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ШРИ ДЖАЯДЕВА 

 
Шрила Джаядева Госвами се появява единадесети или дванадесети век. 

Съществуват различни мнения относно неговото месторождение. Повечето търдят, че 
той произлиза от селцето Кендубилва, което по настоящем се намира в областта 
Бирбхум. Други настояват, че най-вероятно е роден в Ориса или в Южна Индия. 

Кендубилва се намира на около дванадесет мили южно от Сиури на бреговете на 
река Аджая. В „Гаудия ваишнава Абхидхана” се казва, че той е намерил своите мурти 
на Радха и Мадхава във водите на тази река. Там се казва още и че той обичал да 
отдъхва и да извършва обожания в храма на Шива, известен като Кушешвар, който 
също е разположен на брега на река Аджая. Бащата на Джаядева се казвал Бхаджадева, 
а майка му – Вама Деви. 
 

Животът на Джаядева в Навадвип 

 
Джаядева живял дълги години в Навадвип по време на управлението на Царя на 

Бенгал Лакшман Сен и домът му не бил далече от царския палат. По онова време най-
големият учен в двора на царя бил Говардхан Ачаря. Според бенгалския речник на 
Ашутош Деб Джаядева бил придворен поет на Лакшман Сен. 

Шрила Бхактивинода Тхакура пише в своята „Навадвипа-дхама-махатмя”, че 
Лакшман Сен бил възхитен от химна на Джаядева, възпяващ десетте божествени 
инкарнации „Дашаватара-стотра”. Когато Говардхан Ачаря отбелязал пред царя, че 
Джаядева е написал този химн, той пожелал да се срещне с поета. Отишъл инкогнито в 
дома на Джаядева и когато го видял забелязал, че Джаядева притежава всички 
характеристики на велик и извисен духовен човек. Дълбоко впечатлен и привлечен от 
Джаядева, царят разкрил пред него самоличността си и го поканил да дойде да живее в 
царския палат. Джаядева водел твърде отречен начин на живот и затова не искал да 
живее сред дворцовия разкош. Той казал на царя, че предпочита да живее в Джаганнатх 
Пури. 

Лакшман Сен бил разочарован от намеренията на Джаядева. Той бързо му 
предложил да се засели в селцето Чампа Хати, казвайки че то е подходящо място за 
човек, който копнее за медитативен живот. Още му обещал, че няма да идва да го 
притеснява повече. Когато Джаядева се съгласил, Лакшман Сен построил за него малка 
къщичка в това село, което по-рано било известно под името Чампака-хати заради 
прекрасната градина от дървета чампа и заради селския пазар, на който се продавали 
техните цветя. В същото това селце близкият спътник на Махапрабху Двиджа Банинатх 
получил видението за Него в Сатя Йуга, виждайки го като брамин с кожа на цвят като 
цветче чампа. Подобно видение имал на същото място и Джаядева, първо на Радха-
Мадхава, после на слятата Им форма като златисто-цветния Гауранга Махапрабху. 

След като дарил на Джаядева това видение, Бог му казал да иде в Джаганатх 
Пури. Макар да му било казано да напусне бъдещата обител на своя Бог (Навадвип), 
той се подчинил на божията заповед и поел към Пури, където се казва, че станал 
придворен поет на царя на Ориса. Той прекарал остатъка от живота си в града на Бог 
Джаганнатх, пишейки неземни стихове, изразяващи любовта в раздяла такива като 
„Гита-говинда” и „Аштопади”. Истината е, че Махапрабху споделил на Джаядева в 
откровението си, когато му се явил в Навадвип, че след като Се роди там, Той ще 
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приеме санняс и ще отиде в Джаганнатх Пури, където с наслада ще вкусва „Гита-
говинда”. 
 

Женитбата на Джаядева с Падмавати 

 
Както гласи легендата, самият Джаганнатх заповядал на Джаядева да се ожени 

за своята съпруга Падмавати. Тази история е разказана във „Вишвакоша” както следва: 
Имало един брамин, който бил бездетен макар дълги години да обожавал Джаганнатх с 
надеждата да има син. Накрая той и жена му се сдобили с дъщеря, която нарекли 
Падмавати. Когато станала на възраст за женене, баща й я отвел пред Бог Джаганнатх и 
я отдал в нозете Му. (Много хора в Ориса все още следват обичая да предлагат 
дъщерите си като булки на Джаганнатх преди да се омъжат за някой друг.) Когато ги 
видял, Джаганнатх казал на брамина: „Имам слуга на име Джаядева. Той се е отрекъл 
от семейния живот и се е посветил на възпяване на имената Ми. Нека дъщеря ти стане 
негова булка.” 

Браминът завел дъщеря си при Джаядева и го помолил да се ожени за нея. Но 
тъй като въобще не мислел да се жени, Джаядева отказал да поеме този ангажимент. 
Тогава браминът му казал, че Самият Джаганнатх  наредил този брак; и без нито 
думичка повече си тръгнал, оставяйки дъщеря си. Джаядева се оказал напълно 
неподготвен за такава ситуация и рекъл на девойката: „Кажи ми къде искаш да отидеш; 
ще те заведа и ще те оставя там. Не можеш да останеш тук.” 

Падмавати заплакала и отвърнала: „Баща ми ме доведе тук, за да се омъжа за 
теб, както заповяда Джаганнатх Дева. Ти си моят съпруг, ти си всичко, което имам. Ако 
не ме приемеш, ще падна в нозете ти и ще умра начаса! Ти си единствената ми 
надежда, господарю мой!” 

Поетът Джаядева не могъл да я изостави след такава искрена молба. И тъй – той 
станал семеен... 
 

Господ помага на Джаядева да напише „Гита-говинда” 

 
Джаядева имал мурти на Нараяна и потъвайки във вълните на любовта, която 

изпитвал към Него, започнал да пише „Гита-говинда” с нейната несравнима амброзия. 
Казва се, че макар Джаядева да е отговорен за всички чувства и настроения, които 
избликват от „Гита-говинда”, той имал колебание да пише за това как Кришна паднал в 
нозете на Радхарани, молейки я за прошка, когато Тя Му била разгневена за това, че я е 
измамил. 

Същия ден, когато Джаядева излязъл от къщи, за да се изкъпе в океана, Самият 
Бог Джаганнатх влязъл вътре, преоблечен като Джаядева, отворил ръкописа и 
довършил започнатия и изоставен стих смара-гарала-кханданам мама шираси 
манданам с думите дехи-пада-паллавам ударам: „Моля Те, нека прекрасният напъпил 
цвят на Твоето стъпало украси главата Ми, защото единствен той може да излекува 
отровата от любовната раздяла.” („Гита-говинда“ 10.8) 

Падмавати се изненадала, че мъжът й се е върнал толкова бързо от океана и 
запитала: “Какво правиш тук? Та ти тръгна едва преди минутка?” Дегизираният 
Джаганнатх отвърнал: „Сетих се нещо и си помислих, че мога да го забравя и затова се 
върнах да го запиша.” 

Не минало много време след като Джаганнатх си тръгнал, истинският Джаядева 
се завърнал. Този път Падмавати наистина била смаяна да го види. „Нали тъкмо тръгна 
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да се къпеш? Преди няколко мига пишеше нещо в ръкописите си и уж тръгна! Как 
можа толкова бързо да се окъпеш и да си дойдеш? Започам да се чудя кой беше онзи и 
кой си ти?!” 

Джаядева бил достатъчно умен и се досетил какво се е случило; той се 
приближил към своя недовършен стих и видял как сам Бог го бил дописал. Косите му 
настръхнали и сълзи потекли от очите му. Той повикал Падмавати и й казал. „Толкова 
щастлива си ти! Сега животът ти има смисъл. Видяла си Самия Бог! А аз съм толкова 
окаян, че нямах тази възможност...” 
 

Любовта на Бог към „Гита-говинда” 

 
В Джаганнатх Пури се разказва легендата, че имало едно момиче, дъщеря на 

някакъв градинар, която се била научила да пее „Гита-говинда” много прочувствено. 
Джаганнат бил привлечен от нейните песни и отивал да я слуша, връщайки се в храма 
единствено след като тя престанела да пее.  

Веднъж, когато царят на Ориса дошъл да види муртито, забелязал, че тялото на 
Бога било покрито с прахоляк, а дрехите му би целите в тръни. Той запитал пуджарите 
защо Богът е толкова чорлав и раздърпан, но никой не могъл да обясни как е било 
възможно да се случи такова нещо. Слугите на муртито се бояли, че ще бъдат наказани, 
но същата нощ Джаганнатх се явил в съня на царя и обяснил, че никой не бива да бъде 
винен, че дрехите му били в пръст този ден. Той бил ходил да слуша дъщерята на 
градинаря и станал целия в прах и тръни, докато се криел в градината. 

Царят бил смаян от този сън и незабавно изпратил да доведат на паланкин 
дъщерята на градинаря. След като я поразпитал, той отсъдил, че вместо Богът да 
напуска храма и да се цапа, тя ще пее на Джаганнатх всеки ден в храма. Това било 
началото на традицията в този храм млади момичета, наричани дева-даси, да пеят 
„Гита-говинда” за радост на Джаганнатх. 

През последните дванайсет години на Своята лила, Махапрабху бил потънал в 
настроението на Радхарани, неспирно вкусвайки скритата същност на любовта. През 
това време, той се наслаждавал да слуша „Гита-говинда.” 

„Ден и нощ Богът говорел тъй, сякаш бил Радха, която е срещнала Уддхава. 
Също така, Той с удоволствие слушал стиховете на Чанди Дас, Джаядева и Видяпати.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 1.13.41-42) 
 
 

Джаядева и крадците 

 
Много други чудни и удивителни случки изпъстряли целия живот на Джаядева. 

Той служел на своите мурти Радха и Мадхава в транса на божествената любов. Казва 
се, че също както преданият се посвещава на Бога, така и Богът посвещава Себе Си на 
Своя предан. Един ден, докато Джаядева покривал със слама покрива на дома си под  
безмилостното слънце по пладне, Джаганнатх видял мъките на своя предан и решил да 
му помогне по-бързо да приключи работата си, подавайки му въжето, което му било 
нужно, за да завръзва на снопове сламата, премествайки готовите купчини и слагайки 
ги на покрива. Джаядева си помислил, че Падмавати му подава въжето. Но когато 
слязъл от покрива, привършвайки работата много по-рано отколкото очаквал, той 
видял, че долу няма никой. Попитал жена си, но тя отвърнала, че си имала друга работа 
през цялото време. Той се зачудил какво ли се е случило, но останал изумен, когато 
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влязъл в храмовата стая и видял, че ръцете на Мадхава били изцапани от подаването на 
сламата. Така той разбрал, че Мадхава е бил онзи, който му е помагал да довърши 
покрива. Той се строполил пред своя Бог и заридал. 

Друг път Джаядева закопнял да устрои празник на своите мурти Радха-Мадхава, 
но нямал пари. Решил да попътува и да събере малко пари, използвайки поетичната си 
дарба. Но по обратния път бил спрян от банда главорези, които не само му взели 
парите, но отсякли ръцете и нозете му и го хвърлили да умре в един кладенец. Въпреки 
болката, Джаядева викал Божиите имена толкова високо, колкото можел.  

След като прекарал така три дни, случило се оттам да мине царят, отивайки на 
лов, който дочул Божиите имена да идват от една дупкла в земята. Той се приближил, 
любопитен да разбере какви са тези звуци и бил ужасен, виждайки бедственото 
положение на Джаядева. Царят го измъкнал от кладенеца и го отнесъл в палата си, 
където започнал да го лекува. Под грижите на царицата Джаядева постепенно се 
възстановил. 

Царят и царицата били пленени от сладостния начин, по който Джаядева пеел 
„Гита-говинда”, както и от нрава му на светец. Те изпратили да повикат Падмавати и я 
приели в дома си да помага за грижите по него. Царската двойка слушала от него за 
Кришна и приела посвещение от него; така животът им станал успешен в служене на 
Бога и на Неговите предани.   

Един ден разбойниците, които нападнали Джаядева, дошли в царския палат като 
гости, предрешени като преданоотдадени. Макар Джаядева да разпознал кои са, той им 
отдал необходимите почитания заради външността, която представяли и се погрижил 
да получат царско гостоприемство. Разбойниците обаче не могли да разберат 
милостивата, щедра и опрощаваща натура на Джаядева и боейки се, че ще бъдат 
уловени и наказани решили, че ще е по-добре да си тръгнат без да приемат царската 
покана. Джаядева разбрал страха им и помолил царя да им даде голяма сума пари и 
ескорт и ги изпратил по пътя им. 

След като се отдалечили на известно разстояние, разбойниците казали на 
войните, които ги придружавали: „Няма нужда да идвате по-нататък. Искаме обаче да 
предадете едно тайно послание на царя. Преди да станем ваишнави    ние служехме при 
един цар, който имаше основателна причина да ни заповяда да убием този проповедник 
Джаядева. Затова отрязахме ръцете и краката му и го оставихме да умре. Причината, 
поради която той ни даде много пари и набързо ни отпрати да си заминем е понеже се 
боеше, че ще разкрием тази тайна.” 

Неспособна да понесе изричането на такава страшна лъжа, Земята сама се 
разтворила и погълнала цялата банда крадци. Богинята на Земята не могла да издържи 
тежестта на тези грешни измамници, затова ги погълнала. Хулейки такъв велик 
преданоотдаден на Бога, те трябвало да посрещнат съдбата си в земните недра. Когато 
Шукрачаря, Учителят на демоните, казал на Бали Махараджа да не дава трите стъпки 
земя, поискани от Вамана Дева, Бали отвърнал, че той е внук на Прахлад Махарадж. 
Как би могъл да си вземе обратно като скъперник дадената дума, след като веднъж е 
казал, че ще даде подаяние? Той подкрепил думите си, цитирайки Земята: „Няма по-
голяма безбожност от неистината – казва Земята – Бих могла да изтърпя всякакъв 
товар, освен човек, който постоянно лъже.” (Шримад Бхагаватам 8.20.4) 

Слугите на царя, които придружавали тези разбойници, били смаяни да видят 
как те били наказани заради оскърбленията си към Джаядева. Когато се прибрали в 
палата, те разказали на царя всичко, на което станали свидетели.  Царят попитал 
Джаядева за крадците и той му разказал цялата история. „О царю – рекъл той – Един 
свят човек не търси мъст за ония, които са му причинили зло. Той се опитва да ги 
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удовлетвори с любезно държание. Въпреки това безупречната воля на Господа ги 
принуждава да изстрадат последиците от греховете си, както стана и сега.” 
 

Изпитът на Падмавати 

 
Жената на Джаядева станала близка приятелка на царицата. В онези дни 

ритуалът сати, при който съпругата влиза в погребалната клада заедно със своя мъртъв 
съпруг, бил общоприет обичай. След като брат й бил починал, царицата дълбоко 
страдала, че снаха й трябвало да умре на погребалната клада заедно с него. Падмавати 
й казала: „Жизненият дъх на една вярна жена напуска тялото й в същия миг, в който 
мъжът й загине.” 

Когато чула това, царицата решила да изпита верността на самата Падмавати. 
Един ден тя й съобщила, че съпругът й Джаядева внезапно е починал. Щом тази новина 
докоснала слуха на Падмавати, тя мигновено напуснала тялото си. Внезапната смърт на 
Падмавати шокирала царицата, която заплакала от мъка и вина, че е причинила това. 
Царят отишъл при Джаядева и го умолявал да върне живота в трупа на Падмавати. 
Великият преданоотдаден Джаядева прошепнал името на Кришна в ухото на жена си и 
тя отворила очи, сякаш само била заспала. Виждайки колко славни са Джаядева и 
Падмавати, царят и царицата, заедно със всичките си слуги, се преклонили в нозете им.  
 
 
 
 

ШРИ МАДХАВЕНДРА ПУРИ 

 
Онези, които са по-възрастни от Махапрабху – неговите родители и учители – 

всичките са Негови слуги и вечни спътници, които се раждат преди появяването Му,, за 
да Му служат по своя специфичен начин. 

Когато и да се спуска на земята, Кришна изпраща преди това тези, които са по-
старши от Него. Това са Неговите баща, майка, гуру и всички онези, които Той приема 
за обекти на Своето преклонение и уважение. Той прави така, че те да приемат раждане 
преди Него. Мадхавендра Пури, Ишвара Пури, Сачи, Джаганнатх Мишра и Адвайта 
Ачаря са сред тези, които се появяват по такъв начин. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.3.92-
94) 
 

Ученическата последователност 

 
Шрила Мадхавендра Пури се появява 14 век. Той бил учител от Брахма или 

Мадхва Сампрадая, една от четирите Вайшнавски линии, пречистващи света в епохата 
на Кали (Брахма, Шри, Рудра и Санака). Ученическата линия на Мадхава е описана в 
книги като „“Гаура-ганоддеша-дипика”” и „Прамея-ратнавали”, както и в творбите на 
Гопал Гуру Госвами. Според тях Мадхавендра Пури бил ученик на Лакшмипати 
Тиртха. Сред учениците на Мадхавендра Пури се нареждат Ишвара Пури, Адвайта 
Ачаря, Парамананда Пури, Брахмананда Пури, Шри Ранга Пури, Пундарика 
Видянидхи, Рагупати Упадяя и други. Някои казват, че Нитянанда Прабху също бил 
негов ученик; според други Лакшмипати Тиртха бил гуру на Нитянанда, а в „Према-
виласа” се твърди, че той бил ученик на Ишвара Пури. 
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Бхактивинода Тхакура пише: „Мадхавендра Пури бил виден санняси в Мадхва 
Сампрадая. Негов ученик-внук (ученик на неговия ученик) бил Шри Чайтаня 
Махапрабху. Преди да се появи Мадхавендра Пури в Мадхва Сампрадая няма данни за 
према-бхакти. В неговия стих айи дина-даярдра-натха хе (“Чайтаня Чаритамрита” 
2.4.197) може да бъде открито семето на религиозните доктрини на Махапрабху.” 

Към това Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада добавя: „Мадхавенндра Пури 
е първата разцъфнала пъпка в дървото на желанията на божествената любов, 
израстанало от Мадхава Сампрадая. Преди неговото появяване в тази линия няма и 
следа от интимно предано чувство.” 
 
 

Мадхавендра Пури и Нитянанда Прабху 

 
Нитянанда срещнал Мадхавендра Пури, докато се скитал из поклонническите 

места на Западна Индия. В мига, в който се срещнали, те били победени от симптомите 
на екстатична любов. Вриндаван Дас Тхакур описва тази случка в девета глава на „Ади-
кханда”. 

Насред скитанията си Нитянанда Прабху неочаквано срещнал Мадхавендра 
Пури. Мадхавендра бил самото въплъщение на любовта, каквито били и всичките му 
спътници. Той не се хранел с нищо друго, освен с Кришна раса и самият Бог обитавал 
тялото му. Как бих могъл изобщо да възхваля него, чийто ученик бе самият Адвайта 
Ачаря? Когато Нитянанда видял Мадхавендра Пури, той загубил съзнание, вцепенен от 
любов. Щом Мадхавендра Пури съзрял Нитянанда, той също напълно забравил себе си 
и припаднал. Не е чудно защо Гауранга непрестанно казваше, че Мадхавендра Пури е 
предвестникът на екстатичните предани чувства.  

Нитянанда Прабху казал: „Посетил съм много свети места, но днес съм 
преизпълнен, защото видях Мадхавендра Пури. Най-сетне получих истинската награда 
от всички свети  места, на които съм ходил. Не съм виждал признаци на такава 
божествена любов никъде другаде. Мадхавендра Пури губи съзнание само като съзре 
облак в небето!” 

