищожение на порочните варвари в края на Кали-юга! 

11. О Кешава! О Боже на вселената! О Боже Хари, който приемаш десет 
различни форми на инкарнации. Вечна слава на Теб! О читатели, моля ви 
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чуйте този химн на поета Джаядева – той е прекрасен , той носи щастие и 
благословии и е най-хубавото нещо в този тъмен свят! 

12. О Боже Кришна, отдавам поклоните си на Теб, който идваш във 
формите на тези десет инкарнации. Във формата на Матсйа за да спасиш 
Ведите и като Курма за да носиш планината Мандара на гърба Си. Като 
Вараха Ти повдигна земята на Своите бивни, а като Нарасинха разтвори 

гръдтта на дайтйа Хиранйакашипу. Като Вамана Ти измами царят-дайтйа 
Бали, искайки му само три стъпки земя, а след това му отне цялата 

вселена, разширявайки стъпките Си. Като Парашурама ти изби всички 
злоумни кшатрии, а като Рамачандра победи царят-ракшас Равана. В 

облика на Баларам Ти носиш плуг, с който подчиняваш злите и караш река 
Ямуна да тече към Теб. Като Бог Буддха ти показваш състрадание към 
всички живи същества, страдащи в този свят,  а в края на Кали-юга Ти 

идваш като Калки за ужас на млечхите (деградиралите хора от най-ниска 
класа). 
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ПРЕВОД 
О Господи, който почива върху гърдите на богинята на щастието! О 

Господи, украсен с люлеещи се обици! О Господи, който носи очарователен 
гирлянд от горски цветя!−—О Господи Джайадева (който побеждава 

всички полубогове)! О Господи Хари, вечна слава на Теб! 

О Господи, чиито украшения са разкошни като самото слънце! О Господи, 
който прекъсваш кръга на повтарящите се раждане и смърт! О лебед, 

плуващ в спокойното езеро на сърцата на мъдрите!—О Господи 
Джайадева! О Господи Хари, вечна слава на Теб! 

О Господи, който побеждава отровната змия К…лийа! О наслада за хората! 
О бляскаво светещо слънце, което прави лотосовото цвете на династията 
Йаду да разцъфне!—О Господи Джайадева! О Господи Хари, вечна слава на 

Теб! 

О убиецо на демоните Мадху, Мура и Нарака! О Господи, който пътува на 
гърба на Гару†а! О Господи, който се наслаждава на забавления сред 

династиите от полубогове! —О Господи Джайадева! О Господи Хари, вечна 
слава на Теб! 

О Господи, чиито очи са безупречно чисти лотосови венчелистчета! О 
освободителю от повтарящите се раждане и смърт! О безценно съкровище 
на трите свята! —О Господи Джайадева! О Господи Хари, вечна слава на 

Теб! 

О Господи, който става украшението на дъщерята на Мах…р…джа 
Джанака! О Господи, който надвива всички зли демони! О Господи, който 
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побеждава десетоглавия Р…ваЈа в битка! —О Господи Джайадева! О 
Господи Хари, вечна слава на Теб! 

О Господи, прекрасен като млад дъждовен облак! О Господи, който 
повдига Хълма Говардхана! О птица чакора, която пие лунна светлина от 

лицето на Р…дх…р…Ј‡! —О Господи Джайадева! О Господи Хари, вечна 
слава на Теб! 

О Господи, ние се покланяме до земи пред Твоите лотосови нозе! О моля те 
мисли за нас по този начин и милостиво дари с благочестивост нас, които 
се прекланяме пред Теб! —О Господи Джайадева! О Господи Хари, вечна 

слава на Теб! 

О! Тази песен на поета Джайадева носи трансцедентално щастие! О! Това е 
благоприятна, поразително блестяща песен! —О Господи Джайадева! О 

Господи Хари, вечна слава на Теб! 
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ДАЙНЙА О ПРАПАТТИ 
(Смирение и отдаденост) 

от анонимен вайшнавски поет 
 

1. О Хари! О мой милостиви Господи! Вечна слава на Тебе, о Боже на Радха! 
Аз съм Те умолявал отново и отново и сега пак Те моля, вземи ме, нека съм 

Твой! 

2. О Господи! Раждах се къде ли не, лишен от всякаква надежда; сега търся 
подслона Ти. Моля Те, разкрий милостивата Си същност и освободи тази 

окаяна душа. 
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3. Ти си изворът на вселената, Ти си целият й живот. Освен Тебе, 
Любимият на Радха, не съществува друго убежище. 

4. Ти донасяш благодат в света и Ти си Господарят на всички светове. О 
Господи, какво ще стане с мене, ако Ти ме отхвърлиш? 

5. Аз разбрах, че в бедата, в която се намирам няма друг на тоя свят, 
който би могъл да спаси този слуга освен Тебе. 
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ШРИ ШРИ ГАУРА НИТЙАНАДЕР ДАЙА 
(Милостта на Шри Гаура и Нитйананда) 

от Лочана Даса Тхакура 

1. Двамата Богове Нитай-Гаурачандра са много милостиви! Те са същината 
на всички инкарнации. Специалната значимост на тези инкарнации е, че Те 

представят процеса на възпяването и танцуването, който е чиста радост! 

2. Мой скъпи братко, умолявам те просто да обожаваш Бог Чайтаннйа и 
Нитйананда със силна решителност и вяра. Ако човек иска да бъде Кришна-

осъзнат в този процес, той трябва да изостави желанието си за 
наслаждаване на сетивата. Нека той просто пее „Харе Кришна! Хари 

Хари!” без никакъв заден мотив. 
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3. Мой скъпи братко, просто опитай, изпробвай това! В трите свята няма 
други като Бог Чайтанйа или Нитйананда! Тяхната милостива природа е 

толкова велика, че като слушат за нея дори зверовете и птиците плачат, а 
камъните омекват. 

4. Но Лочана даса тъгува, тъй като е уловен в капана на сетивните 
удоволствия. Понеже нямам привличане към лотосовите нозе на Бог 

Чайтанйа и Нитйананда, Ямарадж, надзорникът на смъртта ме наказва, 
като не ми дава да бъда въвлечен в това движение. 
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ПРЕВОД 
 

Вечна слава на Р…дх… и К¦шЈа, и на божествената гора на В¦нд…вана. Вечна 
слава на трите главни Божества на В¦нд…вана—Ѕр‡ Говинда, Гоп‡н…тха и 

Мадана-мохана. 

Вечна слава на Ѕй…ма-куЈ†а, Р…дх…-куЈ†а, хълма Говардхана и река 
Йамун… (К…линд‡). Вечна слава на великата гора известна като Мах…вана, 

където К¦шЈа и Балар…ма показват всички Техни детски забавления. 

Вечна слава на Ке±‡-гх…¬а, където К¦шЈа убива демона Ке±‡. Вечна слава 
на дървото Ва;±‡-вата, където всички гоп‡ идват, омаяни от К¦шЈа, 

който свири на Своята флейта. Слава на  всички дванадесет гори на 
Враджа. По тези места синът на Нанда, Ѕр‡ К¦шЈа, изпълнява всичките 

Си забавления. 

Вечна слава на божествените баща и майка на К¦шЈа, Нанда и Йа±од…. 
Вечна слава на малките пастирчета, водени от Ѕр‡д…м…, по-големия брат 

на Ѕр‡мат‡ Р…дх…р…Ј‡ и Ана™га Ма¤джар‡. Вечна слава на кравите и 
теленцата във Враджа. 

Вечна слава на божествените баща и майка на Р…дх…, В¦шабх…ну и 
красивата К‡ртид…. Вечна слава на ПаурЈам…с‡, майка на С…нд‡пани 
Муни, баба на МадхумаЈгала и Н…нд‡мукх‡, и любимата ученичка на 

Деварши Н…рада. Вечна слава на младите пастирки от Враджа. 

Вечна слава, вечна слава на Гоп‡±вара Ѕива, който живее във В¦нд…вана за 
да защитава святото място. Вечна слава, вечна слава на смешния 

брахмаЈа-приятел на К¦шЈа, МадхумаЈгала. 

Вечна слава на Р…ма-гх…¬а, където Бог Балар…ма изпълнява Своя раса-
танц. Вечна слава на Бог Балар…ма, сина на РохиЈ‡. Вечна слава, вечна слава 

на всички жители на В¦нд…вана. 

Вечна слава на съпругите на гордите Ведически бр…хмаЈи. Вечна слава на 
съпругите на змията К…лийа. Чрез чиста преданост всички те постигат 

лотосовите нозе на Бог Говинда. 