Мадхавендра прегърнал Нитянанда Прабху и го облял в сълзите си. Той 
започнал да описва славата на Нитянанда и напълно се изгубил в това описание. 
Притиснал го до гърдите си, а гърлото му било така задавено от сълзи, че не можел да 
произнесе и думица. Той изпитвал такава дълбока обич към Нитянанда, че не искал да 
го пусне от прегръдките си. Накрая успял да продума: „Сега знам, че Кришна е 
милостив към мен, защото ми даде другар като Нитянанда. Онзи, който изпитва дори 
най-малка враждебност към Нитянанда никога не би могъл да бъде мил на Кришна, 
независимо за колко голям бхакта иска да се представи.” (“Чайтаня Бхагавата” 1.9.154-
169) 

В „Бхакти-ратнакара” също се описва славата на Мадхавендра Пури: 
Мадхавендра Пури е олицетворение на екстатичната любовна преданост; просто като 
си спомняме името му, можем да добием всички съвършенства. Ишвара Пури, Ранга 
Пури и мнозина други сред учениците му били опиянени от виното на предаността като 
него. Мадхавендра имал много последователи в Бенгал и Ориса, всички от които били 
устойчиви в према бхакти. (“Бхакти-ратнакара” 5.2272-2274) 

Няколко дни по-късно, в едно свято място на западния бряг на Индия, 
Нитянанда срещнал Мадхавендра Пури. Кой би могъл да опише любовта, която те 
проявили при срещата си? Само онези, които са били там, знаят. Мадхавендра се 
отнасял към Нитянанда като към равнопоставен приятел, но за Нитай Мадхавендра бил 
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висшестоящ. Мадхавендра казал: „Знам, че Кришна е милостив към мен, защото ми 
изпраща приятел като Нитянанда.” Въпреки това Нитянанда никога не се отнасял към 
Мадхавендра по друг начин, освен като към гуру. (“Бхакти-ратнакара” 5.2330-2334) 
 

Гиридхари Гопал 

 
След като приел санняс в Катва, Махапрабху отишъл в Шантипур и прекарал 

известно време в дома на Адвайта Ачаря. След това Той продължил към Пурушоттам 
(Джаганнатх Пури), следвайки пътя минаващ през Чатрабхог по брега на Ганг. 
Пътувайки през Атисар, Панихати и Баранагар, накрая той стигнал до границата на 
царство Уткала (Ориса) в място, наречено Вриддха Мантрешвар. Нитянанда Прабху, 
Мукунда Датта, Джагадананда и Дамодар Го съпътствали в това пътуване. Те 
пристигнали в град Ремуна в областта Балешвар, където посетили муртито на Кхирчора 
Гопинатх (Крадецът на кхир). Тогава Махапрабху разказал на своите спътници 
историята на Мадхавендра Пури, както я бил слушал от Своя гуру Ишвара Пури, като в 
същото време им обяснил защо Кхирчора Гопинат си спечелил това име. 

Веднъж Мадхавендра Пури обикалял хълма Говардхан, напълно опиянен и 
потънал в любов към Кришна. Стигайки до Говинда Кунд, той се изкъпал и седнал под 
едно дърво, за да изпълни вечерната си медитация и ритуали. Докато бил зает с това, 
едно младо пастирче се приближило с кана мляко и му рекло с усмивка: „Ти какво си 
мислиш? Защо не помоли някой да ти даде нещо за ядене? Донесох ти малко мляко. 
Пий!” 

Когато Мадхавендара съзрял красивото момче, той бил толкова завладян, че 
напълно забравил глада и жаждата си. На свой ред го запитал: „Ти кой си? Къде 
живееш? Как разбра, че не съм ял?” Пастирчето отвърнало: „Живея в това село и паса 
кравите. В нашето село никой не гладува – никога! Някои хора си изпросват храната, 
но ако не просят, аз им донасям ядене. Жените от селото са те видели, като са идвали 
тук за вода, и знаят, че не си хапнал нищичко. Те ме пратиха да ти донеса да пийнеш 
малко мляко. Обаче наближава време за доене и трябва да тръгвам. Ще се върна по-
късно да взема каната.” 

Мадхавендра Пури бил изумен, когато видял как отдалечавайки се момчето 
изведнъж изчезва. Той изпил млякото, измил каната и я оставил настрана, чакайки 
завръщането на пастирчето. Седнал под дървото и възпявал светите имена до края на 
нощта, когато започнал да задрямва. В съня му пастирчето дошло и го отвело за ръка в 
обраслия с дървеса гъсталак. Момчето рекло: „Аз живея тук в тези пущинаци, но ме 
измъчват лятната жега, дъждовете и студа зиме. Иди и кажи на селяните да ти помогнат 
да Ме намериш, изнеси Ме на върха на хълма и Ми построй подслон. След това Ме 
изкъпи с прохладна и чиста вода. Толкова отдавна те чакам, чудейки се кога ли ще 
дойдеш, за да Ми служиш. Чакам единствено твоето нежно служене, за да се покажа и 
да спася цялата вселена. Казвам се Гопал, който повдигна Говардхана. Прославеният 
внук на Кришна, синът на Анируддха – Ваджра – започна служенето към Мен преди 
толкова много години, но бягайки от страх пред мюсюлманите, онзи пуджари, който ми 
служеше, ме скри тук. Оттогава все чакам. Колко хубаво, че най-после дойде; моля те, 
изкопай ме!” 

Събуждайки се, Мадхавендра заридал от силната любов, която чувствал, 
мислейки си: „Уви! Кришна самичък дойде при мен в облика на пастирче, а аз не бях 
способен да Го позная!” Но след няколко минути той си възвърнал самоконтрола, за да 
може да изпълни нареждането на Гопал. След сутрешното си къпане, той събрал 
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селяните и им рекъл: „Гопал, който повдигна Говардхан, е муртито на това село, но е 
заровен в пущинака. Идете донесете лопати да Го изкопаем. Нека Го освободим!” 

Хората от селото с ентусиазъм се захванали да разчистват храсталаците и скоро 
открили огромно мурти, цялото в пръст и плевели. Най-силният от селяните Го 
повдигнал и Го отнесъл навръх хълма, където Го поставил на голям каменен трон. За да 
изпълнят грандиозната церемония абхишек (къпане), местните брамини взели вода от 
Говинда Кунд, пречистили я и я отнесли на мястото в сто чисто-нови ведра. Когато се 
понесла вестта за намирането на муртито и било обявено, че ще се проведат пуджа и 
абхишек, от всички страни се вдигнала радостна глъчка, музикантите засвирили на 
инструментите си, а хората пеели и танцували. Хълмът се покрил с всевъзможни 
дарове, гхи, прясно и кисело мляко и сандеш, донесени от местното население. 

Мадхавендра Пури сам извършил церемонията по къпането абхишек. Най-
напред той изчистил натрупаната мръсотия по тялото на муртито според 
предписанията. В свещените писания се казва, че, за да се почисти тялото на муртито 
трябва да се използват брашно от ечемик и пшеница, смесено с прашец от симплокос 
рацемоса, също както и прах от шам-фъстъци, шафран и други бобови растения. Той 
използвал четка, направена от дълги треви ушита с косми от опашка на крава. После 
излъскал тялото на Гопал с масло и го направил сияйно; след което Го окъпал отново, 
първо с панча-гавя (кисело, прясно мляко, пречистено масло, кравешка урина и тор), а 
след това и с панчамрита (кисело, прясно мляко, пречистено масло, мед и захар). Тази 
процедура е описана в шеста глава на „Хари-бхакти-виласа”. 

След това Гопал бил изкъпан със стоте ведра вода. Това била великата 
церемония по къпане маха-снана, при която се използват равни части гхи и вода и за 
която са необходими почти сто литра вода. След като муртито било окъпано по този 
начин и отново било намазано с масло, Мадхавендра Пури Го изкъпал още веднъж с 
вода, ароматизирана със сандалов балсам и други парфюми, обливайки Го с раковина.  

След като голямото къпане приключило, цялото тяло на муртито било 
подсушено с парче плат, облечено в чисти дрехи и окрасено със сандал, туласи и 
цветни гирлянди. Точно както Кришна бил инструктирал пастирите в края на Двапара 
Йуга да обожават Говардхан с планинии от храна, по същия начин в Кали Йуга 
Мадхавендра Пури наредил за Гиридхари Гопал да бъде приготвена цяла планина 
храна. Десет брамина били заети с приготовлението на ориза, други пет готвели 
зеленчуковите ястия, още пет-шест брамина месели различни видове хлябове и всичко 
това било сбрано на едно място и натрупано на купчина във формата на планина. 
Огромният оризов хълм бил заобиколен от всички страни с безброй глинени купи, 
пълни със супи, зеленчукови ястия, кисело и прясно мляко, суроватка, шикхарини 
(питие направено от кисело и прясно мляко, захар, камфор и пипер), оризов пудинг, 
масло и сметана. Когато планината от храна била готова, Мадхавендра Пури извършил 
предлагането, заедно с много кани с вода. Гопал, който не бил ял от толкова дълго 
време, лакомо излапал всичко, което Му било предложено. Въпреки това, от 
милостивото Му докосване, всички чинии се изпълнили отново. Единствен 
Мадхавендра видял как Богът направил това. 

След това Мадхавендра дал на муртито да почисти устата Си и Му предложил 
пан. После изпълнил церемонията арати, след което донесъл на Гопал ново легло, на 
което да си почине. Когато Гопал най-после вече си отдъхвал, Мадхавендра Пури 
нахранил с прасада от този анна-кута фестивал най-напред брамините, а подир тях и 
всички мъже, жени и деца от селото.  

„Из всички села се разнесла вестта за появяването на Гопал и жителите на всяко 
село подред устроили празници в различни дни в Негова чест. Хората на Враджа по 
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естествен начин нежно обичат Кришна и Кришна също ги обича с нежност.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.4.95) 

След известно време няколко богати кшатрии построили за Гопал храм и Му 
дарили хиляди крави. Мадхавендра Пури останал там две години, служейки на Гопал, 
докато една нощ отново имал сън, в който Гопал му казал, че все още страда от жегата 
и единствено ако бъде помазан с мехлем от малайско сандалово дърво, би намерил 
облекчение. Мадхавендра бил преизпълнен от радост, получавайки пряката Божия 
заповед, и след като намерил квалифициран човек, който да Му служи, заминал на 
изток в търсене на малайско сандалово дърво. 

Малая е името на Малабарския Бряг в Керала, в най-южната част на Индия, 
известна като Западните Гхатове. Тази област е позната още с името Нилгири или 
Малая Парвата. Сандаловото дърво е толкова тясно-свързано с този район, че думата 
„малаяджа” (родено в Малая) е синоним на ароматно дърво. 
 

Историята на Кхирчора Гопинатх 

 
Докато пътувал на Юг, Мадхавендра спрял в дома на Адвайта Ачаря в 

Шантипур и му дал посвещение. Оттам продължил нататък, докато стигнал в Ремуна. 
Виждайки прекрасния облик на Гопинатх в Ремуна, Мадхавендра бил напълно облян в 
любов; той запял имената Му и затанцувал в екстаз. После запитал един от 
служителите на Гопинатх каква храна обикновено предлагат на муртито. Браминът 
отвърнал: „Вечерно време даваме на Гопинатх дванайсет гърненца с амрита-кели, 
сладкиш от сгъстено мляко, който е като божествен нектар. Той е навсякъде познат с 
името кшира на Гопинатх. По целия свят няма нещо, което може да се сравни с него.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 2.4 119) 

Докато браминът говорел, другите служители на Гопинатх започнали да 
пригатвят амрита-кели за своето мурти. Мадхавендра Пури си помислил, че ако само 
би могъл да опита вкуса на това ястие, после ще може и самият той да го готви за своя 
Гопал. Обаче веднага се засрамил от тази мисъл, защото не бива да се жадува храна, 
предназначена за муртито. След като присъствал на арати церемонията, Мадхавендра 
излязъл вън и седнал на пустия пазар, възпявайки светите имена. Той следвал аячака-
вритти, което означава, че никога не просел храна от никого, приемайки единствено 
ако някой спонтанно му предложи. Той можел да живее така, тъй като никога не 
изпитвал глад или жажда, защото непрестанно пиел нектара на према и бил напълно 
удовлетворен. 

Междувременно пуджари бил приключил своите задължения и вече си почивал, 
когато в съня си имал видение на муртито и Го чул да казва: „Ставай! Отвори вратите 
на олтара. Оставил съм едно гърненце кшира за саннясина. Скрил съм го сред гънките 
на дхотито си. Ти не ме видя как го слагам там заради моята мая. Санясинът, чието 
име е Мадхава Пури, е седнал на пазара. Бързо му занеси кшира!” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.4.127-129) 

Пуджари се стреснал от съня си и мигновено скочил. Той се изкъпал, отворил 
вратите на олтара и намерил гърненцето с кшира под дхотито на муртито, точно както 
му било казано. Взел го и отишъл да намери Мадхавендра Пури. Минавайки през 
пустия пазар, той се провикнал: „Нося тук едно гърненце кшира за някой си Мадхава 
Пури. Гопинатх го открадна за теб. Вземи го и го изяж с радост, защото в трите свята 
няма никой, който да е такъв късметлия като тебе!” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.4.133) 

Чувайки пуджари да вика така, Мадхавендра се приближил и казал името си. 
Пуджари му дал кшира и след това паднал в нозете му. Той разказал цялата история на 
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Мадхавендра, довеждайки го до припадък от божествена любов към Кришна. Той 
почтително изял прасада и след като измил глиненото гърненце, строшил го на 
множество мънички късчета, които завързал в дхотито си. Всеки следващ ден той 
изяждал по едно от тези парченца и отново вкусвал същата екстатична любов. Знаейки, 
че вестта за това чудо ще се разнесе на сутрунта, Мадхавендра Пури се побоял от 
славата, която неизбежно ще го сполети и от тълпите народ, които ще се стекат. Затова 
отдал почитанията си на Гопинатх и поел към Пури преди да настъпи зората. 

Когато пристигнал в Джаганнатх Пури, той посетил Бог Джаганнатх и потънал в 
екстазна любов при вида Му. Новината за чудото в Ремуна била достигнала Пури дори 
преди Мадхавендра и тълпи се събрали да го видят и да му отдадат почитанията си. 
„Природата на славата в този свят е добре известна: дори човек да не я търси, тя все пак 
идва в резултат на неговата съдба. Макар че Мадхавендра Пури се страхувал, че ще 
бъде увлечен от известността и се опитал да я избегне, когато човек има любов към 
Бога прославата потича към него без да е била търсена.” (“Чайтаня Чаритамрита” 
2.4.146) 

Въпреки че Мадхавендра Пури се опитал да избегне вниманието, с което 
Кришна го облял, той нямало как да напусне града, тъй като бил поел обещанието да 
намери сандалово дърво, което да отнесе на Гопал. Той се обърнал към служителите в 
храма на Джаганнатх и им изложил мисията си. Онези от тях, които имали връзки с 
царя, ходатайствали и намерили сандалово дърво, както и камфор за него. След това 
уредили един брамин и един слуга да го придружат в пътуването и да му помагат при 
носенето на товара. Царят му дал освен това и разрешително, с което да избягва 
митническите такси. 

По обратния си път Мадхавендра Пури отново спрял в Ремуна. Още веднъж той 
танцувал и пял киртан пред Гопинатх, погълнат от любов и приел кхира прасад от 
пуджари. Нощта прекарал в храма. И отново сънувал Гопал, който му рекъл: „Слушай, 
Мадхава, аз вече получих всичкото сандалово дърво и камфор. Сега стрий го на паста и 
помажи с него тялото на Гопинатх. Гопинатх и Аз сме една и съща личност; ако дадеш 
на Него сандаловата паста, Аз също ще почувствам охлаждащия ефект. Недей да се 
колебаеш; не се съмнявай в това послание. Просто ми повярвай и дай сандаловото 
дърво на Гопинатх; такава е Моята заповед.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.4.158-161) 

След този сън Мадхавендра Пури събрал всички пуджари и слуги на Гопинатх, 
за да им извести какво му казал Гопал. Пуджарите много се зарадвали, че Гопинатх ще 
получи сандалова паста, тъй като било средата на лятото. Мадхавендра заедно с 
двамата си придружители, както и с двама други служители от храма, всеки ден 
стривали сандаловото дърво на паста. Той останал в Ремуна докато всичкото сандалово 
дърво било оползотворено в служене на Гопинатх. С настъпването на края на летния 
сезон и идването на дъждовете, Мадхавендра се завърнал в Пури, където спазвал 
Чатурмася (обет на изключителни предани практики през време на четирите месеца на 
дъждовния сезон) и показал несравнимия характер на своята любов към Кришна. 

Гопал поискал от Мадхавендра Пури да Му донесе сандалова паста, за да 
покаже на света дълбочината на неговата любов. За Мадхавендра било огромно усилие 
да донесе сандаловото дърво дори до Ремуна, но той приемал това като радост, не като 
трудност. Гопал възложил на Мадхавендра тази задача, за да го изпита; но когато той 
преминал теста, Богът бил милостив към Своя предан. („Чайтаня Чаритамрита“, Мадхя 
Лила 4.187-189) 
 

Санория браминът 
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Мадхавендра Пури милостиво дарил божествената любов към Кришна на един 
Санория брамин в Матхура. Той приел храна от този брамин, разпознавайки в него 
ваишнава. Правейки това, той показал как би трябвало да действа божествената дайва-
варнашрама система. Както пише Бхактивинода Тхакур, членовете на бизнес 
обществото (вайшите) в западна Индия се разделят на няколко касти, включващи 
Агравалите, Канварите и Санварите. От тях Агравалите са смятани за чисти; що се 
отнася до другите две групи, които са търговци на злато и скъпоценности, те биват 
считани за пропаднали в резултат на собствените си дейности. Онези брамини, които 
изпълняват ритуали за Канварите и Санварите, са познати под името Санория брамини. 
Тъй като общуват с тази нисша каста, те също биват считани за пропаднали и саннясите 
отказват да приемат храна в техните домове. 

По-късно, когато Махапрабху пътувал из Северна Индия, между посещенията на 
Каши и Праяг той се отбил да се нахрани при същия този Санория брамин, знаейки, че 
Мадхавендра Пури е бил милостив към него. Той дори му отдал почитанията, дължими 
на една издигната личност и му казал: „Ти си мой гуру, а аз съм твой ученик. Не 
подобава на един учител да отдава почитания на ученика си.” (“Чайтаня Чаритамрита” 
2.17.170) Това е примерът, който дава Махапрабху. 
 

Айи Дина! 

 
Мадхавендра Пури е духовен учител на целия свят и неговият дар е любовта към 

Бога. Той напуснал този свят, повтаряйки следния стих: 
 

айи динадаярдра натха хе, 
матхуранатха кадавалокясе 
хридаям твад-алока-катарам 

дайита бхрамяти ким каромй ахам 
 

„О Господи, чието сърце се смекчава от страданията на нещастните! О 
Господарю на Матхура, кога ли ще Те зърна? Сърцето ми е изпълнено с мъката, че не 
Те виждам, любов моя, толкова съм объркан. Какво да сторя?” (“Чайтаня Чаритамрита” 
3.8.26-31) 

Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати пише: „Чувството на раздяла с Кришна, 
или трансценденталната випраламбха е единствената практика, чрез която душата би 
могла да постигне съвършенство. Материалните чувства на разлъка водят до униние, 
разкриващо привързаността на човек към материята, докато безнадежността 
възникнала от усещането за раздяла с Кришна е най-доброто доказателство за 
човешкия копнеж да донесе радост на Неговите сетива. Желанието да наслади сетивата 
на Кришна показано от Мадхавендра Пури – онази велика душа, която е коренът на 
това движение – е идеалният пример за тези, които искат да служат на Бога. Специално 
си струва да се отбележи, че Махапрабху и Неговите най-близки последователи по-
късно усвояват този пример и го превръщат в свой стандарт.” 

Денят на напускането на Мадхавендра Пури е шукла двадаши в месец Пхалгун. 
 
 
 

ИШВАРА ПУРИПАДА 
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Ишвара Пури се родил в град Кумара Хатта в деня на пълнолунието на месец 
Джйештха в браминско семейство, произхождащо от Рарха. Кумара Хатта се намира на 
около две мили от железопътната гара Халисахар. Градът е ценен за Гаудия ваишнави   
те, тъй като Шривас Пандит се преместил в него заедно със своите братя след като 
Махапрабху приел санняс, защото не могли да понасят мъката от всички болезнени 
места и неща, които им напомняли за Него в Навадвип. Къщата им се намира недалче 
от квартал Мукхопадя Пара, където се родил Ишвара Пури. 

Родното място на Ишвара Пури е широко известно с названието „Чайтаня 
Доба”. Думата доба означава езеро, водоем. Когато Чайтаня Махапрабху минал през 
Кумара Хатта на път за Пури, той изразил почитта Си към Своя духовен учител 
взимайки малко пръст от мястото, на което се бил родил, и я увил в парче плат, 
отнасяйки я със себе си. Хиляди пилигрими следват оттогава Неговия пример, 
образувайки по този начин яма, който по-късно се запълнила с вода. 
 

Милостта на духовния учител 

 
Ишвара Пури е санняско име. Макар неговото име преди да приеме санняс да е 

неизвестно, знаем че баща му се наричал Шямасундара Ачаря. Ишвара Пури приел 
посвещение от Мадхавендра Пури, въплъщението на нектарната божествена любов. 
Мадхавендра Пури се радвал на качествата на Ишвара Пури, на искреното му и 
изпълнено с любов служене и затова го облял с благословии, потапяйки и него в океан 
от любов към Кришна. Ако един ученик успее да удовлетвори учителя си, той е 
щастливец, който ще добие всичко благоприятно и ще осъществи всичките си желания. 
От друга страна, ако гуру е недоволен от своя ученик, той ще познае единствено 
неуспеха. Осветление върху тези учения дава безпримерния живот на Мадхавендра 
Пури. 

Рамачандра Пури бил друг посветен ученик на Мадхаведнра Пури, но поради 
своята арогантност той бил лишен от милостта на учителя си. Кришна Дас Кавирадж 
описва красиво този случай в „Чайтаня Чаритамрита” (1.8.16-30): 

Когато Мадхавендра Пури лежал на смъртното си легло, Рамачандра Пури 
дошъл да го види. Мадхавендра Пури пеел божиите имена и ридаел: „Не успях да 
постигна Матхура!” Тогава Рамачандара започнал да го поучава без ни най-малко 
стеснение или угризение, макар да му бил ученик. Той рекъл: „Спомни си, че целия си 
изпълнен с блаженството на Брахман. Защо си се завайкал така, сякаш не познаваш 
собствената си Брахма-природа?” 

Когато Мадхавендра Пури чул тези думи, той се разгневил и рекъл на 
Рамачандра: „Махай се, махай се оттук, грешен негоднико! Аз умирам в отчаянието, че 
не можах да постигна милостта на Кришна, че не постигнах Матхура, а ти идваш да 
добавяш към нещастията ми! Върви където ти видят очите и не си показвай никога вече 
лицето пред мен! Ако те гледам докато умирам, ще приема ниско раждане. Аз загивам 
от мъката, че съм без Кришна, а този окаян глупец е дошъл да ме поучава за Брахман!” 

В резултат Мадхавендра Пури отдръпнал благодатта си от своя ученик, който 
след това започнал да развива материални желания. Той се превърнал в сух философ, 
лишен от какъвто и да било интерес към Кришна. И не само това, но станал критичен 
към всички, отдавайки се на неспирно търсене на грешките им. 

От своя страна Ишвара Пури не само се придържал към ученията на своя гуру, 
но и му служел физически, спечелвайки неговата милост. Той служел на лотосовите 
нозе на своя духовен учител, дори лично го миел от урината и изпражненията му, както 
и му помагал да слуша имената и забавленията на Кришна. Така той го удовлетворил 
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напълно.  Мадхавендра Пури бил толкова доволен от своя ученик, че го прегърнал и го 
благословил: „Нека бъде твое съкровището на любовта към Кришна!” 

От този миг нататък Ишвара Пури станал океан от божествена любов, докато 
Рамачанрда Пури се превърнал в мина от оскърбления. По такъв начин те двамата били 
свидетели на това какъв е резултата от удовлетворяването или разочароването на 
духовния учител. Мадхавендра Пури преподал тази истина чрез тях. 

В тази връзка Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада пише в  своята 
„Анубхашя”: „Макар Рамачандра да видял собствения си гуру страдащ от раздялата с 
Кришна, той бил неспособен да разпознае неземната природа на тези чувства. Той 
отсъдил, че учителят му е обикновен човек, податлив на земни настроения в резултат 
на материални недостатъци. И се опитал да му обясни ползата от единението с 
Брахман. Мадхавендра Пури се разгневил на глупостта и неуважението към 
наставленията му, които проявил неговия ученик и спрял да желае благополучието му. 
Той го изоставил и го пропъдил от себе си.” 
 

Махапрабху взима посвещение от Ишвара Пури 

 
Махапрабху е Върховният Бог и няма нужда от какъвто и да било учител. 

Въпреки това, Той искал да научи целия свят, че е абсолютно необходимо да се приеме 
подслона на истински духовен учител. По тази причина Той играл ролята на ученик, 
взимайки посвещение от Ишвара Пури, когато го срещнал в Гая. Това само по себе си 
показва несъманеното величие и значимост на Ишвара Пури. 

„Тогава Богът отишъл в Гая, където срещнал Ишвара Пури. След като получил 
посвещение от него, Той започнал да проявява признаците на любов към Бога и когато 
се завърнал у дома си, потънал в забавленията на божествената любов.“ (“Чайтаня 
Чаритамрита” 1.17.8-9) 

Когато се видели, Махапрабху и Ишвара Пури били завладяни от екстаза на 
любовта и се измокрили един друг със сълзите, които се стичали от очите им. Богът 
казал: „Моето поклонение до Гая е успешно, защото днес видях твоите лотосови нозе. 
Когато човек извършва пинда (възлияние към предците на свято място), тогава 
неговите предци получават освобождение. Но просто като те види човек, десет 
милиона предци получават освобождение в един миг! Затова никое свято място не 
може да се сравни с теб, ти си изначалният извор на светостта, ти пречистваш дори 
светите места! Моля те, издигни Ме от този океан от материални страдания; отдавам 
тялото Си в служене на теб! Единственият дар, за който те моля, е да Ми дадеш да пия 
нектара от лотосовите нозе на Кришна.” (“Чайтаня Бхагавата” 1.17.49-55) 

Махапрабху играел ролята на обикновен смъртен, на пилигрим, дошъл в Гая, за 
да предложи пожертвувания на Своите мъртви предшественици. В деня, в който 
извършил тези ритуали, Той се върнал в стаята си и започнал да готви. Когато Ишвара 
Пури дошъл и встъпил със светите си нозе в стаята на Махапрабху, Той лично му 
сервирал с небивала наслада ориза и зеленчуците, които самичък бил сготвил. 
Правейки това, Махапрабху показал по съвършен начин как следва да бъде служено на 
гуру. 
 

Ишвара Пури в Навадвип 

 
Ишвара Пури се бил срещал вече с Махапрабху в Навадвип още преди да му 

даде десет-сричната мантра в Гая. Той се бил срещал и с Адвайта Ачаря, който също 
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играел ролята на ученик на Мадхавендра Пури. Вриндавана Дас Тхакур е описал тази 
среща в „Чайтаня Бхагавата” 

Веднъж Ишвара Пури минал през Навадвип, докато Нимай (Махапрабху) бил 
все още зает със Своите забавления на студент. Той останал там за няколко месеца в 
дома на Гопинатх Ачаря като негов гост. Един ден Ишвара Пури видял Нимай и бил 
изключително привлечен и впечатлен от красотата Му. Нимай поканил Ишвара Пури в 
своя дом на обяд и помолил майка си Сачи да му сготви и поднесе Кришна прасад. 
После Той и Ишвара Пури си говорили за Кришна. 

Ишвара Пури видял също и Гададхар Пандит и бил щастлив да прозре 
дълбочината на неговото отречение. Той с обич започнал да му преподава уроци  от 
книгата, която сам бил съставил „Шри-Кришна-лиламрита”. Нимай също идвал 
всекидневно в къщата на Гопинатха Ачаря да слуша как Ишвара Пури учи Гададхар и 
му отдавал почитта си. Един ден Ишвара Пурипада помолил Нимай да поправи 
грешките в книгата му. Нимай отвърнал: „Всеки, който намира някаква грешка в 
описанията на Кришна на един предан, е грешник. Ако един отдаден напише поема за 
Кришна, независимо колко беднен е езикът му, той със сигурност ще съдържа любовта 
му. Неукият казва „вишная”, докато ученият знае правилната форма „вишнаве”, но 
Кришна приема чувствата и в двата случая. Ако някой вижда грешка тук, грешката е 
само у него, защото Кришна е щастлив от всяко нещо, което чистият предан казва. Ти 
също описваш Бога с думи, пълни с любов; та кой е този арогантен човек, който би 
посмял да критикува нещо, което си написал?” (“Чайтаня Бхагавата” 1.11.105-110) 

“Докато Нитянанда Прабху пътувал из Западна Индия, той случайно срещнал 
Мадхавендра Пури. Когато двамата се видели, припаднали. Нитянанда, победен от 
любов, започнал да възпява славата на Мадхавендра, докато самият Мадхавендра го 
прегърнал и го облял в сълзите си. Ишвара Пурипада разбрал, че Нитянанда е 
изключително скъп на неговия духовен учител и го обичал като свой духовен брат с 
дълбока и силна любов. Вечна слава на Мадхава Пури, океанът от любов към Кришна! 
Той е първата пъпка на дървото на желанията на предаността. Тази първа пъпчица бе 
подхранена и израстна във формата на Ишвара Пури, от който бе оформен дебелият 
ствол на Чайтаня лила.” (“Чайтаня Чаритамрита” 1.9.10-11) 

Преди да напусне този свят, Ишвара Пури изпратил двама свои ученици - 
Кашишвара и Говинда – да служат на Махапрабху. Макар да били Негови духовни 
братя, Махапрабху се подчинил на заповедта на Своя духовен учител и ги приел за 
слуги. 
 
 
 
 

ШРИ ДЖАГАННАТХ МИШРА 

 
Джаганатх Мишра се родил в селцето Южна Дхака  в Шилхет. Дядо му, Мадху 

Мишра, имал четирима сина: Упендра, Рангада, Киртида и Калавати. Баща му и майка 
му, Упендра Мишра и Калавати, имали седем сина: Камсари, Парамананда, 
Падманабха, Сарвешвара, Джаганнатх Мишра, Джанардана и Трайлокянатх. 

Според „“Гаура-ганоддеша-дипика”” 37-ми стих, Упендра бил дядото на 
Кришна, пастирят Парджаня, а Джаганнатх бил Нанда Махарадж в забавленията на 
Кришна във Враджа. Другите родители на божествените инкарнации, Кашяпа, 
Дашаратха, Сутапа и Васудева и техните съпруги влезли в телата на Джаганнатх и 
Сачи, за да осъществят забавленията на Бога. 
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“Царят на Враджа стана бащата на Чайтаня, Джаганнатх; царицата на Враджа е 
Неговата мейка Сачи. Синът на Нанда е Чайтаня Госай, а Баладева е Неговия брат 
Нитянанда.” (“Чайтаня Чаритамрита” 1.17.94-95) 

В „Чайтаня Чаритамрита” (1.13.59-60) е казано още, че Джаганнатх бил известен 
с титлата Пурандара, която е епитет на Индра. Името на бащата на неговата съпруга 
Сачи Деви е Ниламбара Чакраварти. 
 

Раждането на Махапрабху 

 
Осем момиченца се родили едно след друго на Джаганнатх и Сачи, но всичките 

умирали при раждането. Тогава Джаганнатх изпълнил една специална церемония за 
добиването на син и не след дълго му се родило момче, Вишварупа. Вишварупа е 
проявление на Баладева и принадлежи към същата онтологическа категория в духовния 
свят, наречена Санкаршана. Вишварупа приел санняс на дванайсет-годишна възраст 
под името Шанкарараня. Той напуснал този свят през 1509 г. в Пандарпур. 

Джаганнатх Мишра и Сачи са вечно-освободени придружители на Кришна, 
затова е ясно, че техните сърца и тела са изтъкани от чиста добродетел или шуддха-
саттва. Друго име за чистата добродетел е Васудева. Кришна е наричан Васудева, 
защото намира радост в духовната природа и защото се появява чрез чистото добро – 
или Васудева. 

По залез слънце на пълнолунието на месец Пхалгуна през 1486 г., в 
благоприятния момент на лунно затъмнение, сред изпълващите простора радостни 
викове на гражданите „Хари!” и „Кришна!”, всред песните на жените и божествените 
инструменти на небесните жители – Гауранга Махапрабху приел Джаганнатх Мишра и 
Сачи Деви за Свои баща и майка и се появил в светия дхам Шри Маяпур. 

Казва се, че вещиците, злите духове и останалите могъщи демонични създания 
не могат да се доближат до дървото ним. От чувство на майчина обич Сачи и 
останалите жени нарекли Бога „Нимай”, за да Го предпазят от всичко неблагоприятно. 
По-късно, когато приел монашески сан, Му било дадено името Шри Кришна Чайнаня. 
Някои от другите имена, под които е познат, са Вишвамбара, Навадвип Чандра, Гаура 
Хари, Гауранга и Махапрабху. 

Когато Сачи и Джаганнатх видяли личицето на детето си, те се самозабравили 
от възторг. Ниламбара Чакраварти бил велик астролог и когато разгледал подредата на 
съзвездията по време на раждането на момченцето, предрекъл, че То ще стане Цар сред 
Царете, че ще притежава всички добродетели, че То всъщност е Самият Нараян. 
Джаганнатх и всички около него били потопени в океан от екстаз, чувайки тези 
предсказания. 

Този океан се увеличавал по пълнота докато Нимай растял и проявявал детските 
си забавления. Когато и Нимай да заплачел, възрастните пеели светите имена, за да Го 
умирят. Когато бил още само на четири месеца, той започнал да разхвърля разни 
домашни предмети навсякъде около себе си, но веднага щом съзирал майка Си, лягал и 
започвал да плаче. Сачи запявала светите имена, за да спре плача Му и едва тогава 
забелязвала бъркотията, която бебето било сътворило в стаята. Понеже бил толкова 
мъничък, на нея и през ум не й минавало, че Той би могъл да направи това; по-скоро си 
мислела, че някакъв лош дух е искал да навреди на бебето й, но не е успял, заради 
защитните заклинания и магии, които тя винаги правела около Него. 

Когато дошло време да се проведе церемонията по даване на име на Нимай, 
Ниламбара Чакраварти и останалите учени мъже в общината го нарекли Вишвамбхар, 
което е официалното Му име, докато жените продължавали да Му викат Нимай. Казва 
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се, че листата от ним имат горчив вкус и прогонват смъртта, а те искали да благословят 
Нимай с дълъг живот. Церемонията по даване на име е също така и прощъпулник, 
когато се изпитват вкусовете и наклонностите на детето. Джаганнатх бил сложил суров 
и сготвен ориз, злато, сребро и ръкопис на „Шримад Бхагаватам” пред детето, което 
пренебрегнало всичко друго, за да достигне светото писание. Всички били много 
доволни от избора на Нимай. Философите сред тях рекли: „Нимай ще стане велик 
учен.” Всъщност дори в тази крехка възраст Нимай искал да покаже, че „Бхагаватам” е 
висшият авторитет по духовните въпроси. Това е урокът, скрит в тази лила. 
 

Детството на Нимай 

 
Растейки, Нимай започнал да пълзи, доставяйки радост на майка си, баща си и 

на всичките съседи. Един ден детето видяло Бог Шеша във формата на кобра в 
градината. Той си поиграл мъничко с нея и после също като Нараян се свил на кълбо 
върху змията и заспал. Когато Джаганнатх Мишра се натъкнал на тази картина, той се 
уплашил от най-лошото и се развикал, подплашвайки звяра, който се хлъзнал и 
изчезнал. Тогава Сачи и Джаганнатх се убедили, че детето им е божествена личност, 
виждайки това чудо. 

Съседските жени забелязали, че когато и да пеели на висок глас имената на Бога, 
Нимай спирал да плаче и започва да танцува в екстаз, дори да се търкаля в прахта. И 
така всяка сутрин те Го наобикаляли и пеели киртан. Независимо дали Го познавали 
или не, хората били привлечени от красотата Му и с обич Му давали сандеш или 
банани. Нимай взимал всички тези плодове и слдакиши и ги раздавал като прасад на 
жените, които Му пеели. 

Когато вече се научил да ходи, Нимай отивал в съседските къщи и си взимал 
мляко или ориз, а ако не намерел нищо, чупел глинените паници и гърнета. Това 
пакостливо поведение е извор за наслада на Неговите предани.  

Един път, докато си играел пред дома на Джаганнатх Мишра, двама крадци 
видели, че Той носи ценни украшения и се полакомили за тях. Те омаяли детето с 
предложения да го повозят „на конче” и когато То се качило, го отнесли надалеч. Но 
били омагьосани от илюзорната енергия на Вишну и скоро се намерили отново пред 
дома на Нимай. Уплашени от този неочакван развой на събитията, негодниците 
побягнали. Междувременно Джаганнатх разтревожен търсел Нимай. Когато видял, че 
момченцето му се е върнало, той Го притиснал силно на гърдите си и почувствал, че 
животът му се е завърнал. 

Един ден Джаганнатх Мишра помолил Нимай да му донесе някаква книга от 
къщата. Когато Нимай дотичал да я вземе, Сачи с изнанеда дочула звън на звънчета. 
Нимай отнесъл книгата на баща си и отишъл да си играе, а Сачи с изумление видяла, че 
отпечатъците от стъпалцата Му носят благоприятните символи знаме, гръмотевица, 
камшик за слон и флаг. Под влиянието на родителската си любов, Сачи и Джаганнат не 
могли да приемат, че това са отпечатъците от стъпките на техния Нимай; по-скоро 
решили, че са следи оставени от Дамодар – тяхното домашно мурти Шалаграм Шила. 
Затова те провели специална церемония за муртито, изкъпали Го, направили пуджа и 
Му предложили храна. 
 

Малкият Нимай открадва храната на Гопал 

 



31 
 

Друг един път един брамин пилигрим минал през Навадвип със своя Бала Гопал, 
мурти на мъничкия Кришна. Джаганнат предложил на брамина да остане в дома му, да 
направи своята пуджа и му осигурил храна, която да сготви за предлагането. Когато 
пилигримът приключил с готвенето, той седнал да предложи тази бхога на своето 
мурти. Но тъкмо започнал да медитира над мантрата, Нимай дошъл и започнал да яде 
от предагането. Браминът видял това и се развикал огорчен. Джаганнатх Мишра 
толкова се притеснил от тази случка, че браминът трябвало да се намеси и да го спре да 
не напердаши детето. 

Макар браминът да не желаел да започва да готви отново, Джаганнатх го 
умолявал да го направи. Преди да започне предлагането, Джаганнатх отвел Нимай у 
съседите, за да не прави повече пакости. Втори път седнал браминът да медитира върху 
своята Бала Гопал мантра, за да извърши предлагането, и втори път Гаура Гопал се 
появил неизвестно откъде и започнал да се наслаждава на храната. Браминът отново се 
развикал в отчаяние: „Всичко пропадна, всичко пропадна!” За втори път Джаганнатх 
бил опустошен и искал да накаже детето, но бил възспрян от госта. Браминът казал: 
„Той е само едно малко детенце, той нищо не разбира. Не е виновен. Явно съдбата ми е 
да не ям днес.” 

Този път по-големият брат на Нимай Вишварупа помолил брамина да опита за 
трети път и накрая по негово настояване браминът се съгласил да започне отново да 
готви. Било вече много късна нощ и Нимай бил отдавна заспал в стаята си, така че 
никой не очаквал да има повече проблеми. Въпреки това браминът изчакал цялото 
домочадие да заспи преди да направи предлагането: но отново, обратно на всички 
очаквания, Гаура Гопал се появил и започнал да поглъща всичко. Този път обаче Той 
дарил на брамина виждането на необикновена осморъка форма. В четири от ръцете Си 
Той държал раковината, диска, боздугана и лотосовото цвете на Нараян; но в дланта на 
петата Си ръка носел маслена лампа, докато със шестата си взимал от залците. 
Последните две ръце били заети със свирене на флейта. Когато пилигримът видял това 
изумително видение, той напълно се изгубил в припадък. 