Вечна слава на мястото, където се изпълнява раса-танца на Ѕр‡ К¦шЈа. 
Вечна слава на Р…дх… и Ѕй…ма. Вечна слава, вечна слава на божествения 

раса-танц, най-прекрасното от всички забавления на К¦шЈа. 

Вечна слава, вечна слава на сладостта на съпружеската любов, която е 
най-прекрасна от всички раси и се проявява от Ѕр‡ К¦шЈа във Враджа 

като божествена парак‡й…-бх…ва (божествена изневяра). 

Помнейки лотосовите нозе на съпругата на Бог Нитй…нанда, Ѕр‡ 
Дж…хнав… Дев‡, този много паднал и скромен слуга на К¦шЈа пее 

саЈк‡ртана на святото име. 
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ПРЕВОД 
 

1. Вечна слава на Радха и Мадхава, съкровището на сърцето на Джаядев 
Госвами! 

2. Вечна слава да Радха и Мадана-Гопала, съкровището на сърцето на Шри 
Адвайта Ачарйа! 
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3. Вечна слава на Радха и Говинда, съкровището на сърцето на Рупа 
Госвами! 

4. Вечна слава на Радха и Мадана-Мохана, съкровището на сърцето на 
Санатана Госвами! 

5. Вечна слава на Радха и Гопинатха, съкровището на сърцето на Мадху 
Пандита! 

6. Вечна слава на Радха и Дамодара, съкровището на сърцето на Джива 
Госвами! 

7. Вечна слава на Радха-Рамана, съкровището на сърцето на Гопала Бхатта 
Госвами! 

8. Вечна слава на Радха-Винода, съкровището на сърцето на Локанатх 
Госвами! 

9. Вечна слава на Радха и Гокулананда, съкровището на сърцето на 
Вишванатха Чакраварти Тхакура! 

10. Вечна слава на Радха и Гиридхари, съкровището на сърцето на 
Рагунатха Даса Госвами! 

11. Вечна слава на Радха и Шйамасундара, съкровището на сърцето на 
Шйамананда Госвами! 

12. Вечна слава на Радха и Банка-Вихари, съкровището на сърцето на 
Харидаса Свами! 

13. Вечна слава на Радха-Канта, съкровището на сърцето на Вакрешвара 
Пандита! 

14.  Вечна слава на Гандхарвика и Гиридхари, съкровището на сърцето на 
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура! 
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ПРЕВОД 
1. О Туласи, любима на Кришна, покланям се пред теб отново и отново. 

Моят копнеж е да получа служене към Шри Шри Радха и Кришна. 

2. Който и да приеме убежище у теб, желанията му се изпълняват. 
Дарявайки го с милостта си, ти го правиш жител на Вриндавана. 

3. Моето желание е и на мен да дадеш подслон в горите на насладата из 
Вриндавана-дхама. Така пред погледа ми винаги ще са прекрасните 

забавления на Радха и Кришна. 

4. Моля те да ме сториш последователка на пастирките от Враджа. Моля 
те, дари ми привилегията на преданото служене и ме направи своя 

собствена слугиня. 

5. Този много паднал и незначителен слуга на Кришна се моли: „Нека винаги 
да плувам в любовта на Шри Шри Радха и Кришна!” 
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Обикаляйки около Шримати Туласи Деви, всички грехове, които човек е 
извършил биват унищожавани с всяка стъпка, дори грехът от убийството 

на брахмана. 
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ПРЕВОД 
Поднасям почитанията си на Бог Нараси;ха, който дарява радост на 

Прахл…да Мах…р…джа и чиито нокти са сякаш резци върху каменната гръд 
на демона ХираЈйака±ипу. 

Бог Н¦си;ха е едновременно навсякъде. Където и да отида, Бог Н¦си;ха е 
там. Той е и в сърцето ми и отвън. Отддавам се на Бог Н¦си;ха, който е 

източник на всичко и е върховният подслон. 
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С изящните остри нокти на Твоите прекрасни лотосови ръце, Ти разкъсваш 

тялото на демона ХираЈйака±ипу така лесно, както човек смачква оса в 
пръстите си. О Ке±ава! О Господарю на вселената! О Господи Хари, приел 

формата на полу-човек, полу-лъв! Вечна слава на Теб! 
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ШРИ ДЖАГАНАТАШТАКАМ 
съчинена от Шри Шанкарачарйа и 
пята от Шри Чайтанйа Махапрабху 

1. Шри Джаганатхадева понякога пламенно свири на Своята флейта по 
бреговете на река Ямуна в Шри Вриндавана. Той е като голяма мъхната 

пчела, която с блаженство вкусва лотосовите лица на гопите от Враджа. 
Нозете му са обожавани от такива велики личности като Лакшми, Шива, 
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Брахма, Индра и Ганеша. Нека този  Шри Джаганатхадева бъде винаги пред 
очите ми! 

2.Шри Джаганатхадева държи флейта в лявата Си ръка, на главата си има 
пауново перо, а бедрата му са обвити с фина жълта копринена дреха. С 

крайчеца на очите си Той дарява с коси любовни погледи Своите 
придружителки. Той е известен завинаги като Този, който представя 

чудесните си забавления в божествената обител Шри Вриндавана. Нека 
този Шри Джаганатхадева бъде винаги пред очите ми! 

3. На брега на великия океан Шри Джаганатхадева живее в дворец, 
разположен на златистия хребет на хълма Нилачала в компанията на Своя 
могъщ брат Баладеваджи и на Тяхната сестра Субхадра и дава на всички 

полубогове възможността да му служат. Нека този Шри Джаганатхадева 
бъде винаги пред очите ми! 

4. Шри Джаганатхадева е океан от милост; цветът на тялото Му е красив 
като тъмен дъждовен облак; Той се наслаждава с Лакшми-деви и 

Сарасвати;  лицето Му е като разцъфнал безупречен лотос; Той е почитан 
от най-издигнатите полубогове, а трансцеденталната Му слава е възпята в 

най- великите писания. Нека този Шри Джаганатхадева бъде винаги пред 
очите ми! 

5. Когато Ратха-ятрата на Джаганатха се движи по пътя, на всяка крачка 
събралите се брахмани пеят възхвали за Него. Чувайки ги Джаганатха,  

който е океан от милост и приятел на всички светове, става много 
разположен към тях. Нека този Шри Джаганатхадева бъде винаги пред 

очите ми! 

6. Шри Джаганатхадева е скъпоценността  в короната на всички 
проявления на абсолютната истина; очите Му са като листенца на 

разцъфнал син лотос; Той живее в Нилачала; нозете Му са поставени върху 
главата на Шеша; Той е блажено потънал в бхакти-раса и извлича щастие, 
прегръщайки отмалялото от раса тяло на Шримати Радхика. Нека този 

Шри Джаганатхадева бъде винаги пред очите ми! 

7. Не се моля на Джаганатха нито за царство, нито за злато, 
скъпоценности и богатства, нито дори за красива съпруга, каквато 

желаят всички мъже. Моята единствена молитва е Шри Джаганатхадева, 
Чиято прекрасна слава е винаги възпявана от Шива, да бъде непрестанно 

пред очите ми! 

8. О, Господарю на полубоговете! По-скоро ме избави от това безполезно и 
мимолетно светско съществуване! О, Боже на Ядавите! Очисти ме от 

моите безконечни грехове! Ахо! Ти си обещал да дадеш подслона на нозете 
Си на падналите и безприютните - о, Джаганатха Свами, моля те, бъди 

винаги пред очите ми! 
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Този, който внимателно рецитира тази свещена Джаганатхаштакам, 
ставайки безгрешен и чистосърдечен, ще достигне Вишнулока. 
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ПРЕВОД 
припев 

Слава на съпруга на богинята на щастието, който е трансцеденталният 
Купидон и е враг на демона Мура! Слава на божествената двойка Радхе-
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Шйам, позната също като Шйама-Шйам! Слава на Бог Кешава с 
прекрасните коси, който премахва страданията в епохата на Кали – Радхе-

Шйам, Шйама-Шйам! 

1. О Кришна, Ти носиш красиви обеци и имаш прекрасни продълговати очи. 
На шията Ти виси изящен цветен гирлянд вайджаянти. На вид Си най-

красивият – Радхе-Шйам, Шйама-Шйам! 

2. Понякога Ти тайно крадеш кисело мляко и го ядеш, друг път танцуваш 
танцът раса с младите гопи в гората Мадхувана. Там танцуваш Випина-
Вихари, Ти, който обичаш да играеш сред горите – Радхе-Шйам, Шйама-

Шйам! 