Когато отново дошъл в съзнание, Нимай му казал да не разкрива това 
забавление никому. „Ти бе Мой слуга в продължение на много, много раждания – 
рекъл му Той – Истината е, че тази същата лила се случи и в дома на Нанда в Гокула.” 

Браминът решил да приключи със скиталчествата си и да остане завинаги в 
Навадвип, за да бъде близо до своя Бог. Всяка вечер след приключване на дневните 
задължения, той се отбивал в къщата на Нимай, за да погледа своя обожаем Господ. 
 

Образованието на Нимай 

 
Нимай постепенно преминал през ритуалите (самскари), в които на детето се 

пробиват ушите, постригва се косата му и  започва обучението му. Джаганнатх Мишра 
собственоръчно извършил всички тези ритуали. На Нимай били нужни само три дни, за 
да научи цялата азбука и започнал да чете и пише всичките имена а Кришна. 

Малкият Гаура Гопал често молел родителите си да Му донасят птички, 
понякога дори звездите или луната и плачел, ако те не били способни да го направят. 
Когато те запявали святото име, Той спирал да плаче; нямало друг начин да бъде 
успокоен. Един ден, обаче, макар непрестанно да пеели имената на Хари, сълзите на 
детето продължавали да текат. Когато го принудили да им каже защо плаче толкова 
настоятелно, Нимай рекъл, че макар да било Екадаши, той искал да изяде ориза, който 
брамините Джагадиш и Хираня били направили за своето мурти на Вишну. Джаганнат 
бил смян от тази молба, но отишъл в дома на своите двама приятели. Как би могъл 
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Нимай да знае, че те предлагат ориз, и то на Екадаши? Но когато пристигнал у съседите 
си, той с изнанада видял огромна чиния ориз наред с другите лакомства, които били 
предложени на Вишну. Джаганнатх разказал на Джагадиш каква била молбата на 
Нимай, добавяйки своето притеснение, че се съмнява дали би било правилно Той да яде 
ориз в деня на Екадаши. Но вечният придружител на Гауранга Джагадиш Пандит знаел, 
че това е малкият Гопал във формата на Нимай, който е гладен. Без никакво колебание 
той дал цялата храна на Джаганнатх Мишра. Веднага щом получил чинията, Нимай 
моментално спрял да плаче и радостно започнал да яде. 

„Джагадиш Пандит и Хираня са клонки от дървото на желанията на предаността 
Чайтаня. Милостивият Бог им дари милостта си когато бе малко момче. Той прие 
тяхното предлагане в деня на Екадаши.“ (“Чайтаня Чаритамрита” 1.10.70-71) 

„Джагадиш Пандит пречиства цялата вселена, защото нектарът на любовта към 
Кришна тече от него като проливен дъжд.“ (“Чайтаня Чаритамрита” 1.11.30)  

Нимай продължавал със Своите пакости и мъжете се оплаквали от Него на баща 
Му, докато жените протестирали пред Сачи. Макар Джаганнатх да се ядосвал много и 
да бил готов да накаже детето, той бил удивен, че Нимай бил напълно спокоен и не 
показвал ни най-малко чувство за вина. Майка Му и баща Му се чудели: „Кое ли е това 
дете? Нима Нанданандан Кришна тайно се е родил като наш син?” 

По-големият брат на Вишвамбар – Вишварупа – бил безразличен към 
материалния живот още от дете. След като учил известно време в училището на 
Адвайта Ачаря , той разбрал, че окончателното заключение на писанията е предаността 
към Кришна. Когато станал на дванайсет години и родителите му започнали да правят 
приготовления за неговата женитба, Вишварупа напуснал дома си и бил посветен в 
санняс, приемайки името Шанкарараня. Тази случка дълбоко наранила Джаганнатх и 
Сачи, които страдали непосилно от раздялата със своя син. В резултат на това 
Джаганнатх се страхувал, че Нимай също няма да се привърже към семейния живот, 
изучавайки писанията; затова той прекратил Неговото обучение. Нека по-добре си 
остане глупак, но вкъщи, отколкото да става учен, само, за да изостави семейството си! 

Това решение никак не зарадвало Нимай и Той отново започнал да върши 
пакости. Един ден Той отишъл и седнал в купчината с боклуци, където била захвърлена 
използваната мръсна посуда. Щом Сачи Го видяла, тя се ядосала и на няколко пъти Му 
казала да се махне от това нечисто място. Нимай й отвърнал в духа на божествения 
философ Даттатрея: „Как може един глупец да каже каква е разликата между чистото и 
нечистото? Как е възможно тенджерите, използвани, за да се сготви за Вишну, изобщо 
да бъдат замърсени? И още повече: как може едно място да бъде считано за нечисто, 
след като Аз съм там? Идеите за чисто и нечисто от карма-канда нямат място в 
предаността към Бога. Подобни концепции са чисто и просто въображения на хора, 
които не познават нищо друго освен материалния свят.” 

Виждайки, че момчето по никакъв начин не обръща внимание на заповедта й да 
напусне нечистото място, Сачи най-накрая Го измъкнала оттам насила, накарала Го да 
се изкъпе и после сама се изкъпала. След това тя и други членове на общността се 
обърнали към Джаганнатх Мишра и започнали да го умоляват да разреши на Нимай да 
продължи учението Си. Така Джаганнатх бил принуден да омекне. 

Известно време след този случай била проведена церемонията по даване на 
свещения шнур на Нимай. След огненото жертвоприношение Нимай излязъл да проси 
подаяния, също като Вамана. Тогава Джаганнатх Го поверил на Ганга Дас Пандит, 
който не е друг, а същият онзи Сандипани Муни, който дал образование на Кришна. 
Ганда Дас Пандит бил изключително щастлив да приеме красивото и добродетелно 
момче за свой ученик. Нимай обичал да задава на него и на Своите съученици 
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объркващи въпроси на основата на логика, а последващите отговори били извор на 
удивление за всички. 

Джаганнатх се радвал, гледайки как синът му започва да живее един 
дисциплиниран живот с ежедневни къпания в Ганг, извършване на пуджа на Вишну 
стриктно според правилата, предлагане на вода на свещеното растение туласи преди 
приемане на прасад. След това Нимай обикновено отивал на усамотено място, където 
никой да не Го безпокои и учел. Джаганнатх се молел на Кришна за непрестанното 
благополучие на Нимай, но в същото време постоянно се боял, че Той ще разбере 
пустотата на кръговрата на самсара и евентуално ще напусне дома Си. Веднъж 
Джаганнатх видял насън прекрасното тяло на Махапрабху в санняска роба, изпълняващ 
санкиртан – танцуващ, пеещ, засмян и разплакан насред Своите предани. След този 
сън той приел за неизбежно това, че един ден Нимай ще напусне дома им. Сачи Деви се 
опитвала да убеди Джаганнатх, че понеже Нимай е толкова привързан към учението 
Си, Той никога няма да ги изостави, но не успяла. Случило се така, че бащата на Нимай 
напуснал този свят преди Той да приеме санняс. При смъртта на баща Си, Гаурасундара 
ридаел също като Рамачандра, научавайки за смъртта на Дашаратх, и все пак показал 
достатъчно сила на характера, за да утеши убитата си от мъка майка. 
 
 
 
 

ШРИМАД АДВАЙТА АЧАРЯ 

 
Адвайта Ачаря се появил в село Наваграм в близост до град Шилхет, като син на 

брамина Кубера Пандит и неговата съпруга Набха Деви. Кубера Пандит е разпознат в 
„“Гаура-ганоддеша-дипика””, стих 91 като полубогът Кубера, приятел на Мадхава и 
водач на Гухяките. 

„Кубера Пандит, преданият на Нрисингха, живееше в село Наваграм близо до 
Шилхет в Бангладеш. Той бе изключително щастлив следовник на пътя на предаността; 
не знаеше нищо друго освен лотосовите нозе на Кришна. Неговата предана и вярна 
жена се наричаше Набха Деви. Тя е почитана в целия свят, защото е майка на Адвайта 
Прабху.“ (“Бхакти-ратнакара” 5.2041-2043) 

„В седмия ден на нарастващата луна на месец Магх, огромният океан на 
радостта излезе из бреговете си. В този благоприятен момент луната на Адвайта се 
спусна в благословената утроба на Набха Деви. В екстаза си, Кубера Пандит раздаде 
дарове на брамините и на бедните. Той влезе на пръсти в родилната стая и сърцето му 
преля от радост като видя лицето на своя син. Всички селяни дойдоха тичайки в дома 
му, шепнейки си един на друг: „Какви ли благосчестиви дела е извършил този брамин, 
та в неговата старост бе благословен с такъв скъпоценен син?” Боговете посипаха от 
небесата дъжд от цветя, без никой да ги види. Няма нещо, с което тази сцена би могла 
да бъде сравнена.“ (“Бхакти-ратнакара” 12 1759-1762) 

В „Гаудия ваишнава Абхидхана” за рождено място на Адвайта е дадена Лаура. 
Там се казва, че Адвайта Прабху напуснал Лаура, за да отиде в Шилхет, а оттам се 
преместил в Шантипур. Той имал къща и в Навадвип. Неговото пълно име било Шри 
Камалакша или Камала Канта Ведапанчанан. Родил се е през 1434 г. и е починал през 
1559 г. на 125 годишна възраст. Това се потвърждава в „Адвайта-виласа”. ”Адвайта 
остана на тази земя в продължение на век и четвърт, изпълнявайки неизброими 
забавления”. 
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Дикша-ученикът на Джахнава Мата, Нитянанда Дас дава трето мнение. Той 
пише в „Према-виласа”, че Адвайта е роден в Шантипур и че там е изучавал Ведите и 
останалите писания при учен на име Шантачаря, от когото получил титлата Ачаря. 

Адвайта Ачаря имал две жилища, едното в Шантипур, другото недалеч от дома 
на Шривас Пандит в Навадвип-Маяпур. Той изпитвал силна болка, виждайки, че хората 
по света са лишени от каквато и да било преданост към Вишну и вследствие на това 
страдат от мъките на материалния живот. Завладян от състрадание, той започнал да 
преподава „Бхагавад Гита” и „Шримад Бхагаватам”, обяснявайки, че тълкуването на 
писанията е предано служене към Кришна. 

Приблизително по същото време Мадхавендра Пури видял в съня си 
Говардхандхари Гопал и бил изпратен от Него да търси сандалова паста. Тогава 
Мадхавендра поел към Пури по пътя, минаващ през западен Бенгал и спрял в къщата на 
Адвайта в Шантипур. Адвайта се убедил, че Мадхавендра е неговият гуру, виждайки 
екстазите на предаността му. Макар сам да бил експанзия на Върховния Бог, той приел 
ритуала на посвещението, за да покаже на обусловените души нуждата от приемане на 
духовен учител. 

„Мадхавендра Пури пристигнал в дома на Адвайта Ачаря. Когато Адвайта видял 
неговата према, той усетил вътрешна радост. Затова се постарал да получи мантра от 
него, след което Мадхавендра продължил своя път на юг.” (“Чайтаня Чаритамрита” 
2.4.110-111) 

„Казва се, че Махапрабху е основният клон на изпълняващото всички желания 
дърво на предаността, също както и градинарят, който се радва на всички плодове и 
който ги раздава. Макар това дърво да е посадено в Навадвип, то израства  в 
Пурушоттам Дхам (Пури) и Вриндаван, разпростирайки се в цяла овощна градина, 
раждаща много, много плодове на любовта. Казва се, че Мадхавендра Пури е първото 
стръкче, превърнало се в това дърво. Ишвара Пури е израстналият филиз на това 
стръкче, а Махапрабху, макар да е самият градинар, е също така по невъобразим начин 
и основното стебло на дървото. Адвайта и Нитянанда са двата второстепенни клона, в 
които се разделя основният клон.“ (“Чайтаня Чаритамрита” 1.9.21) 
 

Причината за идването на Бога 

 
Шри Кришна Чайтаня Махапрабху, Адвайта Ачаря и Нитянанда, заедно със 

Шривас и останалите отдадени дойдоха, за да проповядват предаността към Хари. 
Всички онези, които са по-възрастни от Гауранга, се появяват на земята преди Него. 
Когато дошъл, Адвайта видял, че греховността в епохата на Кали е достигнала 
обезпокоителни крайности и че светът е напълно лишен от преданост към Кришна. Той 
си помислил, че една частична инкарнация на Бога не би била достатъчна, за да 
излекува напълно всички от тази ситуация. Чувствал, че единствено Върховния Бог би 
донесъл благодат на света, ако се спусне. И така той започнал да обожава лотосовите 
нозе на Кришна с вода от Ганг и листенца от туласи, викайки и молейки се Бог да се 
появи. С тези гръмогласни викове на любовта (према-хункара) Адвайта показвал 
силното си желание Богът на Голока да слезе на земята. 

Той непрестанно предлагал вода от Ганг и туласи манджари, медитирайки върху 
лотосовите нозе на Кришна, като едновременно с това викал Кришна със силен рев. 
Това бил начинът, по който той предизвикал идването на Кришна. Основната причина 
Кришна Чайтаня да се роди на земята е тази. Богът, мостът на справедливостта, се 
спуска по желание на Своя предан (“Чайтаня Чаритамрита” 1.3.107-109) 
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„Вечна слава на Адвайта Ачаря, най-милостивият, чийто викове доведоха до 
раждането на Гауранга. Който и да приеме подслона на лотосовите му нозе, ще добие 
великото богатство на любовта към Гаура (“Бхакти-ратнакара” 12.3761, 3764) 

Той безспирно и ентусиазирано служел на Кришна, предлагайки му вода от Ганг 
и туласи манджари. Потънал в мисли за Кришна, той Го обожавал, крещейки името Му 
и този звук изпълнил цялата вселена, достигайки до Вайкунтха. Бог Кришна чул тези 
любовни викове и станал видим за човечеството, защото Той бива контролиран от 
Своите отдадени (“Чайтаня Бхагавата” 1.2.81-83) 

Нитянанда Прабху също се спуснал преди появяването на Махапрабху, в 
тринайстия ден на нарастващата луна на месец Магх. Той се родил в семейството на 
Харай Пандит и Падмавати в селцето Екачакра в Рарха, дарявайки им възможността да 
му служат във ватсаля-раса. Междувременно осем дъщерички се родили на 
Джаганнатх Мишра и Сачи Деви, и всичките умрели, преди техният син Вишварупа – 
другото аз на Нитянанда Прабху – да се роди. След това, в пълнолунната вечер на 
месец Пхалгун изворът на всички аватари, Гаурачандра, Се появил. След появяването 
на Шри Чайтаня, Сита Тхакурани взела позволението на своя съпруг Адвайта Ачаря да 
дойде с подаръци от Шантипур в Навадвип, за да види прекрасното детенце. Като Го 
зърнала, тя Го благословила, поставяйки върху главата Му неолющен ориз и трева 
дурва. 

Адвайта Ачаря отворил тол (училище) по санскрит в Навадвип-Маяпур и 
потънал в дълбоко изучаване на писанията. Всеки ден след като се окъпвал в Ганг, по-
големият брат на Махапрабху Вишварупа обикновено отивал в дома на Адвайта Ачаря 
да слуша неговите лекции. Веднъж, когато Адвайта бил зает с изпълнението на своята 
пуджа, Вишварупа обяснявал на всички присъстващи, че предаността към Кришна е 
окончателното значение на всички тълкувания на писанията. Когато Адвайта го чул да 
говори така, той станал от своето обожание на муртите и го прегърнал. Сачи ежедневно 
изпращала по пладне малкия Нимай да занесе обяд на Вишварупа. Когато Адвайта 
виждал красивото личице на Нимай, той бил очарован, но не можел да разпознае у Него 
своя обожаван Господ, Върховната Истина. 

Междувременно Вишварупа вече тайно бил решил да се отрече от семейния 
живот, узнавайки, че материалният свят е временен и че единственият дълг на 
човешките същества е да обожават Бога. Когато видял, че родителите му започват да 
правят планове за неговата женитба, той бързо напуснал дома си и приел санняс, след 
което бил познат под името Шанкарараня. Сачи, Джаганнатх и останалите бхакти 
оплаквали загубата му. Адвайта страдал много от заминаването на Вишварупа, но 
успокоявал останалите, казвайки им, че Кришна скоро ще се появи и ще разсее всички 
страдания. 

След като Вишварупа напуснал дома им, Сачи и Джаганнатх се страхували, че 
Нимай може да последва неговия пример и спрели обучението Му. По-късно обаче, 
чувайки Нимай да говори сладко-сладко в настроението на Даттатрея, те решили, че ще 
е по-добре да го изпратят пак на училище. Джаганнатх Мишра напуснал този свят не 
дълго след като Нимай получил свещения шнур и бил напълно погълнат от учението 
си. Докато Махапрабху все още бил отдаден на забавленията си на учен, майка Му 
уредила женитбата Му с Лакшмиприя, дъщерята на Баллабха. 

В онези дни в дома на Адвайта в Навадвип се провеждали лекции въру 
„Бхагаватам” и киртани. Всички бхакти, включително и Адвайта, много харесвали 
красивия глас на Мукунда Датта.  

В това време Ишвара Пури пристигнал в Навадвип по възможно най-деликатния 
начин. Ишвара Пури бил простосърдечен в непрестанната си заетост да вкусва 
предаността към Кришна; той бил много скъп на Кришна и бил изпълнен със 
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състрадание. Никой не можел да го разпознае, защото не бил облечен като санняси, 
докато един ден случайно той не дошъл в дома на Адвайта (“Чайтаня Бхагавата” 
1.11.70-72) 

По-късно, Гауранга също се срещнал с Ишвара Пури там. 
 

Адвайта изпитва Махапрабху 

 
Когато Гауранга се завърнал от Гая, чувствата Му се били променили. Адвайта, 

Шривас и останалите бхакти ликували, че Той е станал преданоотдаден. След известно 
време, след като бил обиколил свещените поклоннически места, Нитянанда Прабху 
пристигнал в Навадвип и се срещнал с Нимай. Един ден в дома на Шривас, Махапрабху 
пожелал да направи вяса пуджа на Нитянанда. Вечерта на пуджа Махапрабху показал 
на всички, че Нитянанда е Баладева и след това, повтаряйки думите „Нара, Нара” 
разкрил, че Адвайта Го принудил да се спусне на земята, призовавайки Го. 

„Аз дойдох благодарение на Адвайта, защото виковете на този Нара проглушиха 
ушите Ми. Аз си лежах в Млечния Океан, но ревът на Нара ме събуди и ме доведе тук 
долу”. (“Чайтаня Бхагавата” 2.9.297-298) 

След като вяса пуджа приключила, Махапрабху приел настроението на 
Върховния Бог и изпратил Рамай Пандит, братът на Шривас Пандит, да доведе Адвайта 
от дома му в Шантипур: „Адвайта Прабху доведе Хари, Господарят на Голока на тази 
земя със своите викове, обожавайки Го с вода от Ганг и Туласи. Нитянанда Прабху 
също милостиво се появи в Навадвип. Затова нека Адвайта Ачаря и неговата съпруга 
незабавно да дойдат в Шривас Анган, донасяйки всичко необходимо за обожанието”. 
Рамай бързо отнесъл посланието на Махапрабху на Адвайта Ачаря. Щом Адвайта чул, 
че Махапрабху е разкрил публично Своята божественост, той тръгнал веднага заедно 
със съпругата си Сита Деви, сина им Ачйутананда и някои други спътници. Но вместо 
да отидат право в дома на Шривас, Адвайта решил да изпита Махапрабху, скривайки се 
в дома на Нанданачаря. Той казал на Рамай да не казва на Махапрабху, но Богът, който 
познава сърцата на всички, прозрял плана на Адвайта. Тогава Махапрабху седнал на 
олтара и разкрил на всички Своята божествена идентичност; Нитянанда държал 
царския сенник, а Гададхар и останалите бхакти били заети с най-различни служения. 
Когато Махапрабху изпратил Рамай в дома на Нанданачаря да доведе Адвайта, Адвайта 
разбрал, че Махапрабху е всезнаещ и повече не се колебал.  