3. Ти пасеш крави в компанията на пастирите. Тъй Ти, царят на 
династията Йаду, бродиш из горите, покрил с наметка раменете Си – 

Радхе-Шйам, Шйама-Шйам! 

4. Понеже Ти, Мурари, непрестанно крадеш прясно масло от домовете и 
тайно го изяждаш, жените от Враджа са те нарекли „Макхан-Чор” 

(крадецът на масло) – Радхе-Шйам, Шйама-Шйам! 

5. Един ден ти обузда гордостта на Индра, повдигайки планината 
Говардхана върху нокътя на малкото Си пръстче, спечелвайки си името 

Гиридхари – Радхе-Шйам, Шйама-Шйам! 

6. Ти не прие пищните жертвоприношения на злия Дурйодхана, но взе 
суровата храна, предложена от предания Ти Видхура. Ти си, който бива 

обожаван с любов, а не просто с ритуали. Радхе-Шйам, Шйама-Шйам! 

7. За да излееш милостта Си над Драупади, Ти Господарю на горите, й 
дари безкрайно дълга дреха, за да я защитиш от срам пред събралите се да 

гледат мъже и жени – Радхе-Шйам, Шйама-Шйам! 

8. Ти спасяваш всеки Свой отдаден по уникален начин. Уви! Ние, лишените 
от отдаденост, стоим отвънка пред вратите Ти. Моля Те, милостиво 

разбери, че ние сме тук – Радхе-Шйам, Шйама-Шйам! 

9. Ти стана колесничар на Арджуна и на бойното поле му даде 
инструкциите на Бхагавад Гита. В боя Ти прояви облика Си на властелин на 

диска Сударшана – Радхе-Шйам, Шйама-Шйам! 
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МАДХУРАМ МАДХУРЕБЙО 
Шри Кевалаштакам 

(анонимна санскритска поема) 
 

1. По-сладко от всичко сладостно; по-благославящо от всички благословии; 
по-пречистващо от  всичко пречистващо  – единствено святото име на Шри 

Хари е всичко! 

2. Цялата вселена, от извисения Брахма до най-малката тревичка, е родена 
от илюзорната енергия на Върховния Бог. Само едно нещо е истинско, 

истинско, отново повтарям – истинско –  святото име на Шри Хари, което 
единствено е всичко! 

3. Истински учител, истински баща, истинска майка и истински приятел е 
само онзи, който те учи винаги да помниш святото име на Шри Хари, което 

единствено е всичко! 

4. Не е сигурно кога ще дойде последният ти дъх и ще сложи рязък край на 
всичките житейски планове,  затова е мъдро да мантруваш още от 

детството си святото име на Шри Хари единствено е всичко! 

5. Бог Хари вечно обитава онова място, където някоя възвишена, духовно 
чиста душа възпява в настроение на чиста преданост святото име на Шри 

Хари, което единствено е всичко! 

6. О! Каква мъка! Каква бездънна мъка! По-болезнена от всички страдания в 
света! Обърквайки го за стъклено мънисто, хората пренебрегват в забрава 
скъпоценния камък – святото име на Бог Хари, което единствено е всичко! 

7. Нека отново и отново го слушат ушите ти; нека пак и пак го мълви 
гласът ти;  неезспирно пей и пей– святото име на Бог Хари, което 

единствено е всичко! 

8. То превръща цялата вселена в незначително стръкче трева; то царува във 
великолепие над всичко; то е изпълнено с вечен и съзнателен божествен 

екстаз – святото име на Бог Хари, което единствено е всичко! 
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ХАРЕРНАМАЩАКА 
 

Сладостта насред сладостта 
Благодат насред благодат 
Чистота насред чистота - 
Всичко сте, Божи имена 

 
От Брахма чак до стрък трева 

Цял илюзия е света 
Истина, само истина - 

Всичко сте, Божи Имена 
 

Учител, майка и баща 
Приятел, брат или сестра 

Е който учи ме това: 
всичко сте, Божи имена 

 
Някой ден ще ни спре дъха 

Ще напуснеме ний света 
Затова пейте от деца: 

Всичко сте, Божи имена 
 

Бог живее по тез места 
Където някоя душа 

Възпява Го в предаността: 
Всичко сте, Божи имена 

 
Нещастие, о зла беда, 
страдание, о нищета! 

Бисери губим за стъкла 
Всичко сте, Божи имена 

 
Да слушат още тез уши 
Гласът ти още да мълви 

Безспир възпявай ти това: 
Всичко сте, Божи имена 

 
Целият свят е стрък трева 
Пред звуците на Господа 
Познайте вие радостта: 
Всичко сте, Божи имена 
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ХАРЕРНАМАЩАКАМ 
(на унгарски) 

Идешеб мийг а мезнейл иш 
Алдо ерейе вигтелен 

Тиститоб тиста визнейл иш 
Урам неве а минденем 

 
Иги рендектъъл фюсаалиг 
Капразот ез а минденшейг 
Валоо игааз ш ъръкке сент 

Урам неве а минденем 
 

Сюлоаням ееш бораатом 
Идешотям ееш мещерем 

Идезд фьол миндиг сивембен 
Урам неве а минденем 

 
Мей лехеллет аз утольшо 

Нем тудом нем иш шейтхетем 
Ельшъ ееш аз утольшо соом 

Урам неве а минденем 
 

От лакозик а Йоищен 
Минден ембернек сивибен 

Надь серететтел ишмителд 
Урам неве а минденем 

 
Езер чапашнал йоббан фаай 
Мий надь баанат ез Ищенем 

Шокан феледик ееш нем мондяк 
Урам неве а минденем 

 
Халгажд миндиг чак ест халгажд 

Инекелд уйра инекелд 
Зенгедезд фойтон ест зенгйед 

Урам неве а минденем 
 

Ез а вилааг чак салмасаал 
Тудом лаатом фелишмерем 
Минден изибен больдогшаг 

Урам неве а минденем 
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ДЖАЯ РАДХЕ ДЖАЯ РАДХЕ РАДХЕ 
от  Хари Вйаса Деваачарйа 

встъпителен стих 

Вечна слава на Онзи, който стои в прекрасна поза с три извивки! Той е 
познавачът на все нови и нови игриви забавления, а тялото Му блести с най-
красивия тъмен цвят! Такъв е Бог Шйама! Вечна слава на Теб, Радхе! Вечна 
слава на Теб, възлюбена на Хари! О Шри Радхе! Ти си обителта и изворът на 

цялото щастие! 

1. Джая Радхе! Джая Радхе Радхе! Джая Радхе Джая Шри Радхе! Джая 
Кришна! Джая Кришна Кришна! Джая Кришна Джая Шри Кришна! 

2. О Шри Радхе! Ти Си: Шйама –  девойката с тънка снага, надарена с 
блясъка на младостта.; Гори – Ти имаш най-прекрасния златист цвят на 

кожата; Нитйа-Кишори – Ти винаги Си всред сладостния цъфтеж на 
божествената младост; Претама-джори – Ти Си единствената съвършена 

партньорка за най-любимия Си. О Шри Кришна! Ти Си: Расика – Онзи, 
който наистина вкусва трансцедентална сладост; Расело – Ти Си сладост и 
наслада във всяко едно отношение; Чаила-Чабело – Ти Си тъй сияен, Ти Си 

чистото очарование; Гуна-гарабело – Ти Си изпълнен с гордост поради 
осъзнаването на Своите трансцедентални качества. 

3. О Шри Радхе! Ти Си: Раса-вихарини – игривата Принцеса на екстатичния 
раса-танц, който Ти уреждаш всяка нощ; Раса-бисатарини – Ти раздаваш 

чистата екстазна сладост на раса на всички живи същества; Пия-ура-
дхарини – Ти обичаш да прегръщаш гръдтта на Своя любим; О Шри 
Кришна! Ти Си: Нава-нава-ранги – познаващият нови и нови игриви 

забавления; Навала-трибханги – Ти обичаш да стоиш в поза с три извивки, 
която винаги изглежда нова; Шйама-су-анги – тялото Ти е съвършено и 

изящно и в пропорциите си, и в тъмния си цвят. 

4. О Шри Радхе! Ти Си: Прана-пияри – най-скъпата нежна приятелка в 
живота на всеки; Рупа-уджвари – Ти изразяваш сиянието на истинската 

красота; Ати-сукунвари – Ти Си тъй нежна и фина в младостта Си. О Шри 
Кришна! Ти Си: Маина-манохара – който очарова ума на Купидон; Маха-

мода-кара – Ти носиш неземно блаженство на всички живи същества; 
Сундара-бара-тара – Твоята красота е далеч отвъд всяка друга. 

5. О Шри Радхе! Ти Си: Собха-саини – изобразяваш самата красота, когато 
Си изящно полегнала върху леглло от цветя; Мобха-маини – Ти излъчваш 

блясъка на трансцеденталния Купидон, Бог Камадева; Кокила-баини – речта 
Ти звучи като мекият нежен глас на кукувица; О Шри Кришна! Ти си: 

Кирити-ванта – уважаван от собствената Си слава; Камини-канта – Ти Си 
любовникът на страстните млади гопи; Шри-бхагаванта – Твоята позиция 

е най-висшата сред всички различни форми на Бога. 
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6. О Шри Радхе! Ти Си: Чанда-бадани – Лунноликата с неопетнено лице; 
Кунда-радани – Чиито зъби са като ред миниатюрни жасминови пъпчици; 

Собха-садани – Ти Си самият извор на омагьосващата красота и сияйност. 
О Шри Кришна! Ти Си: Парама-удара – най-великодушният; Прабха-апара – 

аурата на Твоят облик излъчва блясък в безкрайната вечност; Ати-
сукунвара – Ти Си по природа надарен с нежността на младежкото 

очарование. 

7. О Шри Радхе! Ти Си: Ханса-гавани – Онази с походката на царствен 
лебед; Раджати-равани – Ти Си най-лъчезарната любовница; Креда-кавани – 
Ти измисляш множество весели забавления и състезания; О Шри Кришна! Ти 
Си: Рупа-расала – въплъщение на най-сладостната красота; Наина-бисала – 

Чиито лотосови очи са огромни; Парама-крипала – най-милостивият от 
всички. 

8. О Шри Радхе! Ти Си: Канчана-бели – Която като златиста лоза е обвита 
около тамаловото дърво Шйам; Рати-раса-рели – Която е изпълнена догоре 
с екстазната сладост на чистата божествена любов; Ати-алабели – Която 
извършва неповторимите си постъпки в тайна и уединение; О Шри Кришна! 
Ти Си: Саба-сукха-сагара – океан от всякакви видове щастие; Саба-гуна-

агара – Ти Си мина от добри качества; Рупа-уджагара – Ти излъчваш 
фамозната аура на славната красота. 

9. О Шри Радхе! Ти Си: Равани-рамйа – най-очарователната възлюбена на 
Своя любим; Тара-тара-тамйа – Ти по природа се намираш на най-висшето 
ниво на нарастващо величие; Гуна-агамйа – Твоите божествени качества са 
недоловими за обикните сетива и ум; О Шри Кришна! Ти Си: Дхама-ниваси – 

неизменният обитател на святата Враджа-дхама; Прабха-пракаси – Ти 
излъчваш най-привличащата аура; Сахаджа-сухаси – Ти имаш пленителна с 

естествеността си усмивка. 

10. О Шри Радхе! Ти Си: Шактйахладини – самата енергия на божественото 
удоволствие; Ати-прия-вадини – речта Ти е такава, че който я чуе, нежно 

се влюбва в нея; Ура-унмадини – Твоите гърди са полудели от дивото 
желание да бъдат насладени от своя любим. О Шри Кришна! Ти Си: Анга-
анга-тауна – надарен с такова тяло и крайници, че всичко, всичко в Теб 

пленява; Сараса-салауна – Твоята красота е напълно пропита от 
всепроникващия преливащ поток на раса; Субхага-сутхауна – гръдта Ти е 

украсена с царствено божествено могъщество. 

11. О Шри Радхе! Ти Си: Радха-намини – която е известна с благословеното 
име „Радха”; Гуна-абхирамини – Ти радваш всекиго с прекрасните Си 

качества; Хариприя-свамини – Ти Си единствената обожаема Кралица на 
Хариприя (авторът на тази песен, Хари Вйасадева). Харе Харе Хари! Харе 

Харе Хари! Харе Харе Хари! Шри Кришна! 
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ВАНДЕ КРИШНА НАНДА КУМАРА 
(традиционен бенгалски бхаджан) 

 

1. Вечна слава на Говинда Хари и на Гопала Хари! Вечна слава, вечна слава 
на Върховния Бог Хари! 

2. Възславям всепривличащия Бог Кришна, който е младият син на Нанда 
Махараджа. Младият сина на Нанда Махараджа е Богът на Любовта сред 

девойките-пастирки. Богът на Любовта сред девойките-пастирки има 
омайно красив облик. Онзи с омайно красивият облик е младият син на 

Нанда Махараджа. 

3. Възславям Бог Хари, най-състрадателният към падналите души! 

4. Вечна слава, вечна слава на Върховния Бог Хари! Слава на Говинда Хари, 
който носи удоволствие на кравите! Слава на Гопала Хари, който се грижи 

за кравите! 

5. Вечна слава на Рама Хари и на Кришна Хари! Вечна слава, вечна слава на 
синът на Майка Шачи, който е лъчистият Гаура Хари! 

6. Вечна слава на Говинда Хари и на Гопала Хари! Вечна слава, вечна слава 
на Върховния Бог Хари! 
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Хе Говинда! Хе Гопал! 
от Джаядев Госвами 

1. О наслада за кравите! О защитнико на кравите! О Ти, който имаш най-
прекрасните коси! О съпруже на богинята на щастието! Ти си толкова 

милостив към падналите души! 

2. Ти си най-милостивият, Боже, най-милостивият! О Кешава! О Мадхава! 
О Дина-дойал! 

3. Облечен в сияйни жълти дрехи, с пауново перо в короната, Ти свириш на 
флейтата Си, карайки я да пее името на Радха! 

4. Ти си пастирят, който носи несравнима наслада, Боже, пастирят, който 
носи наслада! О Кешава! О Мадхава! О Дина-дойал! 

5. Ти отнемаш страха ни, че ще бъдем уловени в колелото на повтарящите 
се раждане и смърт в материалния свят, Ти си прекрасният убиец на 

демона Мадху! Унищожител на всички страдания, Ти си върховният приют 
на нашите души! 
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ШРИ ГУРУ ПАРАМПАРА 
от Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада 

1. В началото на сътворението науката на предното служене бе получена 
от четириглавия Брахма от върховния Бог Шри Кришна. Разбирането си за 

това предано служене Девариши Нарада получи от Брахма. Великият 
светец Кришна Двайпаяна Вйаса, упълномощен да  състави Ведическата 

литература, стана последовател на Девариши Нарада. Шрипада 
Мадхвачарйа, основателят на школата шуддха-двайта от Веданта 

Философията, който посети Вйасадева в Бадарикашрама през 13 век за да 
научи от него Ведантическата Философия, нарича сам себе си слуга на 

Кришна Двайпайана Вйаса. Пурнапраджйа Тиртха (Мадхва) е наставникът 
и единственото убежище на Падманабха Тиртха. 
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2. Другите двама големи ученици на Мадхва са Нрихари Тиртха и Мадхава 
Тиртха. Мадхава Тиртха прие за ученик великият парамаханса Акшобхйа 

Тиртха. Прославеният ученик на Акшобхйа Тиртха бе познат с името 
Джаятиртха. Служенето на Джаятиртха бе посветено на неговия ученик 

Гйанасиндху. 

3. Дайанидхи получи науката на преданото служене от Гйанасиндху, а 
слуга на Дайанидхи стана Видйанидхи ( Видйадхираджа Тиртха). 

Раджендра Тиртха бе ученикът на Видйадхираджа Тиртха. Отдаденият 
слуга на Раджендра Тиртха е познат като Джаядхарма или 

Виджайадхваджа Тиртха. Ето как правилно трябва да се разбира 
ученическата последователност. 

4. Великият санняси Шри Пурушоттама Тиртха получи знанието си в 
служене на своя гуру, Виджаядхваджа Тиртха (Джаядхарма). Главният 

ученик на Пурушоттама Тиртха бе Субрахманйа Тиртха. Негов слуга 
стана великият Вйасатиртха (Вйаса Райа). Слуга на Вйасатиртха бе 
Лакшмипати Тиртха, чийто ученик беше Мадхавендра Пури Госвами. 

5. Главният Ученик на Мадхавендра Пури бе Ишвара Пури, а други двама 
негови ученици бяха прославените божествени инкарнации Шри Нитйананда 
и Адвайта Ачарйа. Шри Чайтанйа Махапрабху, духовният учител на всички 
светове, направи най-щастлив Ишвара Пури, приемайки го за Свой духовен 

учител. 