Заедно със своята жена, Адвайта в радост се проснал пред Бога, неспособен да 
произнесе и дума пред проявеното Божие могъщество. Той измил лотосовите нозе на 
Бога и след това Го обожавал с петте предмета (панчопачара), изричайки следната 
мантра: 

намо брахманя-девая го-брахмана-хитая ча 
джагад-дхитая кришная говиндая намо намаха 

„Отдавам почитанията си на Кришна Говинда, Господаря на браминското 
общество, на Него, който е източникът на благоденствието на кравите и брамините и 
както и изворът на добруването на цялата вселена.” 

Тогава Махапрабху казал на Адвайта да се изправи и да танцува. Адвайта 
затанцувал лудо до пълно опиянение, довеждайки до смайване всички бхакти.  
 

Панча Таттва 
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Кришна Дас Кавираджа пише: „Има един-единствен Махапрабху - Върховният 
Бог - и двама други прабху – господари. Двамата прабху служат на лотосовите нозе на 
Махапрабху. Тези три личности принадлежат към категорията на все-обожаемите; 
четвъртата категория е отдаденият, който е обожаващият. Шривас и милионите други 
бхакти принадлежат към категорията на чистите предани. Гададхар Пандит и 
останалите се смята, че са инкарнации на шакти – или енергиите на Бога. Те биват 
считани за Негови най-близки отдадени” (“Чайтаня Чаритамрита” 1.7.94-97) 

В Панча Таттва, петорният аспект на божествеността, се включват Гауранга 
Махапрабху, който приема облика на преданоотдаден; Нитянанда Прабху, който е 
бхакта-сварупа и Адвайта Ачаря, инкарнацията на Бога като преданоотдаден. Те 
тримата биват считани за прабху-таттва или Вишну-таттва, онтологическата 
категория на Бога. Адвайта е инкарнация на Маха Вишну, затова той принадлежи към 
категорията Вишну-таттва, но тъй като приема настроението на отдаден, е наречен 
бхактаватара „инкарнацията на Бога като предан”. Тъй като Гауранга, Нитянанда и 
Адвайта и тримата принадлежат към Вишну-таттва, в нозете им се предлагат листенца 
туласи. Без милостта на Адвайта човек никога не може да получи милостта на Чайтаня 
и Нитянанда. Нарротттам Дас Тхакур се моли:  

 
доя коро ситапати адвайта госай 
тава крипа-бале пай чайтаня-нитай 

 
„Бъди милостив, Адвайта Прабху, съпруже на Сита! Само по силата на твоята 

милост бих могъл да постигна Чайтаня и Нитай! 
 
В „Чайтаня Чаритамрита” се пее: 

панчататтватмакам кришна 
бхакта-рупа-сварупакам 

бхактаватарам бхактакхям 
намами бхакташактикам 

 
„Покланям се на Върховния Бог Кришна, който се появи в пет аспекта: като 

отдаден, като експанзия на отдаден, като инкарнация на отдаден, като чист отдаден и 
като енергията на отдадеността. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.1.14) 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур коментира: „Върховно могъщият се 
появява в пет различни проявления, поради желанието си да вкуси пет различни 
забавления. Онтологически между петимата няма разлика; те са една истина, изразена в 
пет настроения. По този начин Шри Гауранга, Шри Нитянанда, Шри Адвайта, Шри 
Гададхар и Шривас, както и останалите отдадени онтологически не се различават един 
от друг. Въпреки това, тази ЕДНА истина се проявява като отдаденият (бхакта-рупа), 
експанзията на отдадения (бхакта-сварупа), инкарнацията на отдадения 
(бхактаватара), енергията на отдадения (бхакта-шакти) и чистият отдаден 
(бхактакхя) според желанието им да вкусят различните вкусове на божествените 
взаимоотношения. 

От тези пет истини, Самият Върховен Господ, синът на Нанда, приема 
настроението на преданоотдаден, за да стане бхакта-рупа. Неговата пълна експанзия 
(сваям пракаша), Баларам, приема преданото настроение и се появява като бхакта-
сварупа, Нитянанда. Пурушаватарът Маха Вишну приема предано настроение и се 
появява като бхактаватара, инкарнацията на преданоотдаден, Адвайта Ачаря. Те и 
тримата са Прабху, което означава, че принадлежат към Вишну-таттва. Енергията на 
предаността бхакта-шакти и чистият предан шуддха-бхакта  са класифицирани като 
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енергии на Вишну-таттва, от която се считат неотделими поради взаимосвързаността си 
с нея.” 

Изначалните енергии на предаността са Гададхар, Сварупа Дамодара и 
Рамананда Рая. Чистите предани включват Шривас и останалите, които се намират в 
настроението на приятелство или служене.  
 

Адвайта Ачаря и Хари Дас Тхакур 

 
Чрез делата си Адвайта Ачаря показал, че един ваишнава е безценен и заслужава 

да бъде обожаван без значение от семейството, в което се е родил. Намачаря Хари Дас 
Тхакура бил роден в мюсюлманско семейство в село Бурхан в областта Джешшоре. По-
късно той се заселил в селцето Пулия в една пещера, потънал в уединени предани 
практики, но понякога се срещал с Адвайта Прабху близо до Шантипур. Това се 
случило след като той дълго време бил проповядвал славата на светите имена в 
Чхандпур,  в къщата на бащата и чичото на Рагунатх Дас Госвами – Говардхан и 
Хираня Маджумдар. 

Адвайта обичал да кани Хари Дас в своя дом в Шантипур да приема прасад. 
Това карало Хари Дас Тхакур да се чувствал неудобно. Обаче Адвайта Прабху, който е 
учител на целия свят, твърдял, че неговото поведение съотвества на всички писания, 
защото да нахраниш един велик преданоотдаден като Хари Дас е като да нахраниш 
милиони брамини. За да демонстрира това, той почел Хари Дас, давайки му блюдо, 
предложено в церемонията шраддха. Веднъж годишно семейните ваишнави    
извършват пожертвования за предците, предлагайки на Бог най-различни видове храна. 
След това те канят брамини и ваишнави  да почетат този прасад. Маха-прасадът се дава 
на най-почитаният гост и Адвайта Прабху избрал да дари Хари Дас с тази специална 
чест. 

Адвайта рекъл: „Моля те, не се бой. Ще сторя само онова, което е прието в 
писанията. Ако ти приемеш този прасад, ще бъде все едно съм нахранил милиони 
брамини.” Казвайки тези думи, той му дал да яде от шраддха блюдото. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.3.219-220) 

Един от клоните на дървото на Чайтаня е Хари Дас Тхакур, чиито дела са 
удивителни. Той неизменно мантруваше 300 000 имена на Бога всеки ден. Само за да 
намекна за неговите неизброими качества тук ще спомена, че Адвайта Ачаря го почете, 
давайки му блюдото от церемонията шраддха. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.10.43-44) 
 

Синовете на Адвайта 

 
Макар шестима сина да се родили на Авайта Ачаря, инкарнацията на Маха 

Вишну, той посочил, че някой от тях са разбрали същината на духовния живот, а някои 
не. Онези, които просто претендирали да са негови последователи, без да показват 
привързаност към Гауранга, били от втория тип; онези, които били свързани с 
Махапрабху в непрестанно нарастваща обич, били от първия тип. Те включват 
Ачйутананда, Шри Кришна Мишра и Гопал Мишра; докато Баларам, Сварупа и 
Джагадиш принадлежат към категорията на ония, които не са разпознали Шри Чайтаня. 
Ачйутананда бил най-големият брат и Кришна Мишра и Гопал Мишра го следвали. В 
„Чайтаня Чаритамрита” (1.12.12) двете групи биват сравнени с житото и плявата. 

Бхактисиддханта Сарасвати също пише в своята „Гаудия-бхаша” към „Чайтаня 
Бхагавата” (2.10.162): „Ако някой приема, че Адвайта Ачаря е най-добрият сред всички 
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ваишнави, тогава той би могъл да бъде наречен ваишнава. От друга страна, ако той 
смята, че Адвайта е целта на целия религиозен живот – вишая Кришна – а че Шри 
Кришна Чайтаня Махапрабху е негов преданоотдаден – или ашрая – то такъв човек 
никога не би могъл да добие лотосовите нозе на Кришна.” 
 

Богът наказва Адвайта 

 
Казано е също и че Махапрабху научил Адвайта на истинското значение на 

„Бхагавад Гита”. 
Вишвамбхар обяснил правилното разбиране на „Гита” на Адвайта, разтваряйки 

портите, скриващи природата на бхакти (“Чайтаня Бхагавата” 2.10.166) 
Друго едно чудесно забавление подготвил Адвайта, за да покаже на падналите 

души колко благодатно е да получиш наказание от Бог, от гуру или от Ваишнавите. 
Колко щастлив е онзи предан, който заслужи укорите на учителя си! Това е описано в 
седемнайста глава на „Чайтаня Чаритамрита”, Ади-лила, за която Бхактивинода Тхакур 
прави следния коментар в своята „Амрита-праваха-бхашя”: „Адвайта Ачаря е духовен 
брат на учителя на Махапрабху, Ишвара Пури. По тази причина Махапрабху се отнасял 
към Адвайта  като към по-старши духовен учител, макар самият Адвайта да смятал 
себе си за слуга на Махапрабху. За Адвайта било много болезнено да гледа как 
Махапрабху се отнася с такъв респект към него и затова, с цел да получи милостивото 
наказание на Бога, той се завърнал в Шантипур и започнал да преподава пътя на гяна 
(знанието) на няколко нещастни душици. Когато Богът дочул това, Той се разгневил 
неимоверно и веднага отишъл в Шантипур, за да го скастри. Наказан по такъв начин, 
Адвайта затанцувал от радост, казвайки: „Гледай, гледай! Днес желанията и копнежите 
ми се изпълниха! Махапрабху досега бе толкова свидлив, немилостиво отнасяйки се 
към мене като към уважаем висшестоящ, но сега ме наказа, сякаш съм Му слуга или 
ученик, опитвайки се да ме спаси от ересите на маявада!” Когато Богът разбрал, че 
всичко това било само уловка от страна на Адвайта, Той се смутил, но и бил много 
доволен от него. 

„Господ се отнасяше с Адвайта с почитта, подобаваща на гуру. Това измъчваше 
много Адвайта и той намисли хитростта да се престори, че преподава пътя на знанието. 
Махапрабху бе разгневен и презря Адвайта, с което му достави голяма радост. 
Виждайки неговото задоволство при този обрат на събитията, Богът се засрами и му 
дари милостта Си. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.17.66-68) 

„Преди Махапрабху ме почиташе. Това ме правеше толкова нещастен, затова си 
помислих, че ако започна да давам лекции върху Йога-вашиштха, учейки, че мукти 
(освобождението) е върховната цел на живота, Богът ще се разгневи и ще ме обиди. 
(“Чайтаня Чаритамрита” 1.12.39-40) 
 

Махапрабху се крие в дома на Нанданачаря 

 
Местните атеисти започнали да съзаклятничат против Махапрабху, след като 

били победени в дебати от Неговата ученост и талант. Те изфабрикували разни 
обвинения и отишли при местните управници. Същия ден, завръщайки се вкъщи, 
Махапрабху започнал санкиртан, за да сложи край на атеистичните хули. Обаче 
забелязал, че не успява да усети обичайните емоции, възпявайки божествените имена и 
открил пред всички разочарованието Си. Адвайта Ачаря изтъкнал следната причина за 
липсата на екстаз у Него този ден: „Ти направи Нитянанда пазител на съкровищницата 
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на любовта. Лиши Шривас и мен от тази любов. От друга страна я раздаваш на кого ли 
не, дори на хората от най-нисша каста. Затова аз пресуших океана на Твоята према. Ето 
защо не чувстваш нищо днес.” 

Когато Махапрабху чул това, Той решил, че не може да понесе да живее дори и 
минутка в едно ненужно тяло, изпразнено от према и се затичал към Ганг с намерение 
да се удави. Нитянанда и Хари Дас незабавно скочили след Него и Го извлекли навън. 
Тогава Махапрабху им споделил желанието Си да остане за известно време в къщата на 
Нанданачаря, насаме от всичките Си отдадени. Така Нитай и Хари Дас били 
единствените, които знаели, че Той е там.  

Останалите бхакти не открили никъде и следа от Махапрабху и започнали да 
чувстват силна мъка от раздялата с Него. Адвайта Прабху дори започнал да гладува. 
Нанданачаря рекъл на Махапрабху: „Ти си съкровището в сърцата на отдадените. Те са 
онези, които Те разкриват на света. Как би могъл някога да се скриеш от тях?” 

И наистина, Богът осъзнавал, че бхактите са неспособни повече да понасят 
болката от Неговото отсъствие, затова помолил Нанданачаря да доведе Шривас Пандит 
там. Шривас Му разказал колко отчаян е Адвайта и как гладува. Махапрабху незабавно 
отишъл със Шривас в дома на Адвайта и когато го видял да лежи в безсънание, съвсем 
отпаднал и безсилен на пода, Се почувствал страшен оскърбител. Адвайта се вдигнал и 
отново и отново умолявал Бога да му прости необмислените и груби думи, молейки се 
да получи местенце в лотосовите Му нозе, където да може да Му служи живот след 
живот. 
 

Сачи Деви и Адвайта 

 
Заради състраданието на Адвайта и неговата симпатия към тежко страдащите 

обусловени души, Махапрабху не можел да прости дори на майка Си, когато тя го 
гледала накриво. Веднъж, наказвайки я, Той предупредил всички бхакти колко опасно е 
да оскърбиш ваишнава. Ако Сачи, която е есенцията на майчината обич, самата 
инкарнация на Яшода Деви, не може да бъде извинена за едно оскърбление към 
ваишнава, какъв шанс имат всички останали? В същата лила Махапрабху още показва, 
че, за да се освободи от ваишнавапарадха, човек трябва да моли за прошка онзи 
ваишнава, когото е оскърбил. 

Когато след като бил учил при Адвайта Прабху, Вишварупа достигнал до 
заключението, че светът е временно място и че единственото истинско задължение на 
човечеството е да почита Върховния Господ, той напуснал дома си и приел санняс. 
Сачи Мата, макар и изтормозена от неговото заминаване, внимавала да не оскърби 
Адвайта за ролята, която бил изиграл в този случай, знаейки, че той е ваишнава и се 
утешила с присъствието  на Нимай у дома. Но когато видяла, че Нимай също 
непрестанно ходи да общува с Адвайта, оставяйки жена си Лакшмиприя самичка 
вкъщи, тя започнала да си мисли, че името на Адвайта не му подхожда, защото вместо 
да събира хората, според каквото е значението му, той по-скоро ги разделя. „Двайта” би 
било по-подходящо име за него, мислела си тя. „Този стар госай носи името Адвайта, 
но вместо това трябва да бъде наричан Двайта. Единият от моите синове, красив като 
месечина, вече напусна дома ми заради него, а той не ми позволява да си запазя поне 
другия! Никой няма капчица милост към мен. Останах самичка в целия свят. Той може 
и да е едно със света (адвайта), но аз го виждам като Мая (двайта).” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.22.114-116) 

От обич към сина си, Сачи критикувала така само наум Адвайта и никой не 
знаел това, освен сина й, Гаура Хари, който е вътрешният обитател на всяко сърце.  В 
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деня на Махапракаша в къщата на Шривас, Махапрабху удовлетворявал желанията на 
всичките си отдадени, позволявайки им да съзерцатват Неговата божествена форма  в 
продължение на 21 часа. Шриваса Го попитал няма ли Сачи Мата също да бъде 
благословена с това божествено видение, но Махапрабху отвърнал: „Майка ми оскърби 
Адвайта Прабху, затова Аз няма да й позволя да види този Мой облик.” 

Когато бхактите разказали на Сачи какво е казал сина й, тя незабавно отишла 
при Адвайта и го помолила за прошка. Чувайки признанието й, Адвайта започнал да я 
възхвалява като единствената, която е носила Бога в утробата си и продължил така 
докато паднал в безсъзнание, победен от силната любов, която чувствал. Едва когато 
паднал, лишен от съзнание, Сачи най-сетне успяла да вземе прахта от нозете му и така 
да се освободи от оскърблението, което му била нанесла. Махапрабху бил доволен от 
майка Си и й показал славната Си божествена форма. Друг важен урок, който бихме 
могли да извлечем от тази история е, че Ваишнавите никога не са горделиви. Макар да 
била дала живот на Бог Гаура Хари, Сачи не се гордеела с издигнатото си положение. 
Веднага щом осъзнала, че е извършила оскърбление, тя без всякакво колебание отишла 
при Адвайта и помолила да бъде извинена. 
 

Богът идва в Шантипур 

 
Адвайта Ачаря бил придружител на Махапрабху в санкиртана  както в дома на 

Шривас, така и по улиците на Навадвип, и по бреговете на Ганг.  
Всички заедно пеели с радост: „Кришна, Мадхава, Мукунда, Мурари, 

Ванамали!” Вървейки с Нитянанда и Гададхар, Адвайта тичал на вси страни като лъв. 
(“Чайтаня Бхагавата” 2.23.29-30) 

Богът танцувал по бреговете на Бхагиратхи, а около него хората пеели имената 
на Хари. Адвайта Ачаря Го изпреварвал, танцувайки екстатично заедно с малка група 
бхакти. (“Чайтаня Бхагавата” 2.23.202-203) 

След като Махапрабху приел санняс от Кешава Бхарати в Катва, той бил 
напълно завлядян от любов към Кришна и започнал да тича към Вриндавана. С 
помощта на няколко краварчета Нитянанда Прабху Го заблудил да дойде до бреговете 
на Ганг. Нитянанда искал  хората от Навадвип да могат да Го видят още веднъж и да Го 
доведе в Шантипур. Когато Махапрабху видял Ганг, Той си помислил, че това е Ямуна 
и потънал в екстаз. Междувременно Адвайта научил, че Нитянанда е довел Махапрабху 
там и дошъл с лодка през реката, носейки Му нови дрехи. Махапрабху бил смаян като 
видял Адвайта, чудейки се как е могъл да разбере, че Той е във Вриндавана. Адвайта 
отвърнал, че Вриндавана е там, където е Махапрабху и че западното течение на Ганг е 
всъщност Ямуна. Чувайки тези думи, Махапрабху разбрал, че е бил подмамен да дойде 
до западния бряг на Ганг при град Шантипур. Адвайта накарал Махапрабху да се 
изкъпе, облякъл Го в новите дрехи и след това Го отвел у дома си, където Богът останал 
няколко дни. 

Когато Сачи и хората от Навадвип научили, че Гаура Хари е при Адвайта, 
всичките дошли да Го видят. Съзерцавайки Го в дрехите на санняси, те изпитвали 
едновременно радост и мъка от раздялата. Сита Тхакурани сготвила чудесни ястия и ги 
поднесла върху бананови листа. Докато Махапрабху и Нитянанда се хранели, Адвайта 
разговарял и се шегувал с тях. Това е нашироко описано в Мадхя-лила на „Чайтаня 
Чаритамрита”, трета глава. След това Махапрабху изял също и храната, приготвена от 
майка Му Сачи Деви, за да облекчи страданието, което й бил причинил със Своето 
заминаване. Новата среща на бхактите станала голям празник и домът на Адвайта в 
Шантипур се превърнал в град от Вайкунтха. 
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Тъй като всеки танцувал и пеел имената на Хари, къщата на Адвайта станала 
Вайкунтха Пури (“Чайтаня Чаритамрита” 2.3.156) 
 

Адвайта отива в Пури на ежегодно поклонение 

 
Махапрабху се сбогувал с бхактите и тръгнал към Пури (или Нилачала), за да 

заживее там по молба на майка Си. Адвайта и жителите на Навадвип още веднъж били 
хвърлени в океан от раздяла със своя Господ. Всичко това се случило през 1510 г. – три 
години преди бхактите да отидат в Пури през периода Чатурмася, за да Го посетят по 
време на Ратхаятрата. 