6. Махапрабху Шри Чайтанйа не се различава от Шри Шри Радха и Кришна и 
е самият живот и душа на онези Вайшнави, които следват Шри Рупа 
Госвами. Шри Сварупа Дамодара Госвами, Рупа Госвами и Санатана 

Госвами бяха онези, които носеха безкрайно щастие на Вишвамбхара (Шри 
Чайтанйа). 

7. Великите души Джива Госвами и Рагунатха даса Госвами станаха много 
скъпи на Рупа Госвами. Джива Госвами бе ученик на Рупа Госвами, а 
Рагунатха даса Госвами -  ученик на ученикът на Адвайта Ачарйа, 

Йадунандана Ачарйа – бе приет от Рупа и Санатана като техен трети 
брат. Любимият ученик на Рагунатха даса Госвами бе Кришнадаса 
Кавираджа Госвами. Кришнадаса Кавираджа бе близък приятел на 

Локанатх Госвами. Те живееха заедно във Вриндавана и винаги 
дискутираха заедно темите за Кришна. Локанатх Госвами, ученик на 
Гададхара Пандит, имаше един-единствен ученик и неговото име беше 

Нароттама даса. Нароттама даса бе винаги зает в служене на своя гуру, а 
също и в служене на скъпия приятел на своя гуру. Така той стана много 

скъп на Кришнадаса Кавираджа Госвами. Да служи в нозете на Нароттама 
даса Тхакура бе единственото желание на Вишванатха Чакраварти 

Тхакура, който бе четвъртият ачарйа в ученическата последователност на 
Нароттама даса. 
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8. Вишванатха Чакраварти Тхакура бе шикша-гуру (напътстващ духовен 
учител)  на Баладева Видйабхушана, комуто предаде наставленията на 

Шримад Бхагаватам. Джаганнатха даса Бабаджи бе знаменит ачарйа след 
Шри Баладева Видйабхушана и любимият шикша-гуру на Шри 

Бхактивинода Тхакура. Близък приятел и спътник на Бхактивинода 
Тхакура бе забележителният маха-бхагавата Шри Горакишора даса 

Бабаджи, който намираше радост единствено в хари-бхаджана. 

9. Тези велики свети Вайшнави са всичките парамаханси – преданоотдадени 
от най-висш порядък – и всичките са част от личното духовно семейство 
на Бог Гауранга. Техните свети нозе са моето убежище. Аз нямам никакъв 

интерес към преданото служене, аз съм само един беден и нищожен 
триданди-саннйаси на име Шри Бхактисиддханта Сарасвати. 

Прославеният Шри Варшабханави-дайита даса (предишното име на 
Бхактисиддханта Сарасвати) е винаги зает в служене на своя духовен 

учител Шрила Горакишора даса Бабаджи. Неговият най-изтъкнат ученик-
проповедник е Шри А.Ч Бхактиведанта Свами Прабхупада, който 

разпространи посланието на Бог Чайтанйа по целия свят и тъй стана извор 
от милост и състрадание към всички паднали души. 
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ПРЕВОД 
1. О, Шрила Прабхупада! Твоите красиви лотосови нозе са грижливо 

скътани в сърцата на милиони сред най-чистите и извисени 
преданоотдадени! Ти най-вещо проповядваш разкритият процес за тази 

епоха! Твоите святи лотосови нозе са прелестни, защото даряват 
безстрашие навред и сипят най-висшите благословии върху всички живи 

същества! Аз предлагам моите почитания завинаги на тази чаровна 
сияйност, която грее от блестящите лотосови връхчета на пръстите на 

нозете на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Прабхупада!  
 

2. Ти блестиш като естествения водач на най-извисените бхакти! Ти си 
единствената крайна цел на истински падналите заради твоята необятна 

милост, която прегръща всички! Твоите невъобразими лотосови нозе 
даряват пълен подслон и на измамниците и на измамените! 

 
3. Твоята божествена фигура е така изящна и деликатна, кожата ти е 

така мека, а високо извисената ти форма е така златиста и сияйна! 
Твоята поразително красива външност засенчва гордостта на златните 

лотосови стъбла докато безброй Купидони предлагат смирените си 
почитания в лотосовите пръсти на нозете ти, които са като сияещи бели 

венчелистчета около лика на светлата луна! 
 

4. Също както очарователната луна дарява радост на звездите, които се 
въртят около нея, ти си заобиколен от своите близки последователи и 
изпълняваш най-съкровените копнежи на сърцата им! Твоят лъвски рев 

разтреперва завистниците и те бягат далеч, докато нежните пръсти на 
нозете ти милостиво даряват най-висшия дар на невинните.  

 
5. Ти си разпространил надлъж и на шир славата на святия подслон на Шри 

Гауранга и Шри Маяпура-Дхама! Ти си заявил открито в цялата вселена 
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каква е природата на милостта на Шри Чайтанйа Махапрабху! Твоята 
изящна личност е посадила лотоса на святите нозе на Гауранга в сърцата 

на заслужилите ти слуги.  
 

6. Ти си всеобщият свят учител и вечният подслон за преданоотдадените 
на Шри Чайтанйа Махапрабху! Ти си неотлъчно посветен на служене на своя 

свят учител Шрила Гауракишора! Ти си внимателен слуга на лотосовите 
нозе на Шрила Бхактивинода Тхакура! 

 
7. Огромната степен на твоята отдаденост те дарява със славна позиция в 

интимната група на Рагхунатха даса, Санатана и Рупа Госвами. Твоите 
щастливи и възвишени философски концепции са те увенчали с място редом 
до почитаната личност Шрила Джива Госвами. Ти си приятел с Кршнадаса 

Кавираджа и Нароттама даса, скъп за тях като самия живот! 
 

8. Ти служиш на живите същества като милостиво им разкриваш своята 
божествена личност - въплъщение на хари-киртана и така премахваш 

оскърбленията, които товарят земята. Твоето любящо отношение към 
последователите на Гауранга Махапрабху е по-нежно дори от това на 

баща! 
 

9. Като трансцедентално дърво на желанията ти изпълняваш всички 
желания на верните слуги на Бога. Твоята непоклатима и търпелива 

природа надминава дори търпимостта на дървото, а за великодушието ти 
нямам думи! Чистотата на твоите божествени лотосови нозе привлича 

обожанието на великите полубогове като Дурга-деви и Индра! 
 

10. Ти си пазителят на съкровищницата на най-голямото богатство в 
живота: чистата кршна-према! Ти надминаваш всички други велики маха-
бхагавата бхакти! Само за да спасиш падналите души ти прие одеждата 
на отречението. И така твоите лотосови нозе са достойни за обожанието 

дори на най-стриктните санйаси! 
 

11. Ти си слуга единствено на Вришабану-нандини Шримати Радхика и 
моето смело желание е да приема пълен подслон като миниатюрна атомна 
частица от този блестящ прах полепнал по красивите ти лотосови нозе! 

Твоята чудна шакти може да спаси целия свят! Аз предлагам моите 
почитания завинаги на тази чаровна сияйност, която грее от блестящите 

лотосови връхчета на пръстите на нозете на Шрила Бхактисиддханта 
Сарасвати Тхакура Прабхупада! 
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(71) 
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(94) ½
‡ ½�0‡�������-'������  

(½
‡�� ��…�‡ 6. %. ½
‡�,�
�) 

1) �!��� ±��‡	�	��	�, �0��-�0	���	��	� 
�(���-�(���-/(�£†�	� �!��� (
 

2) �!��� (���-/‡���	�, 	����	… �����	� 
/�������-/����	� �!��� (
 

3) 	���	�-�0��	����, ��±���−�� �	
(��(��� 
��±����(��� ��±�
�� /���…	� 

4) �!��� ��/��‡-���£0�����, ��±����(���-�����(��� 
�!��� ����� /�	/��� ‡±…	� 

5) ±�‡ �‡�…-������…�…��, �…��	‡ ±�‡�…�� �!��� 
�!��� ��	���±
/(��� …�…��� 

6) �!��� 	���…	�	�� �…��,  ��…�(��� �!…�� �!…�� 
�!��� (����…�� 	…�…�…��� 

7) �0�…�� �0/0	�� �!���, ��
��	��(� ��(…±��� 
�!��� ���� ����(0 �…������ 

8) ��	�� ���…/…�� �…��, ��(��
�
 /¦�… (��� 
�(�/�� ���…�����-����(0�…�� 

ПРЕВОД 
Вечна Слава на Шри Кришна Чайтанйа Прабху, синът на Сачи Деви! 

Великите светци и богове винаги пеят във възхвала на Него, защото от 
това страхът от повтарящите се раждане и смърт е разбит на пух и прах. 

Вечна слава на киртанът на Святото Име на Кришна, защото когато човек 
го възпява и танцува в екстаз, мръсотията на тази желязна епоха на Кали 

изчезва. 

Шри Чайтанйа изпълва с наслада всички очи с пленителната Си красота. 
Той е най-съкровеният и любим Бог на всички, скъпият брат на Вишварупа. 

Той донася  най-голямата благодат, защото наводнява цялата вселена с 
нектара на любовта към Бога и така спасява всички живи същества. 

Вечна слава на Лакшмиприя и Вишнуприя Деви, които са много скъпи на 
Шри Нимай Пандит. Вечна слава на семейния им прислужник Ишан. 

Вечна слава на Сита Тхакурани и Адвайта Ачарйа, вечна слава на Малини 
Деви и Шриваса Тхакура, вечна слава на Ачарйа Чандрашекхара. 

Вечна слава на Шрила Нитйананда Прабху, Гададхара Пандит и Харидаса 
Тхакура Намаачарйа. 
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Вечна слава на Мурари Гупта, вечна слава на Мукунда Датта. Вечна слава 
на Преманидхи Махасайа. Вечна слава на всички останали вечни спътници 

на Шри Чайтанйа Махапрабху! 

Възпявайки славата на Шрила Прабхупада и на всички онези велики души, 
които са вечни придружители на Шри Чайтанйа Махапрабху, дори най-
пропадналия сред людете може да се сдобие с безценното съкровище на 

любовта. 

(95) �‡��
 <…� 
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3)  ���…�‡ ����(0��  �£� …±���� �
� ±�‡-����£� 
�	�� ���� /��(0 …±… 	…� 

�…™�� ���(�
 �!
 ±�‡-�!‡�� 0�!���� …�…���-�‡�� 
���…�(
	� ����£
�
 �(…� 

4) …�� �
 �0����� ��� ������-�(� 
�
 ���� 
/¦�… /��� …	��� �…	��… 

�−�/(� �0� 	‡�� ��� ±�‡ ����(…	�� ��������‡ 
/¦�… �…�� ���� �
 ��¤���… 

5) ������-�…��	� ����(0 	���…	�	��- �0�� ���(0 
±�‡-������� /¦�… �…�…�…�� 

±�‡�…�…��  ��…�(��� /¦�… /��� 
 /�	/��� 
�0�!(��…�� ���� /¦�… �…�� 

6) �¦	�…��	� �����-��(…	� �
�…-/0¤�!� �…�� 	…�� 
±�‡ �…�(…-�…������ ��(��� 

�…	(…�� ����£
 �0� 
/…	�� …±���� ��� 
/¦�… /��� /��� ����  ��� 

7) '±�‡  ‡���  …	' 
� ���…�� ����£
 �(0� 
��(� ���� 
� �0���¤�!��‡ 

/� �!…	� /� ��/(� …�� 
/…	�� �(����… �0�� 
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 ��/(…� �
� ����…���‡ 
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8) ��(�� ����£ ���� …±���� ������… ��'�
 

� ���� 	���� /…�� …±� 

'�(�/��-�
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(97) %…�,…
…�‡ �‡ ��� ��,…
…�‡ �‡ ���  

1) �…�(…�…	‡ /‡ �!�� ��(…�…	‡ /‡ �!�� 
���� ���±…	
 �…�‡ /‡ �!�� �!�� �!�� 

2) �(…/0�…	‡ /‡ �!�� (��� ��…�‡ /‡ �!�� 
�¦���(…	0-�0�…�‡ /‡ �!�� �!�� �!�� 

3)  �0�…™ ‡ /‡ �!�� (
�…™ ‡ /‡ �!�� 
����!��…�!�-/0�…�‡ /‡ �!�� �!�� �!�� 

4) ����!�-�…	‡ /‡ �!�� ����!� �
�‡ /‡ �!�� 
 �(����� ��	� �…�‡ /‡ �!�� �!�� �!�� 

ПРЕВОД 
Вечна слава на Радхарани! Вечна слава на най-великата сред всички 
Кралици! Пейте за славата на Радхарани, която живее в Баршана. 

Вечна слава на Радха Тхакурани (Кралица Радхарани), възлюблената на Шри 
Хари! Вечна слава на любимата дъщеря на Крал Вришабхану! 

Вечна слава на Радхарани, която има светъл лик и златисти ръце и нозе! 

Вечна слава на Кралицата на Враджа! Вечна слава на Богинята на Враджа! 
Вечна слава на Радха, която скита из гората Гахвара! 
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4) �−¬� �−¬� ���(� �…/(�	� /(…�� 
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	0 ���…�� 

���
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 �…(� �
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���
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�(��!� �
� �(��!� �
� �(��!� �
� 
�(��!�  ���	��  ��…�� (
 

ПРЕВОД 
Онзи, чието име е Кришна и чиято обител е Гокула – на този Върховен Бог 

поднасям най-смирените си почитания отново и отново. 

Онзи, чиято майка е Яшода и чийто баща е Нандаджи – на това пастирче 
наречено Гопала поднасям най-смирените си почитания, отново и отново. 

Онзи, чиято любима е Радха и чиято илюзорна енергия е тъй смайваща – на 
Него, чийто дивен облик е с цвета на млад дъждовен облак поднасям най-

смирените си почитания, отново и отново. 

Онзи който се промъква наоколо за да краде масло и кисело мляко, а после 
се крие да ги яде, и който пасе кравите в компанията на своите другари-

пастири – на Него, който е извор на игриви забавления поднасям най-
смирените си почитания отново и отново. 

Онзи който предпази от озлочестяване дъщерята на Крал Друпада и който 
спаси слона Гаджендра от хватката на алигатора – на Него, който е 
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обителта на цялото състрадание поднасям най-смирените си почитания 
отново и отново. 

Онзи който причини великата война между Кауравите и Пандавите и 
изговори божествените си наставления към Арджуна на бойното поле – на 
Него, който е Богът на всички безпомощни пропаднали души поднасям най-

смирените си почитания отново и отново. 

(99) 2…�� �A�
…�,� 
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����® /(�…��* �…��* /��(�� 0 ��(��
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���(…��(�-�…�� (���-	…�	� /����	�� 

4) 	…�	� ���…� ����� (� �…�� �0��(�� 
	� ������
 ����� ������ (� ±0��(�® 

5) �(����-�����-��… �-(0�…�� ����� 
±0�(�-/���…-�…���� ��� ����…��® 

6) �±������(…	
 ���0/(
 '�� �±¦£���� 
��± �����
±�® ±���-	…�…���…�(�® 

7) ±�0��…�� 	…��-�…(…����� ��® ��‡��-��(��� '�(���® 
�(�� ���…�� ������ 	…�	� �� '�� ����…�(�-/¦� 

8) ��(0 �!�	�� /��
 ���� ±����£� /‡���	� 
���0 �� '	… �…�� /¦�£�-���
 ��
��-�(�	� 

ДЕСЕТТЕ ОСКЪРБЛЕНИЯ 
1. Да се хулят преданоотдадените, посветили живота си на възпяване на 

святото име на Бога. Святото Име, което е идентично с Кришна, никога не 
би търпяло подобни оскърбителни дейности. 2. Да се считат имената на 
Бог Шива и Бог Брахма за равни със святото име на Бог Вишну. 3. Да не се 

подчиняваме на заръките на духовния учител или да го считаме за 
обикновен човек. 4. Да се хули ведическата литература или писанията, 

следващи ведическата линия. 5. Да се дават интерпретации на Святото 
Име на Бога. 6. Да се счита славата на Святото Божие Име за 

въображаема. 7. Да се смята че понеже Харе Кришна мантрата е способна 
да неутрализира всички греховни дела, човек може да продължава да върши 

греховете си като същевременно мантрува Харе Кришна за да ги 
неутрализира е най-голямото оскърбление в святите нозе на Хари-нама. 8. 

Да се счита възпяването на Харе Кришна Маха-мантра за една от 
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ритуалистичните мантри, споменати във Ведите като плодоносни 
дейности. 9. Оскърбление е да се проповядва за славата на Святото Име 

пред невярващи. 10 Ако човек е чул за славата на трансцеденталното свято 
име на Бога, но въпреки това запазва материалистичното си разбиране за 

живота, мислейки си „Аз съм това тяло и всичко което принадлежи на 
това тяло е мое (ахам мамети)” и не проявява уважение и обич към Харе 

Кришна маха-мантрата, това е оскърбление. 
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ПРЕВОД 
Аз не реших да обожавам Бог Гаур…™га, а вместо това достигнах духовна 

разруха като пренебрегнах това съкровище от чиста любов към Бог. 