През първата година Адвайта и останалите предани отишли в Нилачала, за да 
видят лотосовите нозе на Махапрабху. Те присъствали на церемонията Рахтхаятра и 
след това останали четири месеца, прекарвайки времето в киртан, танцувайки с голяма 
радост. Когато дошло време да си заминават, Богът казал на всички да се връщат всяка 
година, за да гледат Ратхаятра фестивала. Така ежегодното пътуване до Пури, за да 
видят Бога, станало тяхна традиция (“Чайтаня Чаритамрита” 2.1.46-49) 

От последните 24 години в живота на Махапрабху, шест били прекарани в 
пътувания до и от Пури, а последните 18 Той прекарал в Пури без никога да го напуска. 
През първите 6 години, докато пътувал, бенгалските бхакти първо научавали дали Той 
в момента е в Пури преди да тръгнат за там. През време на 18-те години от постоянния 
престой на Махапрабху в Пури, ежегодните пътувания  се превърнали в обичай. 

Всички слуги на Махапрабху, Адвайта, Нитянанда, Мукунда, Шривас, 
Видянидхи, Васудева и Мурари ходели всяка година да виждат Бога, оставайки в Пури 
през четирите месеца на дъждовния сезон. През това време Богът се наслаждавал на 
неизброими забавления със Своите бхакти (“Чайтаня Чаритамрита” 2.1.255-256) 

Времето за Ратхаятра настъпило отново и бхактите тръгнали на ежегодното си 
поклонническо пътешествие до Нилачала. Те следвали заповедта на Бога да идват всяка 
година, за да присъстват на Ратхаятра фестивала. С Адвайта Ачаря начело, всички 
бхакти потеглили за Нилачала (“Чайтаня Чаритамрита” 3.8.4-6) 

Адвайта Ачаря ходел всяка година до Пури, оставайки за четири месеца и 
участвал в забавленията на Махапрабху такива като чистенето на храма Гундича, 
водните игри в Нарендра Саровар и Ратхаятрата на Джаганнатх. Най-добрият от 
тримата ортодоксални синове на Адвайта, Ачйутананда, който бил всецяло предан на 
Гауранга, също присъствал там, както е потвърдено чрез споменаването му като водач 
на шестата киртан-група в Ратхаятра, която била от Шантипур. Друг един от синовете 
на Адвайта, Гопал Мишра, също е изброен в списъка. Самият Адвайта бил главният 
танцьор в първата санкиртан-група, водена от Сварупа Дамодар. 

На третата година всички бхакти от Бенгал решили да отидат в Нилачала. Те се 
събрали на групи в къщата на Адвайта Ачаря и той на драго сърце се съгласил да отиде 
с тях, за да види Бога. Тази година съпругите на всички тези светци също заминали с 
тях, а майката на Ачйута придружавала Адвайта Ачаря (“Чайтаня Чаритамрита” 
2.16.12-13,21) 

Адвайта отишъл първо в дома на Сачи Мата, за да се сбогува с нея. След това 
заминал заедно със сбралите се бхакти, които носели със себе си всички хранителни 
продукти, за които знаели, че преди доставяли наслада на Бога. Те изпълнявали 
санкиртан през целия път, пречиствайки всекиго и всичко откъдето и да минавали. 
Всички хора в трите свят били осветени от радостните възгласи на бхактите: „Хари! 
Хари!” В настроение на екстаз, те отивали заедно да зърнат Чайтаня, придружени от 
жените, синовете и слугите си. (“Чайтаня Чаритамрита” 3.8.39-43) 
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Кришна Дас Кавираджа описва в дванайста глава на „Чайтаня Чаритамрита”, 
Ади-лила едно чудно забавление, случило се със сина на Адвайта - Гопал Мишра. 
Докато чистели храма Гундича, и Адвайта, и Махапрабху били много щастливи 
виждайки дълбокото вглъбение, с което Гопал пеел и танцувал пред тях. Когато Гопал 
Мишра внезапно паднал в безсъзнание, Адвайта много се разтревожил и вдигнал 
отпуснатото му тяло в скута си, повтаряйки мантрата на Нрисимха. Независимо от 
различните мантри, които Адвайта мълвял, Гопал не се върнал в съзнание. Всички 
бхакти заридали за него, но Махапрабху, който отнема мъката на преданите Си, 
докоснал Гопал по главата и рекъл: „Стани, Гопал и пей Хари! Хари!” Гопал мигновено 
се пробудил и станал. Бхактите завикали Божиите имена с голямо облекчение и радост. 
 

Махапрабху възхвалява Адвайта Прабху 

 
На третата година когато бенгалските бхакти дошли със съпругите си и с най-

различни дарове и гозби, каквито Богът обичал, Той милостиво изял всичко от обич 
към тях. Един ден Махапрабху бил поканен на обяд в жилището на Адвайта. Този път 
самият Адвайта бил сготвил, а жена му му помагала, режейки зеленчуците и събирайки 
необходимите подправки. Тайната мечта на Адвайта била да може да нахрани сам 
Махапрабху. Случило се така, че този ден времето се развалило и поради бурята всички 
санняси, които обичайно идвали заедно с Махапрабху при такива случаи, не могли да 
Го придружат. И така, Махапрабху пристигнал самичък, за голяма радост на Адвайта, 
който можел по този начин да му сервира обяда в пълно уединение. Той възхвалил Бог 
Индра като слуга на Кришна, който изпълнява желанията на отдадените. Махапрабху 
разбирал чувствата на Адвайта и го възнаградил с думите: „Самият Кришна 
осъществява желанията ти; какво чудно има тогава, че и Индра изпълнява твоите 
заповеди?” (“Чайтаня Бхагавата” 3.9.60-72) 

В друг един случай Махапрабху възславил Адвайта, описвайки скритата истина 
на неговата природа по следния начин: „Адвайта Ачаря е самият Бог. В резултат на 
общуването Си с него, Аз съм пречистен. Понеже няма никой, който да е равен нему по 
преданост към Кришна, нито по познаване на писанията, той е познат като Адвайта 
Ачаря. По милостта му дори млеччхите стават отдадени на Кришна! Кой може да 
опише обхвата на мощта на неговата преданост?” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.7.17-19) 

Махапрабху направил така, че Рупа и Санатана да се срещнат с Адвайта и 
Нитянанда в Пури и ги помолил да благословят братята. Рагунатх Дас Госвами получил 
остатъците от храната на  Махапрабху по милостта на Адвайта Прабху. Адвайта много 
го обичал заради баща му, Говардхан Маджумдар, който му бил служил честно. 

Думите, които Махапрабху изрекъл на Адвайта, когато той тъкмо си тръгвал от 
Пури показват колко много обич изпитвал Той към него: „Ачаря Госай дойде тук, за да 
Ми покаже милостта си. Аз съм обвързан в дълг към неговата любов и няма никакъв 
начин някога да мога да му се отплатя. Той изостави съпругата, децата и дома си заради 
Мен, изминавайки дълъг и труден път, за да дойде тук. Аз живея тук в Нилачала без да 
се местя. Не правя никакво усилие за теб. Аз съм монах, лишен от притежания – какво 
бих могъл да ти дам, за да намаля дълга си? Единственото Ми притежание е Моето 
тяло, което ти давам. Ще го продам на всекиго, когото ми посочиш” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.12.70-74) 
 

Гатанката на Адвайта 
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Когато Адвайта Ачаря се завърнал в Навадвип от Пури, той срещнал 
Джагадананда Пандит, който бил изпратен там по-рано от Махапрабху. Адвайта много 
се зарадвал, че го вижда и ще бъдат заедно. Когато Джагадананда накрая поискал 
разрешението на Адвайта да се завърне в Нилачала, Адвайта му дал едно послание под 
формата на гатанка, която да отнесе на Махапрабху. Гатанката била напълно неясна за 
всички, освен за самия Махапрабху. Посланието гласяло следното: 

„Кажи на Бога, че му отдавам милионите си поклони и че смирено му казвам 
следното: кажи на лудия, че всички са полудели. Кажи на лудия, че на пазара вече не се 
продава ориз. Кажи на лудия, че лудостите не са добри вече за никого. Кажи на лудия, 
че така ти каза лудият.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.19.19-21) 

Бхактивинода Тхакура обяснява тази гатанка по следния начин: „Кажи на 
Махапрабху, че всички са опиянени от любов към Кришна и затова на пазара на 
любовта, никой вече не купува ориза на Кришна према. Кажи на Махапрабху, че лудите 
(аул) са толкова опиянени, че вече не изпълняват материалните си задължения. Кажи на 
Махапрабху, че Адвайта казва това в състоянието на пълно опиянение от према. 
Накратко посланието гласяло, че целта, с която Адвайта е призовал Махапрабху на 
земята, била постигната. Нека сега Богът стори каквото желае.” 

 
 

 
ШРИЛА НАМАЧАРЯ ХАРИ ДАС ТХАКУР 

 
Хари Дас Тхакур е комбинирана инкарнация на Брахма Махатапа, синa на 

Ричика Муни и Прахлад. Почитаемият Мурари Гупта пише в своята „Чайтаня-чарита-
махакавя”, че синът на този муни набрал листенца туласи и ги предложил на Кришна 
без преди това да ги е измил. Тогава баща му го прокълнал в следващия си живот да 
бъде млеччха. Така той се родил като Хари Дас, великият преданоотдаден. (“Гаура-
ганоддеша-дипика” 93-95) 
 

Раждането на Хари Дас като мюсюлманин 

 
В своята книга „Навадвип-дхама-махатмя” Бхактивинода Тхакура описва 

следната случка как Брахма станал Хари Дас Тхакур: 
Веднъж през Двапара Йуга, когато Нанданандана Шри Кришна пасял кравите из 

Враджа Дхам в компанията на своите приятели-пастири, Брахма поискал да види 
величествения облик и могъществото на Бога и решил да Го изпита. Той откраднал 
кравите и теленцата на Кришна, както и Неговите приятели и ги държал скрити в 
продължение на цяла година из пещерите на планината Сумеру. Но когато се върнал 
във Враджа година по-късно, Брахма смаян видял, че Кришна още си бил там заедно с 
приятелите Си и със стадото Си. Брахма незабавно осъзнал грешката си и съжалил за 
необмисленото си действие. Той паднал в нозете на Кришна и Го умолявал за прошка; в 
отговор Кришна милостиво му разкрил божествената Си слава. 

Същият онзи, който се появи в Двапара Йуга като Нанданандана Шри Кришна, 
се спусна отново в Кали Йуга като Гауранга, взимайки чувствата и сиянието на облика 
на Радхарани, за да покаже най-дивните Си забавления. Брахма се боял, че може да 
извърши същото оскърбление към Гаура, затова отишъл в Антадвип, централния остров 
на Навадвип и започнал да медитира. Богът разбрал мислите му и му се явил в образа 
на Гауранга, казвайки: „По време на моята инкарнация като Гаура, ти ще се родиш в 
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семейство на млеччхи и ще проповядваш славата на святото име, изливайки благодат 
над всички живи същества.” 

От тези описания става ясно, че Хари Дас Тхакур е въплъщение на Твореца Бог 
Брахма. Казва се, че, за да избегне попадането под влияние на аханкара – фалшивото 
его – в Гауранга Лила, той се помолил на Кришна да приеме раждане в нисше 
семейство. Същата идея може да бъде открита и в „Адвайта–виласа”. 

Един ваишнава би могъл да се появи във всякакво семейство, във всяка една 
класа или каста на обществото. Махапрабху искал да покаже, че макар да е роден в 
нисше семейство, ваишнавата е идеалният член на човешкото общество. За да направи 
това, Той сторил така, че Неговите последователи да се появят в най-различни касти. 
Вриндавана Дас Тхакур пише следното в „Чайтаня Бхагавата”: 

Хари Дас Тхакур бил роден в семейство от ниска каста по заповед на Бога, за да 
покаже че класите и кастите нямат никакво значение. Във всички писания се казва, че 
един преданоотдаден на Вишну, макар и роден в нисше семейство, е обожаван от 
всички. Какво може да донесе родословието на някой, който е роден във висша каста, 
но не почита Кришна? Той ще пропадне в ада независимо от благородното си раждане. 
Хари Дас приел едно нисше раждане, за да потвърди тези думи на писанията. Той бива 
сравняван с Прахлад, роден в семейство на демони или с Хануман, роден сред 
маймуни. Те само външно погледнато принадлежат към нисши класи. (“Чайтаня 
Бхагавата” 1.16.237-240) 

Намачаря Хари Дас Тхакур се появил в село Бурхан в Бангладеш. Бенапол, 
където се случили много от забавленията на Хари Дас, е първата гара след Бонгаон по 
линията към Кхулна от Бангладешката страна на границата.  

Според някои източници Хари Дас Тхакур бил роден в браминско семейство. 
Името на баща му било Сумати, а на майка му – Гаури. Родителите му умрели, когато 
бил мъничък и той заживял в мюсюлманско семейство с фамилията Кхан в селцето 
Халимпур на около пет мили от рожденото му място, на другия бряг на река Шалай. 
Така той отраснал в ислямско обкръжение. Според „Адвайта-виласа” обаче Хари Дас 
Тхакур се родил през 1451 г. през месец Аграхаян и името на баща му било Кханаулла 
Кази. Но и според тази версия Хари Дас останал сирак много млад. 
 

Участието на Хари Дас в санкиртан движението 

 
Махапрабху пожелал Хари Дас да се появи дълго преди самия Него. Ако 

приемем версията на „Адвайта-виласа”, Хари Дас бил 35 години по-възрастен от 
Махапрабху. Знае се, че Нитянанда е 12 години по-голям от Махапрабху, така че Хари 
Дас е бил 23 години по-стар и от него. Хари Дас за пръв път влязъл в обкръжението на 
Махапрабху, когато Богът се завърнал в Навадвип, след като получил посвещение от 
Ишвара Пури в Гая и вече бил започнал проповядването на санкиртан движението. 
Когато Махапрабху започнал своите санкиртан забавления в Навадвип, той бил 23-
годишен. От това можем да заключим, че Хари Дас е бил на 58 години когато за първи 
път е срещнал Махапрабху. Но и преди да срещне Бога, Хари Дас бил започнал да 
разкрива славата на святото име по неизброими и дивни начини. Той е един от най-
ценните спътници на Бога в ролята си на инициатор на йуга-дхарма, която е харинам 
санкиртан. Вриндаван Дас Тхакур е описал дивния и неопетнен живот на Хари Дас в 
своята „Чайтаня Бхагавата”, а Кришна Дас Кавираджа я е допълнил в „Чайтаня 
Чаритамрита” с още информация за характера му: 

Хари Дас Тхакур бил необикновена личност и един от основните клони на 
изпълняващото желанията дърво на предаността. Той неизменно мантрувал по 300 000 
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имена на Бога всеки ден. Добродетелите му са неизброими; тук бих могъл да разкажа за 
тях само накратко. Адвайта Ачаря му дал почетното блюдо в церемонията шраддха на 
своя починал баща. Хари Дас Тхакур притежава същите качества като Прахлад, 
оставайки непоколебим дори след като бил бит от мюсюлманите. Когато влязъл във 
вечните божествени забавления, Махапрабху танцувал екстазно с тленните останки на 
Хари Дас в ръцете Си. Вриндаван Дас Тхакур описва нашироко неговите забавления. 
Аз ще добавя само онова, което е останало неказано. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.10.43-
47) 

Не се знае точно кога Хари Дас Тхакур проявил неизброимите лила, които се 
описват; въпреки това ще се опитаме да следваме хронологичния ред, доколкото това е 
възможно. В Ади-кханда на „Чайтаня Бхагавата” Вриндаван Дас Тхакур пише за 
живота на Махапрабху от Неговото раждане до завръщането Му от Гая. Някои от 
забавленията на Хари Дас преди да се срещне с Махапрабху са описани там. Частта 
Мадхя-кханда описва периода след завръщането Му от Гая, екстатичните Му 
трансформации в раздялата с Кришна, наставленията Му в Кришна съзнание към 
Неговите ученици, началото на санкиртан движението заедно с учениците Му, 
киртаните в домовете на Чандрашекхар и Шривас Пандит и други Негови дейности до 
преди да приеме санняс. 

Хари Дас е вечен спътник на Бога, който се ражда в мюсюлманско семейство, за 
да Му служи; от много ранна възраст той показал естествена склонност да възпява 
Светите имена. Животът му е брилиантен пример за това как един преданоотдаден, 
който мантрува непрестанно без скрита мотивация и без оскърбления, не би могъл да 
бъде отклонен от целта си да постигне чистото предано служене от никакъв род земни 
изкушения, дори и самата Мая Деви да идва да го съблазнява.  
 

Изкушенията на проститутката Лакшахира 

 
След като напуснал дома си в Бурхан, Хари Дас Тхакур дошъл в джунглата на 

Бенапол, която след забавлението, което предстои да бъде описано, била наречена 
„джунглата на проститутката Хира”. Тогава Хари Дас бил в разцвета на младостта си; 
тези събития се случили преди Махапрабху да се появи. Той заживял в малка колибка в 
един затънтен край на джунглата, обожавайки Туласи Деви и възпявайки ежедневно 
три лакхи (300 000) Имена. За храна молел по браминските къщи. Цялото население, 
което живеело наоколо, видяло безукорния характер на Хари Дас и непоколебимата му 
преданост към святото име и всички му отдавали почитта си. 

По онова време един атеистичен ненавистник на Ваишнавите на име Рамачандра 
Кхан бил най-големият земевладелец в областта. Той завидял на нарастващата 
репутация на Хари Дас Тхакур и решил да я съсипе, показвайки колко е грешен. С тази 
цел той измислил няколко тактики, никоя от които обаче нямала успех. Накрая събрал 
няколко проститутки и поискал от тях да съблазнят Хари Дас. Една от тях, 
изключително красиво момиче на име Лакшахира, заявила, че ще успее да изпълни 
задачата за три дни. И така, Рамачандра я наел с тази мисия. 

Рамачандра предложил да изпрати въоръжен пазач с Лакшахира, който да отведе 
Хари Дас в затвора веднага след като той пропадне, но тя отказала с думите, че е по-
добре да изчакат, докато тя се увери, че Хари Дас е готов да й се поддаде. Същата нощ 
Лакшахира се облякла и се разкрасила по възможно най-съблазнителния начин и 
отишла в колибката на Хари Дас. Първото нещо, което направила, било да отдаде 
почитания на растението Туласи, показвайки, че все още била под влияние на 
набожното си хиндуистко възпитание.  
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След това тя седнала до Хари Дас и започнала да прилага всичките си уловки, 
флиртувайки с него, като му казала: „Какъв красив мъж си ти, Тхакур, и то в самия 
разцвет на младостта си. Коя жена би могла да ти устои? Дойдох тук, защото така те 
желая. Ако не ме прегърнеш, ще се самоубия.” 

В отговор на това Хари Дас Тхакур рекъл: „Тъкмо започнах да мантрувам 
обичайния си брой имена. Веднага щом приключа ще направя всичко, каквото 
поискаш. Междувременно, моля те, поседи и послушай звука от Светите имена.” Той 
не спрял да мантрува до сутринта, когато проститутката накрая загубила търпение и си 
отишла. Тя се върнала при Рамачандра Кхан и му разказала какво й бил обещал Хари 
Дас. 

На следващата нощ Лакшахира отново дошла в колибата на Хари Дас и той 
изразил съжалението си, че не могъл да удовлетвори желанията й поради 
неспособността си да завърши нормата си свети  имена. Но той още веднъж я уверил, 
че  веднага щом Ги свърши, ще стори каквото тя пожелае. Лакшахира се преклонила 
пред Туласи Деви както предишната вечер и седнала. Отново прекарала цялата нощ, 
чакайки Хари Дас да приключи с мантруването си. На сутринта отново станала 
неспокойна. Хари Дас й рекъл: „Дал съм обет, че ще измантрувам 10 000 000 свети  
имена преди края на месеца, почти съм ги свършил. Всъщност, тази същата нощ ще ги 
привърша. Не се притеснявай, веднага щом приключа със задълженията си, ще мога да 
спя с теб.” 