И въпреки, че изпитвах голяма нужда от това богатство, аз работих 
много усилено, за да отхвърля тази изключителна възможност да получа 
Твоите безценни дарове. След това потънах в океана от греховни реакции. 

Избягвайки общуването със свети личности, весело се забавлявах в 
компанията на материалистични разбойници. Поради тази причина се 

озовах в примката на собствените ми плодоносни дейности. 

Постоянно пиех ужасяващата отрова на земното сетивно наслаждение, 
като никога не бивах погълнат в божествената сладост на к‡ртана, 

възхваляващ Бог Гаура. 
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О, защо сърцето ми не изпитва никакво удоволствие? Защо просто не бях 
мъртъв? 
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ПРЕВОД 
Прекрасното място известно като В¦нд…вана е трансцедентална обител в 

духовния свят и цялото е от божествен философски камък. Има много 
пленителни храмове, украсени със скъпоценни камъни. Царски лебеди 

известни като р…джа-ха;са си играят във водите на река Йамун…, която 
заобикаля този трансцедентален остров. В средата на божествената река 

се намира прекрасен златен лотос със стотици венчелистчета. 

В средата на този лотос е златна платформа, заобиколена от осем 
венчелистчета. Разположени върху тези осем венчелистчета са осемте най-
важни сакх‡, водени от Лалит… и Ви±…кх…. В центъра на заобикалящите 
венчелистчета се намира Божествената двойка, седнала на обкован със 
скъпоценни камъни трон. В компанията на Бог Ѕй…ма седи красивата 

Р…дхик…. 

Вълните от тяхната красота и сладост пръскат дъждове от нектар под 
формата на Техни разговори, които са наводнени от смях и размяна на 
шеги помежду Им. Нароттама Д…са казва, “Нека тези вечни забавления, 
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преливащи от трансцедентална радост да бъдат винаги проявени в 
сърцето ми.” 
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ПРЕВОД 
Пропаднал съм в океана на материалното съществуване като резултат от 

моите егоистични дейности, които нямат начало, и не виждам начин за 
освобождение от този огромен океан от невежество. Ден и нощ сърцето ми 
изгаря в отровата на тези материални дейности и затова умът ми никога 

не намира удовлетворение или щастие. 

Стотици и хиляди желания, като примки около врата ми, постоянно ми 
причиняват нещастия и проблеми. В този безмерен океан от невежество си 

играят вълните на материалните склонности. В този свят има много 
крадци и мошеници, от които пет са най-изтъкнати; похот, гняв, алчност, 

илюзия и лудост. От тях изпитвам ужас и така животът ми върви към 
своя край. 
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Двамата пътни обирджии - празните умствени разсъждения и 
плодотворните дейности – ме измамиха и заблудиха и накрая ме хвърлят в 
океана от страдание. В това време, мой скъпи К¦шЈа, Ти си единственият 
приятел и Ти си океан от милост и състрадание. Нямам сили да се измъкна 
от този океан от невежество, затова се моля на Твоите лотосови нозе да 

бъдеш милостив и със Своята сила да ме издигнеш от този океан от 
тегоби. 

Приеми този пропаднал слуга и постави като прашинка в Твоите Лотосови 
нозе. Милостиво дай подслон на този Бхактивинода. О всемилостиви Боже, 

всъщност аз съм Твой вечен слуга, но съм забравил това и съм се оплел в 
мрежите на м…й…. 
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О Богиньо, обожавана от великите светци, Богиньо която премахваш 

мъките на трите свята, Богиньо с лик-разцъфнал лотос, Богиньо радостна 
в горските игри, о дъще на Вришабхану, о спътнице на Враджешкия принц, 

кога ли ще хвърлиш милостивия си кос поглед към мене? 
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О Богиньо, седяща в колибка от лози край дървото ашока, Богиньо чийто 
нежни стъпалца са прекрасни като алени цветчета, Богиньо чиито длани 
даряват безстрашие, о обител на неземното обилие, кога ли ще хвърлиш 

милостивия си кос поглед към мен? 
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/��� /��������(� ��� /����-/���/��-�(��!�	�� 

 
О Богиньо, която закачливо пускаш стрелите на своите погледи от 

извитите лъкове на щастливо-влюбените си вежди, пленявайки напълно сина 
на Нанда, кога ли ще хвърлиш милостивия си кос поглед към мен? 
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О Богиньо, чиято снага е прелестна като златистото и сияйно цвете 

чампака, Богиньо чийто лик засенчва милиони есенни луни, Богиньо чиито 
очи са дивни и трепетни млади птици чакора, кога ли ще хвърлиш 

милостивия си кос поглед към мен? 
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О девойко, опиянена от страст, о Богиньо, украсена със светъл ревнив гняв, 

Богиньо която лудо обичаш своя ненагледен Кришна, Богиньо веща в 
изкуството на игрите, Богиньо знаеща как да се радва на любовните мигове 

в царството на несравнимите по обилие горски кътчета на Вриндавана, 
кога ли ще хвърлиш милостивия си кос поглед към мен? 
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О Богиньо, украсена с перлена огърлица от дръзки любовни намеци, Богиньо 
прекрасна като Бога, Богиньо с гърди - златисти езера, о океан от щастие 

изпълнен с ароматния прашец на нежни усмивки, кога ли ще хвърлиш 
милостивия си кос поглед към мен? 
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О Богиньо, чиито ръце са лотосови стъбълца танцуващи над вълните, 
Богиньо чиито тъмни очи са извиващи се лозници, о игрива, прекрасна, 

пленителна Богиньо, кога ли ще хвърлиш милостивия си кос поглед към мен? 
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О Богиньо с триреден златен наниз украсяващ раковината на шията ти, 
Богиньо прекрасна в трите си жасминени гирлянда, в трите си бисерни 

огърлици, Богиньо чиито развети тъмни къдрици са обкичени с цветя, кога 
ли ще хвърлиш милостивия си кос поглед към мен? 
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О Богиньо с коланче от цветя около изящния си ханш, Богиньо пленяваща 
ума с наниза звънчета около кръста си, Богиньо, чиито бедра посрамват 
хобота на царствения слон, кога ли ще хвърлиш милостивия си кос поглед 

към мен? 
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О Богиньо, звънтенето на чиито камбанки на глезените е по-красиво от 

всички мантри и от гукането на безброй великолепни лебеди, Богиньо чиито 
изящни движения засрамват извиващата се златиста лоза, кога ли ще 

хвърлиш милостивия си кос поглед към мен? 
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О обожавана от Брама Богиньо, Богиньо пред която се покланят милиони 
вайшнави, Богиньо благославяща Парвати, Сачи и Сарасвати, Богиньо 
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чиито нокти на пръстите на стъпалата са помазани с безграничното 
обилие на мистичните съвършенства, кога ли ще хвърлиш милостивия си кос 

поглед към мен? 
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О Кралице на ведическите жертвоприношения, о Кралице на благочестивите 

дела, Кралице на материалния свят, Кралице на полубоговете, Кралице на 
ведическата ученост, Кралице на познанието, Кралице на богинята на 

щастието, Кралице на търпението, Кралице на Вриндавана – гората на 
щастието, о Кралице на Враджа, Императрице на Враджа, о Шри Радхика, 

покланям се пред теб! 
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Чувайки тази моя поразителна молитва, изпята от преданоотдаден, нека 
Шри Вришабхану-нандини неспирно го направи обект на своя милостив кос 

поглед. Тогава всички негови кармични реакции – били те узрели, зреещи или 
лежащи в семена – ще бъдат напълно унищожени и той ще бъде приет всред 

групата на вечните и любящи спътници на Нанданандана. 

ПХАЛА ШРУТИ 
(ползите от пеенето на тази молитва) 

Устременият отдаден, който рецитира този химн в деня на пълнолунието, 
на осмия ден от нарастващата луна и на десетия, единадесетия и 

тринадесетия ден от нарастващата и намаляващата луна, постига 
плодовете на копнежите си и по милостта на благодатния кос поглед на 

Шри Радхика, в сърцето му покълва презипълнена с према бхакти.  
Устременият отдаден, който рецитира този химн сто пъти, потопен във 
водите на Шри Радха-кунда, било то до кръста, до пъпа, до гърди или до 

шия, постига съвършенството на желаните от него цели, каквото и да каже 
се сбъдва, бива надарен с пълно духовно изобилие и получава прекия личен 

даршан с Шримати Радхарани. 
Удовлетворена от него, Шримати Радхика начаса го дарява с огромна 

благодат и той започва да вижда със собствените си очи нейният скъп и 
любим Господ Шри Шйамасундара. На свой ред Господарят на Враджа 
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допуска преданоотдадения във своите вечни забавления. За вайшнавите 
няма по-висша цел от тази. 
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ПРЕВОД 
ти си моят храм 

ти си мойта пуджа 
ти от бога си ми даден 

ти си моят гурудева 
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TRANSLATION 
 

The Boatman had eloped onto my moorage 
He smiled to me gently and looked into my eyes 

I sat near beside him and quietly listened 
The things that he had came here to tell me. 

 
I forgot about my burden 

Blown away with the warm gaze 
And the memory, memory 

In me has arise, in me has arise… 
 

The Boatman had spoken so long and so gently 
Narrating all about the land so distant 

The one where the winds are breezing so meekly 
Where flowers are breathing in fields of forever 

 
I forgot about my burden 

Blown away with the warm wind 
And the memory, memory 

In me has arise, in me has arise… 
 

The days passed away so blue and so infinite 
And I kept on hearing these gentle narrations 

I stayed here beside him and I am still listening 
He talks into my heart and mildly caresses me 

 
I forgot about my burden 

Blown away with the warm whisper 
And the love and the love 

In me has arise, in me has arise… 
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 Кришна дай ми милостта да слушам  твоето свято име 
 и да възпявам славата Ти ден и нощ, 

единствено Твоята красота да ме привлича, 
 да те обожавам и да се моля в Твоите нозе,  
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 да съм слуга смирен или пък Твой приятел 
 или да бъда син, сестра, баща и майка, 
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мой любими Кришна 
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�, 
��	���
	� ������. 

����� �� – ����
#� ���
, �������� ����
 0��	� 
� /��
		��� �� ���
 �
 �0�� ��� ���� 	� '����
 �������� 

������! 

@���	��, @���	��(�, &���	�, ��
 ��	� �
, 
�� ��/��� ������ ����, ��������� E��(
, ����� �
...(2) 

=� ��� ��
�
 - 	
!	� ��
�
, ������/�	� ��� '����
 ���
, 
/�
�� '� ���	���� 	� E��(� – 	��-	
!	��� ����
. 

���	��, � �����/ ��/��	 � '����
 �������� �������, 
���
� �� ������� �� '
�, �� ���� '��� ����
	 ��0 �. 

>, &���	�... >, @���	��! Z�� �� ��� ��
� � �
	. 
=� ���� �/�� '��� �����
� � � ��0�
	 � ��� (0��� �
	! 

@���	��, @���	��(�, &���	�, ��
 ��	� �
, 
�� ��/��� ������ ����, ��������� E��(
, ����� �
...(2) 

>, ��	/�... =����(��
! &������, ������ ����
! 
����� �� �
�
 ���, � '�, /���
� �� @����
! 

]`����... ��
 ��	� �
! %��� ��� �
	 � ���� �
	! 
C
�
�, 	
�
� �� �� ��! Z�� � ����	�0��� � �
	! 

@���	��, @���	��(�, &���	�, ��
 ��	� �
, 
�� ��/��� ������ ����, ��������� E��(
, ����� �
...(2) 

&�/���� � �� �� ���
� � �`��� #
  � ���
��, 
	� /�/ �
 � �� ��	
�� ��������� ��� '
�
?! 

@���	��, @���	��(�, &���	�, ��
 ��	� �
, 
�� ��/��� ������ ����, ��������� E��(
, ����� �
...(2) 
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(116) �
���<���� 
	U�! 

E��
	� � ����	��� 	� !
��	���� 
�
���
� �� �`���, � ������
 ������	����. 
>��
�
	� � ���/���, ������� � ��(����, 

�
��� � ������ – 	�
 ��
 
�	� �
��. 

G��, 	
#��� �� ������	�. 
^������ ��
....��	0���
 /�����. 

�
 � 
 ��
�
�� �� ���	
�
 ������	�. 
d������ 	� 
 %�!� ���! 

����
 	
�
 ���
, ����
 	
�
 ���
 
� #
  �
�	
 ���
�� ���
. 

����
 	
�
 ���
, ����
 	
�
 ���
 
?�� D����	�� 
 ���
�� ����
! 

�
���
� ����/� �� ������
 
� ������ 	����� ]`���. 
'�� 
 �/��� � ������� 	� 
d
��
 	�
 ��  � ��/����! 

 ����
 	
�
 ���
, ����
 	
�
 ���
 
� #
  �
�	
 ���
�� ���
. 

����
 	
�
 ���
, ����
 	
�
 ���
 
?�� D����	�� 
 ���
�� ����
! 

��
�
 
 �� �
 ���0��� 
=� ����� &���	� – 	����� ]`���! 

����
 	
�
 ���
, ����
 	
�
 ���
 
� #
  �
�	
 ���
�� ���
. 

����
 	
�
 ���
, ����
 	
�
 ���
 
?�� D����	�� 
 ���
�� ����
! 
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(117) M
 -�������... A
�� ��... 

������� �� '
�
 �
 ���	���� /��� ���
#� ���
�� 
� ����
�� ���0����� – ����� ���
� � �� � 

E��(
 E��(
, E��(
 E��(
, E��(
 E��(
, E��(
 E��(
...(2) 

������� �� '
�
 
 ���!
	���� – ����/� ���/�, �������	� � ��. 
������� �� '
� 
 ����� ���	���� � ������� /�� @0�0�
��. 

E��(
 E��(
, E��(
 E��(
, E��(
 E��(
, E��(
 E��(
...(2) 

���� �
 �� '
� �� �����, �� 	
 ��� � �� '
� �� ���0�
�. 
'�(� #
 ����
�	� '����� ��
... ?�� D����	��... ���
�� �
! 

E��(
 E��(
, E��(
 E��(
, E��(
 E��(
, E��(
 E��(
...(2) 

=�� �� ���� �� ���
�� �	���, /�
�� ���#�� /�� �
	. 
Z�	� ��������� �� %�  �0��, ����
#� �� '����� ��
. 
E��(
 E��(
, E��(
 E��(
, E��(
 E��(
, E��(
 E��(
...(2) 

���� 	� �� �� �� ����	� C
 ����� 	
!	� �����
 
���� 	� �� �� ��� �
�	� � �� ���� ]��������
 	��
! 

E��(
 E��(
, E��(
 E��(
, E��(
 E��(
, E��(
 E��(
...(2) 

���� 	� �� @������, D����	�� �� ��� '��� ����
	 ��0 �. 
���� 	� ��, ���� 	� �� � ��� ��0!
	
 ���� �
! 

E��(
 E��(
, E��(
 E��(
, E��(
 E��(
, E��(
 E��(
...(2) 

=�� �� ���� @������ /������ 
�� ������ (����� 	� '
� �`����! 
=�� �� ���� @������ ��
/���	� 

�� 	
 ����� �0�� ��/�
	�, 0!��	�! 
=�� �� ���� @������ �����	� 

�� ��
��(	� �� �0���
  �
(��	�! 
=�� �� ���� &���	� @���	��(� 
��  ����� ����	��� �� 	
#���! 

=�� �� ���� ���� E��(���	� 
�� �
 ����, �� @���	�� ��  �����! 

=�� �� ���� �� ���
��� '����
 �0�� 
� �� ��0!� /�/�� '� !
��
�, F���! 

'�(� #
 ����
�	� '����� ��
... ?�� D����	��... ���
�� �
! 
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(118) '�0�� �< [����, '�0�� �< KQ@�� 

B/� ��!
�
 �� 	
  �
���
 ����������, 
� �� �����  �
�/��
 0 �
�
 �� 

�� �� ��� ��
/� ��
/� #
 ����� 
� #
 ���
�
 �����
�� 

B/� ��!
�
 	
 ��  �����, � �� �����
 
�� ���0���
 ���	�� /��� 	�� 

�� �� ��� #
 ��������
 � #
 ���#����
 
#
 �
 �����
 
��	 �� ��0  

��
/� �
	 #����
 
��
/� ��  �`��� (2) 

B/� ��!
�
 %�  �� �� ������	��
 
�� @� ��!���
 � ������� �� 

�� �� ��� �
�	����� #
 ���
 ����
	�, 
� ��!
���
	� �
���� 	� 

C
/� �� �
 �����, %�  �� ���(�������
 
� 	� %�  �� �����
� !����� �� 

/��� �
 ������
 � ��	� � ���#����
 
�� @� ��
����
 � �0���� �� 

��
/� �
	 #����
 
��
/� ��  �`��� (2) 

B/� ��!
 %�  �� ��������
 
�/� ��!
 �� �
 �����
� 

�
�
	 ��  b����
 
 �
�
	 ��  ]`��� (4) 