На третата нощ Лакшахира пак дошла, отдала почитания пред Туласи и седнала 
до Хари Дас да го послуша как мантрува. Докато го слушала да повтаря светите имена, 
замърсяванията в ума й започнали да се топят и Лакшахира съжалила за мисията си. 
Накрая тя паднала в нозете му и го замолила за прошка. Разкрила му злобното 
намерение на Рамачандра Кхан, но Хари Дас й отвърнал: „Аз знам всичко за тях. Бих си 
тръгнал оттук още на пърия ден, когато ти дойде, но исках да ти покажа милостта си, 
затова останах три дни.” 

Тогава Лакшахира го помолила да й даде напътствия как да се спаси. Той й 
казал да раздаде на брамините каквито пари била спечели по греховен път; нека след 
това дойде и заживее в тази къщурка, която той ще й остави и нека обожава Туласи 
Деви и неспирно възпява светите имена. 

Лакшахира сторила онова, което й заповядал нейният гуру, дарявайки всичките 
си богатства на брамините; след това тя обръснала косите си преди да се завърне в 
колибката, облечена в просто парче плат. Тогава започнала да мантрува три лакхи на 
ден, както правел Хари Дас. Заради добродетелното й служене към Туласи и 
възпяването на светите имена, тя станала много отречена. Всичките й грехове били 
отмити и тя добила чистата любов към Кришна. По милостта на Хари Дас, 
проститутката станала велика ваишнави. 

Проститутката напреднала в духовния живот и станала славна отдадена душа. 
Много предани ваишнави идвали да я видят и да и отдадат почитанията си (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.3.141) 
 

Съдбата на Рамачандра Кхан 

 
Един ваишнава не поема обиди от никого, защото дори не счита себе си за 

ваишнава. За него всички страдания, които трябва да изтърпи, са резултат от 
собственото му греховно минало; ето защо не обвинява никой друг. Въпреки това той е 
толкова скъп на Кришна, че Богът никога не търпи оскърбления в неговите нозе. Бог не 
прощава никога обидите в нозете на онзи бхакта, който е винаги зает с дела, принасящи 
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благо на всички живи същества. Затова няма по-могъщ източник на себеунищожение и 
нещастна съдба от оскърбяването на ваишнава. Резултатите от такова оскърбление 
могат да дойдат незабавно, могат и да се забавят, но са неизбежни. 

В случая с Рамачандра Кхан семената, които той бе посял оскърбявайки Хари 
Дас Тхакур, израстнали в огромно дърво и то родило плодовете си един ден, когато 
Нитянанда Прабху дошъл в дома му, проповядвайки из същата област. Тъй като бил 
душата във всички живи същества, Нитянанда перфектно знаел досието на Рамачандра 
и всъщност бил дошъл в къщата му от гняв, възнамерявайки да го накаже. Макар за 
Нитянанда Прабху да се знае, че е най-състрадателният, милостив дори към най-
долните хора, спасител на грешници като Джагай и Мадхай, даряващ им любовта към 
Бога – той също се разгневил на човека, който бил оскърбил ваишнава. 

В резултата на обидите си към Хари Дас Тхакур, Рамачандра Кхан бил станал 
истински демон. Затова той не бил способен да даде на Нитянанда и неговите спътници 
уважението, дължимо на такива издигнати гости, но ги настанил в обора. От това 
Нитянанда още повече се ядосал на Рамачандра Кхан и незабавно си тръгнал. Той 
казал: „Това място не става за нас, то е подходящо за касапи и месоядци.” Не дълго 
след това един данъчен инспектор мюсюлманин дошъл с войниците си да прибере 
просрочените такси на Кхан. Той и хората му останали в къщата на Рамачандра и там 
убили една крава. Те взели Кхан и семейството му в затвора, плячкосали къщата и 
селото им, унищожавайки кастата, богатството и рода им с един удар. 

Всеки град или държава, в която е била оскърбявана някоя велика душа, дори и 
само от един от своите обитатели, бива унищожена заради нанесената обида (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.3.163) 
 

Хари Дас е затворен и измъчван 

 
От „Чайтаня Бхагавата” на Вриндаван Дас Тхакур научаваме, че преди да се 

срещне с Адвайта Прабху в Шантипур, Хари Дас живеел в Пхулия. Пхулия се намира 
на Източната Железопътна Линия в областта Надя между Ранагхат и Шантипур, на 
около пет мили северно от Ранагхат. Когато брамините от селото видели посветеността, 
с която възпявал светите имена, както и екстатичните симптоми на любовта му, те 
разбрали, че Хари Дас е ваишнава от висш порядък.  

Местният съдия (кази), знаейки, че Хари Дас е роден в мюсюлманско семейство, 
а сега проявявал такъв вкус към възпяване на светите имена на Кришна, се побоял, че 
той би могъл да обърне и други мюсюлмани към Ваишнавизма. Той отнесъл 
оплакването си към губернатора (науаб) с предложение Хари Дас да бъде наказан 
колкото е възможно по-скоро. Губернаторът заповядал на войниците си да арестуват 
Хари Дас. Останалите затворници вече познавали славата на Хари Дас и си помислили, 
че щом зърнат и получат благословията на такава велика личност, това със сигурност 
ще им донесе облагата скоро да бъдат освободени от затвора. Но Хари Дас има казал, 
че им е по-добре в затвора и ги благословил да останат там. Естествено затворниците 
не били щастливи да получат такава „благословия”, но тогава Хари Дас им обяснил 
какво имал предвид: „Не искам да кажа, че трябва да си останете затворници, но да 
забравите чувствените наслади и да възпявате имената на Хари. Такъв бе смисълът на 
моята благословия; моля ви недейте да се тревожите.” (“Чайтаня Бхагавата” 1.16.63-64) 

С други думи, докато е в затвора, човек би могъл да забрави мрежите на 
материалния живот и просто да се съсредоточи във възпяване на святото име. 

Един ден науаб попитал Хари Дас защо е изоставил чистата религия на Исляма и 
се е втурнал към хиндуизма. Хари Дас Тхакур отвърнал: „Бог е един. Един и същ Бог 
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присъства във всички религии; Той е неделимата Абсолютна Истина. В различните 
вери единствено името Му е различно, но на абсолютен план разлика няма. Същия Бог 
седи в сърцата на всички живи същества и ангажира всекиго в служене на Него по 
различни начини. Всички ние Го обожаваме по начина, по който Той ни кара да Го 
обожаваме. В резултат на това някои брамини-хиндуисти се обръщат към Исляма. По 
същия начин, макар да бях роден в мюсюлманско семейство, Бог ме призова да 
възпявам светите имена на Кришна. Човешкото същество няма самостоятелност в тези 
неща. Ако това е грях, моля накажи ме.” 

Науабът смъмрил Хари Дас, казвайки: „Пей Божиите имена така както са дадени 
в собствената ти религия и престани да практикуваш чужда религия. Ако не го 
направиш, чакат те жестоки наказания.” Хари Дас Тхакур пламенно отвърнал: 

 
кханда кханда хан деха джай джади прана 

табу ами вадане на чхари хари-нама 
 

„Можеш да нарежеш тялото ми на парчета и животът ми може да го напусне. Но 
аз никога няма да изоставя святото име, което езикът ми вечно ще продължава да 
възпява.” (“Чайтаня Бхагавата” 16.91) 

Това изказване показва непоколебимата решителност на Хари Дас в обожанието 
на святото име. Обикновените човешки същества са обвързани в Мая; за тях 
благополучието на тялото е по-важно от обожаването на Бога. Онези, които са 
трансцендентални, осъзнават че тялото и интересите, които го засягат, са мимолетни; 
затова те ги оставят на заден план и се концентрират върху истинския си интерес, 
интереса на душата, и обожават Господа. 

Когато науабът видял, че решителността на Хари Дас Тхакур да продължава да 
възпява святото име е нерушима, той запитал Кази какво да стори. Кази отвърнал: „Той 
трябва да бъде наказан по такъв жесток начин, че другите мюсюлмани да се побоят да 
се покръстят. Нека бъде бит с камшик публично по двадесет и две пазарища из района, 
докато умре. Ако все още е жив след това, ще знаем, че той наистина притежава 
някаква духовна сила и че е казал истината.” 

Науабът издал заповедта и няколко войника водели Хари Дас от пазар на пазар, 
биейки го зверски с тръстикова пръчка насред всеки един от тях. Въпреки това той не 
умрял. Също като Прахлад, милостта на Кришна закриляла тялото му и го поддържала 
в съзнание само за сладостта на святото име, така че той не усещал и най-малката 
болка. Набожните хора от областта, виждайки безмилостния побой над Хари Дас, се 
измъчвали в отчаяние, но самият той не престанал да се моли на Бога за доброто на 
своите мъчители, независимо че бил безжалостно шибан от тях.  

„Бъди милостив към тези окаяни души, Господи! Макар да се отнасят с мен като 
с враг, недей да считаш това за оскърбление.” (“Чайтаня Бхагавата” 16.110) 

Начинът, по който бил бит Хари Дас, нормално би убил човек само след второто 
или третото пазарище. Когато неговите мъчители видели, че той все още бил жив след 
двадесет и втория пазар, те започнали да се притесняват. Кази не би повярвал, че 
наистина са го били жестоко щом Хари Дас бе останал жив; той щял заповяда да ги 
убият за наказание, че са се провалили. Когато Хари Дас видял, че те все още не са 
убедени в невинността му, въпреки че бил останал жив, той потънал в дълбок транс, 
медитирайки върху Кришна и на всеки изглеждало, че е мъртъв. 

Войниците занесли тялото му при науаба, който наредил да бъде закопано. Но 
Кази се противопоставил, възразявайки, че след като той бил зает с такива осъдителни 
дейности, не бива да му се прави мюсюлманско погребение; нека по-добре бъде 
хвърлен във водите. И така по заповед на Кази войниците захвърлили тялото на Хари 
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Дас в Ганг. За всеобща изненада Хари Дас доплувал до отсрещния бряг, където се 
изкачил на сухата земя и се отправил пешком към Пхулия, възпявайки светите имена 
със силен глас. Науабът и Кази осъзнали, че той бил велик светец; те се повалили на 
земята, отдавайки му почитания и молейки го за прошка. По милостта на Хари Дас, 
злодеянията им били опростени. Науаб дал на Хари Дас официално разрешително да 
пътува където пожелае и да възпява светите имена. 

В десета глава на Мадхя-кханда, Вриндаван Дас Тхакур пише, че докато Хари 
Дас бил безмилостно бит, Махапрабху се спуснал със своя диск в ръка, готов да 
унищожи демоните, но не бил способен да изпълни намерението си заради молбите на 
Хари Дас. Затова Той покрил тялото на Хари Дас със Своето собствено. По-късно Богът 
показал на Хари Дас следите от тръстиковата пръчка по гърба Си. Основната причина 
Богът да дойде е Неговият предан. Когато такова издевателство било извършено 
спрямо Неговия отдаден, Той незабавно се появил, за да го защити. 

Когато Хари Дас чул Бога да си припомня тази история, той незабавно 
припаднал. Тогава Господ му показал Своя божествен облик, като сам възхвалил Хари 
Дас: „Всеки, който дори само зърне Хари Дас, се освобождава от всички окови. Даже 
великите богове като Брахма и Шива копнеят компанията на Хари Дас, а Ганг жадува 
за неговото докосване.” 

Брамините от Пхулия ликували от радост, виждайки отново Хари Дас. Те били 
парализирани от вестите, че той е бил налаган с камшик по всички пазари на 
околността. Хари Дас им казал, че е трябвало да се подложи на всичко това, защото е 
слушал оскърбление към ваишнава, което само по себе си е голямо оскърбление. Затова 
наказанието, което бил получил, било минимално. 
 

Хари Дас, змията и змиеукротителя 

 
В пещерата, където Хари Дас изпълнявал своя бхаджан, живеела  отровна змия. 

Онези, които идвали да посещават Хари Дас, се смущавали от отровните пари, които 
идвали от звяра. Някои местни доктори, които се занимавали с лечение на ухапване от 
отровни змии, предупредили Хари Дас, че това е опасно и го посъветвали да изостави 
параклисчето си. Пред настоятелните молби на хората, Хари Дас най-после се съгласил 
да се премести. Но тъкмо преди залез слънце, когато бил готов да си тръгне, огромната 
змия по собствена воля напуснала пещерата. 

Друг един урок, който можем да вземем от живота на Хари Дас е, че публичната 
показност на любов към Кришна с цел печелене на престиж е пагубна за духовния 
живот. Веднъж един змиеукротител от село Пхулия отишъл в дома на един богат човек, 
за да възпее забавлението на Кришна, когато Той укротил змията Калия. Хари Дас 
присъствал там и като чул описанието на лилата на Кришна толкова много потънал в 
любовните си чувства, че загубил съзнание и различни признаци на екстатична любов 
се проявили по тялото му. Всички онези, които били там, взели прах от нозете на Хари 
Дас и я намазали навсякъде по телата си.  

Един брамин, който също присъствал там видял почитта, с която хората се 
отнасяли към Хари Дас и му завидял. Безрамникът толкова силно закопнял за престиж, 
че когато змиеукротителят продължил песента си, той също паднал на земята и 
започнал да прави шоу на най-различни привидни екстази. Змиеукротителят разпознал 
измамата и заудрял мошеника с пръчка. Браминът завикал и се замолил, а после 
избягал. Змиеукротителят сравнил пред всички присъстващи спонтанността на Хари 
Дасовата любов и двуличието на браминската преструвка. Това показва, че дори един 
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прост и смирен змиеукротител има достатъчно здрав разум да различи истинските от 
фалшивите екстатични симптоми. 
 

Силното възпяване на светите имена 

 
Хари Дас Тхакур безспир пеел светите имена и викал Бога на висок глас. По 

онова време малцина били онези, които можели да оценят красотата и стойността на 
тази практика. Преди появяването на Гаурасундара, повечето хора се интересували 
само от сетивно наслаждение и били враждебно настроени спрямо предаността към 
Кришна и възпяването на имената Му. Адвайта Ачаря и Хари Дас Тхакур се 
натъжавали от тази ужасна ситуация. Когато не-отдадените ги слушали да мантруват на 
висок глас, те казвали: „Богът спи по време на четирите месеца на дъждовния сезон. 
Ако Го викате толкова силно, ще Го събудите, а това е страшно оскърбление. Ще 
настане глад в държавата, ако продължавате така. Има си брамини, те се занимават с 
мантруването; то е просто начин да обожават собствените си стомаси, няма съмнение в 
това.” Те критикували Хари Дас и Адвайта, присмивайки им се по такъв начин. Макар 
подобни хули да причинявали болка на Хари Дас, той никога не спрял да пее силно 
Харе Кришна. 

Веднъж един брамин от село Харинади повел спор с Хари Дас по този въпрос. 
Той защитавал тезата, че върху имената на Бога трябва да се медитира и че няма 
причина да се крещят силно. Той поискал да знае в кое свещено писание се казва, че 
човек трябва да мантрува на висок глас. В отговор на този въпрос Хари Дас Тхакур дал 
пространно описание на славата на святото име. Той казал, че силното възпяване на 
имената е стотици пъти по-мощно от джапа. Чрез силното възпяване дори птиците, 
животните и останалите същества също биха могли да бъдат спасени. 

Животните, птиците, насекомите и другите същества са неспособни да говорят, 
но, ако просто чуят святото име, всички те биха могли да прекосят океана на 
невежеството. Ако възпяваш святото име мълчаливо, ще спасиш единствено себе си, но 
ако пееш силно, ще облагодетелстваш и другите. Ето защо всички писания заявяват, че 
чрез силно възпяване на името се постига стократно по-голям резултат. (“Чайтаня 
Бхагавата” 1.16.280-282) 

джапато хари-намани 
стхане шата-гунадхиках 
атманам ча пунату уччаир 
джапан шротрин пунати ча 

 
„Този, който възпява светите имена на висок глас е стотици пъти по-добър от 

онзи, който изпълнява джапа, защото мантруващият джапа облагодетелства само себе 
си, докато този, който пее на висок глас прави добро не само на себе си, но и на всички 
онези, които го слушат” („Нарадия Пурана“) 

Кой е по-добър: човек, който печели пари и ги харчи само за себе си или онзи, 
който използва парите си, за да помогне на хиляди други същества? Посредством 
мълчалива джапа човек се грижи единствено за собствените си духовни нужди, докато 
всички живи същества са облагодетелствани от силният санкиртан. Затова той бива 
считан за по-висш. 

Макар да чул Хари Дас да цитира свещено писание в подкрепа на тази идея, 
браминът от Харинади не бил убеден. Вместо това той се разгневил и започнал да ругае 
Хари Дас, напомняйки му ниското му раждане. Той казал: „Ако не намеря всичко, 
което ми каза потвърдено в писанията, публично ще ти отрежа носа и ухото за 
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наказание.” В резултат на това оскърбително поведение браминът се заразил от едра 
шарка и носът и ухото му окапали. 
 

Оскърбленията на Гопал Чакраварти 

 
Веднъж Хари Дас дошъл в Хугхли и останал в селцето Чхандпур в близост до 

Саптаграм-Тривени, в дома на свещенослужителя на семейството на Хираня и 
Говардхам Маджумдар, Баларам Ачаря. Дадена му била сламена колибка, в която да 
живее и там той по цял ден възпявал светите имена, хранейки се в дома на Баларам 
Ачаря. По това време синът на Говардхан, Рагунатх дас Госвами бил малко момче и 
често ходел при Хари Дас, чийто милостив поглед направил възможно по-късно той 
пряко да се свърже с Махапрабху. 

Хираня и Говардхан Маджумдар редовно организирали дискусии върху 
„Бхагаватам” и други писания в своя дом. Един ден Баларам Ачаря довел Хари Дас на 
едно такова събиране. Когато бащата на Рагхунатх чул за благочестивите качества на 
Хари Дас и че мантрувал три лакхи на ден, той бил силно впечатлен. 

Разговаряйки върху писанията по време на срещата, присъстващите учени мъже 
повдигнали въпроса за славата на светите имена. Един пандит казал, че святото име 
унищожава греховете; друг твърдял, че то дарява освобождение. Хари Дас рекъл, че 
първостепенният плод от възпяването на святото име е любовта към лотосовите нозе на 
Шри Кришна, а че унищожението на натрупаната греховна карма и освобождението от 
материалната обусловеност са само второстепенни ефекти. Той дал следния пример: с 
първите лъчи на зората, мракът се разсейва и заедно с него си тръгва и страхът от 
крадците, духовете и демоните. С пълното засияване на слънцето, човек се захваща с 
ежедневните си дела. По подобен начин, дори преди да е усетил пълното разкриване на  
свято име, греховете на човека го напускат и той получава освобождение. С пълното му 
засияване човек добива Кришна према. Дори само отражението на святото име 
(намабхаша) донася освобождение. Един преданоотдаден счита освобождението за 
толкова незначителна облага, че не го приема дори самият Бог да желае да му го дава. 

Един от хората, които чули думите на Хари Дас, бил брамин на име Гопал 
Чакраварти, красив и ерудиран млад учен, работещ като събирач на данъци за 
мюсюлманското правителство. Когато чул, че дори само сянката на святото име може 
да донесе освобождение, той се ядосал и казал: „Учени приятели! Това са думи на един 
сантименталист. Даже след хиляди прераждания трупане на знание човек може да 
постигне, а може и да не постигне освобождение. А този човек тук твърди, че само 
веднъж да зърнеш святото име и си постигнал този резултат!” 

Хари Дас Тхакур отвърнал: „Удоволствието от освобождението е незначително, 
сравнено с екстаза на предаността. Дори само сянката на предаността, само сянката на 
святото име, лесно биха дарили освобождение.” 

Браминът се разгневил още повече и рекъл: „Нека Хари Дас се закълне, че ще си 
отреже носа, ако човек не получава освобождение от намабхаша!” 

Хари Дас нямал проблем да се съгласи с това, но останалите люде в събранието 
били шокирани от нарушаването на етикета от страна на Гопал спрямо една велика 
духовна личност. Хираня и Говардхан укорили събирача на данъци.  Баларам Ачаря 
също му се скарал с думите: „Ти си един глупав логик! Какво знаеш за предаността? Ти 
обиди Хари Дас Тхакур! Нищо добро не те чака. Ще пропаднеш заради това.” Всички 
останали, които присъсвали, паднали в нозете на Хари Дас, искайки прошка за 
поведението на Гопал, но Хари Дас казал: „Нито вие, нито той сте в грешка. Браминът е 
невеж и е навикнал да спори. Човек не може чрез логика да разбере славата на святото 
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Име. Нека Бог благослови всички ви. Не се притеснявайте за мен.” Братята Маджумдар 
изпъдили Гопал Чакраварти, забранявайки му да идва повече в дома им. 

Макар Хари Дас Тхакур да не се засегнал от думите на Гопал Чакраварти и дори 
да му простил, Кришна не приема толкова леко хуленето на един преданоотдаден и 
затова наказал брамина. Три дни по-късно той се заразил от проказа и красивият му нос 
изгнил и окапал. Всички били ужасени от нещастието на брамина и възхвалявали 
духовната сила на Хари Дас Тхакур, но това натъжило самия Хари Дас. 
 

Хари Дас идва в Навадвип 

 
След това Хари Дас Тхакур отишъл да живее в Навадвип, копнеейки да бъде 

заедно с чисти предани като Адвайта Ачаря. Така той бил вече там, когато Махапрабху 
започнал да разкрива целта на Своята божествена инкарнация. Участието на Хари Дас в 
тези забавления е описано в Мадхя-кханда, където се казва, че той бил участник в 
санкиртан празненствата в домовете на Чандрашекхар и Шривас Пандит. 

Когато Ваишнавите дочули, че Богът е започнал своите санкиртан забавления, 
те заликували. Всяка нощ Той водел киртан в дома на Шривас Пандит, а понякога и в 
къщата на Чандрашекхар Ачаря. Нитянанда, Гададхар, Адвайта, Шривас, Видянидхи, 
Мурари, Хираня и Хари Дас били там. (“Чайтаня Бхагавата” 2.8.110-112) 

Хари Дас и Нитянанда били първите проповедници на святото име. Махапрабху 
им заръчал да ходят от врата на врата и да умоляват хората да възпяват имената на 
Кришна, да Го обожават и да изучават Вайшнавските писания. 

Един ден на Богът внезапно Му хрумнала идея и Той повикал Нитянанда и Хари 
Дас: „Чуй, чуй, Нитянанда! Слушай, Хари Дас! Искам да идете и да кажете на всички 
Моето наставление. Чукайте на всяка врата и молете хората да пеят имената на 
Кришна, да почитат Кришна и да учат за Кришна. Недейте да говорите за нищо друго, 
освен за това и вдъхновявайте всички други да го правят. В края на деня елате тук и Ми 
разкажете резултатите от своето проповядване. Ако хората не послушат молбите ви, Аз 
ще ида да ги унищожа със Своя диск.” (“Чайтаня Бхагавата” 2.13.7-11) 

Нитянанда Прабху и Хари Дас Тхакур последвали напътствието на Бога и 
започнали да проповядват из град Навадвип. Един ден те се натъкнали на двама 
ужасяващи пиянищи и бандити, наричани Джагай и Мадхай, и ги помолили да възпяват 
светите имена, както ги бил наставил Богът. Виждайки окаяното им положение, 
Нитянанда дълбоко ги съжалил, но Джагай и Мадхай били толкова пияни, че страшно 
се разярили, чувайки този призив и се нахвърлили върху Нитянанда и Хари Дас да ги 
бият. Те и двамата избягали, макар за Хари Дас, който бил вече в доста напреднала 
възраст, да било трудно да догонва Нитянанда. Все пак той успял да избяга, спасявайки 
живота си. 

Същата вечер Хари Дас разказвал на Адвайта Ачаря дневната случка, казвайки 
че няма повече да ходи да проповядва заедно с Нитянанда, защото той действал 
необмислено и непредвидимо. Бягството на всемогъщия Бог Нитянанда със сигурност е 
едно мистериозно забавление, но трябва също така да бъде напомнено, че по-късно той 
отишъл самичък и успял да спаси двамата нягодяи Джагай и Мадхай. 

Хари Дас Тхакур също участвал и във водните забавления на Бога в Навадвип. 
Веднъж, победен от любовта, Богът се опитал да се удави в Ганг, но Хари Дас и 
Нитянанда се хвърлили да Го спасяват. След това те Го скрили в къщата на 
Нанданачаря, поради копнежа му по уединение.  Когато Адвайта Ачаря и останалите 
бхакти не можели повече да търпят мъките на раздялата с Него, Хари Дас завел Шривас 
в дома на Нанданачаря, събирайки отново бхактите с техния Бог. 
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Когато Махапрабху поставил пиеса за Вриндаванските забавления на Кришна в 
къщата на Чандрашекхар Ачаря, Хари Дас играел ролята на градския полицай. Той се 
появил на сцената в полицейски одежди, с пръчка в ръка. Останалите участници в 
пиесата били Махапрабху като Адя Шакти, Нитянанда като стара гопи, Адвайта като 
шут, Гададхар Пандит като млада гопи и Шривас Пандит като Нарада Муни. Ролята на 
Хари Дас в пиесата била да обяви нейното начало, казвайки на всички да се заемат със 
служене на Кришна. Той се провикнал: „Събудете се! Събудете се! Ставайте, защото 
Шривас ще танцува, облечен като Нарада Муни!” (“Чайтаня Бхагавата” 2.18.100) 

Когато Богът повел Своята санкиртан група по бреговете на Бхагиратхи, Хари 
Дас бил с Него. Там, по заповед на Махапрабху, Хари Дас – океанът от Кришна-раса – 
танцувал изключително красиво (“Чайтаня Бхагавата” 2.23.204) 

В нощта преди Махапрабху да си тръгне и да приеме санняс, Хари Дас останал в 
дома Му. Той и всички останали бхакти били опустошени от намерението на Бога да 
приеме ордена на отречението. Не дълго след като Махапрабху заминал за Пури, Хари 
Дас го последвал. Той отишъл с другите бенгалски бхакти да види Ратхаятрата и никога 
не си тръгнал.  
 

Хари Дас Тхакур в Пури 

 
След пътешествието на Махапрабху из Южна Индия, Той се завърнал в 

Джаганнатх Пури и животът Му се въртял около обожанието на Джаганнатх в храма и 
ежегодният цикъл от фестивали. След Снана Ятра, когато Бог Джаганнатх отсъства от 
храма (анавасара-кала), Махапрабху толкова силно чувствал раздялата с Него, че 
заминал за Алаланатх. Междувременно, когато Неговите бхакти от Бенгал чули, че се е 
завърнал, незабавно огранизирали поклонническо пътешествие до Джаганнатх Пури за 
Ратхаятрата. Хари Дас бил сред тези бхакти. 

Щом Махапрабху научил, че повече от 200 отдадени от Бенгал са пристигнали в 
Пури, Той бързо се върнал и се срещнал с тях в дома на Каши Мишра. Отначало Богът 
не видял Хари Дас Тхакур и попитал къде е. Истината била, че Хари Дас останал на 
пътя, отдавайки Му почитанията си оттам. Бхактите отишли и казали на Хари Дас, че 
Махапрабху иска да го види, но той отвърнал: „Аз съм човек с ниско раждане, лишен 
от добри качества. Нямам право да се доближавам до храма. Ако има някакво уединено 
място, където бих могъл да остана, в някоя градина тук наоколо, ще прекарвам времето 
си там самичък. Така няма да има как служителите на Джаганнатх случайно да се 
докоснат до мен. Това е което искам.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.11.165-167) 

Бхактите се върнали при Махапрабху и Му предали какво бил казал Хари Дас и 
това желание Го зарадвало. Той помолил Каши Мишра да намери самотна колибка за 
Хари Дас в една градина недалеч от мястото, където Той извършвал обожанието Си, 
Гамбхира. Каши Мишра бил щастлив от възможността да служи на Бога, извършвайки 
необходимите приготовления. 

След като всички били настанени в различни квартири, Богът отишъл да види 
Хари Дас, който екстатично възпявал светите имена. Щом Хари Дас Го съзрял, той 
незабавно отново паднал на земята, отдавайки почтителните си поклони. Богът го 
вдигнал от земята и го прегърнал, но Хари Дас казал: „Господарю мой, аз съм 
недокосваем. Не бива да ме докосваш” Махапрабху отвърнал: „Докосвам те за 
собственото си пречистване, защото ти си достигнал степени на святостта, каквито Аз 
не съм. Всеки един миг ти си зает с набожни дейности; ти неспирно се къпеш във 
водите на всички свети  места, постоянно си зает с извършването на всички 
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жертвоприниошения, покаяния и подаяния. Ти непрестанно изучаваш ведическите 
писания. Ти си по-свят от който и да било брамин или санняси.” 

Казвайки това, Богът го завел в цветната градина и му дал една уединена 
стаичка, в която можел да живее. „Стой тук и възпявай светите имена. Аз всеки ден ще 
идвам при теб. Можеш да видиш оттук чакрата на кубето на храма. Отдавай 
почитанията си на нея. Ще уредя всеки ден да ти носят Джаганнатх прасад.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.11.189-195) 

Тази цветна градина сега е известна като Сиддха Бакула. Преди се наричал 
Мудра Матх. Има една легенда, свързана с дървото Сиддха Бакула. Пуджарите на Бог 
Джаганнатх имали традицията да дават като прасад на някой щастливец клечицата, 
използвана за почистване на зъбите на Джаганнатх. Един ден те дали на Махапрабху 
пръчица бакула, използвана за това. Богът посадил тази вейка  в земята до мястото на 
обожание на Хари Дас. Изведнъж вейката израстнала в огромно дърво. Разказват, че 
Богът посадил клонката на първия ден от месец Чайтра, познат още като Махавишува 
Санкранти, денят, в който слънцето навлиза в знака на Овена. По тази причина всяка 
година на този ден се провежда фестивал, наречен Данта-каштха-ропана махотсава. 

Макар на Хари Дас да не било официално забранено да отива в храма на 
Джаганнатх или в дома на Каши Мишра (където живеел Махапрабху), той никога не 
ходел там от смирение заради ниското си раждане. Също както Хари Дас, Рупа и 
Санатана никога не влизали в храма на Джаганнатх. Макар да били родени в браминско 
семейство от много висша класа, Рупа и Санатана смятали себе си за не по-добри от 
млеччхи, заради дългото си общуване с мюсюлманския двор. Когато идвали в Пури, те 
оставали при Хари Дас и никога не отивали за даршан  нито при Джаганнатх, нито при 
Махапрабху. От Своя страна Махапрабху ходел да ги вижда всеки ден. 

Хари Дас, Рупа и Санатана никога не стъпили в храма на Джаганнатх, но когато 
Махапрабху отивал сутрин да види Упала-бхога, той редовно се отбивал в колибата на 
Хари Дас, където те живеели. Обичайна практика на Бога била да посещава Рупа и 
Санатана всеки път, когато те идвали в Пури. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.1.63-65) 

Шрила Харидаса Тхакура участвал в киртана по време на Ратхаятра фестивала 
като главен танцьор в една от седемте киртан сампрадая. Той бил в третата група, 
чийто водач-певец бил Мукунда Датта. 
 

Ученията на Хари Дас за святото име 

 
Махапрабху преподал славата на святото име чрез Хари Дас Тхакур. Един ден 

Богът страдал за обусловените души. Той дошъл при Сиддха Бакула и казал на Тхакур: 
„Хари Дас, в Кали Йуга не-хиндуистите избиват крави и са враждебни към брамините. 
Как биха могли тези мюсюлмани някога да бъдат спасени?” Хари Дас отвърнал: „Не се 
отчайвай като гледаш жалката ситуация на мюсюлманите. Те ще се освободят чрез 
намабхаша, сянката на святото име, винаги когато произнасят думата „харам” (свиня, 
шопар) В „Нрисимха-пурана” се казва: „Когато бъде наранен от бивните на глиган, 
мюсюлманинът реве „Харама, харама” отново и отново. Щом той получава 
освобождение чрез това, само си помисли какъв би бил резултатът за онзи, който с вяра 
повтаря името на Рама.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.3.56) 

Бхактивинода Тхакура казва, че ако някой мюсюлманин умре, произнасяйки 
тази дума, той бива незабавно освободен. Това е намабхаша или нама-санкета, тъй 
като онзи, който говори, изрича правилния звук, макар да няма предвид Бог Рама. След 
като святото име е толкова могъщ звук, невъзможно е да се каже какви ли плодове 
очакват искрения и изпълнен с вяра възпяващ. Дава се примера с Аджамила, който 
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викал името на сина си Нараян, докато умирал и постигнал освобождение чрез тази 
намабхаша. 

Когато чул обяснението на Хари Дас, Махапрабху се зарадвал много, но отново 
го попитал: „Но как безмълвните животни, дърветата и растенията ще бъдат 
освободени?” Хари Дас отвърнал: „Ти самият препоръча възпяванато на светите имена 
на висок глас, така че подвижните и неподвижните същества да могат да слушат. 
Подвижните създания се освобождават от принудата да се раждат отново и отново, 
чувайки святото име. Що се отнася до недвижимите, те самите изпълняват киртан, 
резонирайки и отеквайки. По Твоята неописуема милост, цялата вселена е заета с 
киртан и движимите и недвижими същества танцуват, щом го чуят... Ти проповядваш 
силното възпяване на светите имена, посредством което се вижда краят на ражданията 
и смъртите на всички живи същества.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.3. 68-71,75) 
 

Напускането на Хари Дас Тхакур 

 
Рупа и Санатана за пръв път се срещнали с Хари Дас Тхакур, когато той 

придружавал Махапрабху до Рамакели при неговото неуспяло поклонническо 
пътешествие до Вриндаван. Те добре познавали едни-други добродететелите си. 
Веднъж в Пури, след като Хари Дас бил възславил Санатан Госвами, той му отвърнал с 
думите: „Нима има някой, който да е равен на теб? Ти си най-щастливият сред 
спътниците на Махапрабху. Целта на инакрнацията на Бога е проповядването на 
святото име; но Той изпълни личната Си мисия чрез теб. Всеки божи ден ти мантруваш 
три лакхи от святото име и възславяш святото име пред всекиго, когото срещнеш. 
Някои хора действат по правилен начин, но не раздават посланието на Кришна 
съзнание, докато други проповядват, но не живеят според стандартите. А ти показваш 
идеално поведение и едновременно с това проповядваш възпяването на святото име. Ти 
си най-съвършеното човешко същество, духовен учител на всички в тази вселена.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.4.99-103) 

В единайста глава от Антя-лила на „Чайтаня Чаритамрита” Кришна Дас 
Кавирадж Госвами описва напускането на Хари Дас Тхакур по покъртителен начин. 
Кратко описание е дадено тук: 

намами хари дасам там чайтаням там ча тат-прабхум 
самстхитам апи ян-муртим скандхе критва нанарта ях 

Отдавам почитанията си на Хари Дас, както и на неговия обожаем Господ 
Чайтаня Махапрабху, който тацуваше с тялото му в обятията Си. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.11.1) 

С напредването на възрастта си, за Хари Дас Тхакур ставало все по-трудно да 
поддържа своя обет да мантрува три лакхи всеки ден. Затова той нямал апетит, когато 
Говинда идвал и му донасял Джаганнатх прасадам; хапвал само по едно зрънце ориз, за 
да избегне неуважението към святата храна. От обич към Хари Дас, Махапрабху му 
казал, че той е съвършено същество и че за него не е необходимо да показва такава 
привързаност към преданото служене на практика; той би могъл да намали броя имена, 
които възпявал всеки ден. 

Тогава Хари Дас Му разкрил какво наистина го тревожи. Той знаел, че 
Махапрабху скоро ще приключи забавленията Си в този свят и копнежът му бил да си 
замине преди Него. Нежният Бог дарил на Хари Дас изпълнение на желанието му, 
макар да се почувствал неутешим при мисълта да загуби неговата компания. 

Хари Дас Тхакур седнал пред Махапрабху, който стоял прав и се взрял в 
лотосовото Му лице. Докато сълзите течали от очите му, той прегърнал лотосовите 
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нозе на Бога до гърдите си и с името „Кришна Чайтаня” на устните си, доброволно 
напуснал тялото си, също като Бхишма. 

Около тях бхактите били отнесени от киртана, който нараствал по сила все 
повече и повече. Богът спонтанно вдигнал тялото на Хари Дас и затанцувал из 
градината, притискайки го на гръдта Си. Всред силните звуци на Божиите свети  имена 
Той и бхактите отнесли останките на Хари Дас на брега. Там те измили тялото в морето 
и изкопали гроб в пясъка, където го положили. Махапрабху пръв хвърлил пясък върху 
самадхи. Това бил самадхи ритуалът за Хари Дас Тхакур и поради благодатта от 
постоянното му присъствие там, морският бряг се превърнал в свято място за 
поклонение. 

Махапрабху обиколил гроба и после отишъл в храма на Джаганнатх, за да 
измоли за прасад в чест на Хари Дас. Сваруп Дамодар Госвами не позволил на 
Махапрабху да носи сам прасада, а поел личната отговорност да организира празника. 
Всички бхакти получили изобилна храна. С чувства, потопени в божествена любов, 
Махапрабху им казал: „Всички, които бяха свидетели на празненството за напускането 
на Хари Дас Тхакур, които участваха в него танцувайки или пеейки светите имена, 
които хвърлиха пясък върху неговото самадхи или приеха маха прасадам по този 
случай, бързо ще намерят Кришна. Такъв е плодът от срещата с велик човек като Хари 
Дас Тхакур. Върховният Господ е така милостив, че Ми дари приятелството на Хари 
Дас; а сега независимият Бог отново Ме лиши от това приятелство. Когато Хари Дас 
реши, че иска да си тръгне, нямаше какво да сторя, за да го задържа. Той напусна 
тялото си в същия миг, в който пожела това, точно както сме чували, че е сторил 
Бхишма. Хари Дас бе пример за човечеството в този свят и сега, когато него вече го 
няма, светът загуби своето съкровище. Вечна слава на Хари дас Тхакур! Възпявайте 
имената на Бога!” Приключвайки своята елегия, Богът отново започнал да танцува. 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.11.91-98)  

Тиродхана-лила на Хари Дас Тхакур се случила на четиринайстия ден от 
растящата луна през месец Бхадра. 
 
 
 

ШРИВАС ПАНДИТ 

 
Шривас е Нарада, който играе толкова важна роля в Кришна лила. Приятелят на 

Нарада Муни, Парвата Муни се появява като по-малкия брат на Шривас, Рамай. 
Съпругата на Шривас, Малини Деви е дойката на Кришна във Враджа, Амбика. 
(“Гаура-ганоддеша-дипика” 90) 
 

Произходът на Шривас Пандит 

 
Шривас Пандит произхожда от Шилхет. По-късно той се преместил да живее в 

Навадвип, където имал огромен принос към Гауранга Лила. От „Чайтаня Бхагавата” и 
„Чайтаня Чаритамрита” научаваме, че Шривас имал трима братя, които живеели с него 
в Навадвип: Шрирама Пандит, Шрипати Пандит и Шриканта или Шринидхи Пандит. И 
четиримата били участници в Махапрабху лила. 

„Гаудия ваишнава Абхимана” цитира „Према-виласа” посочвайки, че бащата на 
Шривас бил ведически брамин на име Шри Джаладхар Пандит. Шривас бил вторият от 
петимата му сина. Най-големият брат, Шри Налина Пандит, имал дъщеря на име 
Нараяни, която е майката на автора на „Чайтаня Бхагавата” Вриндаван Дас Тхакур. 
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Съпругът на Нараяни, Вайкунтха Дас Випра, умрял докато тя била бременна с 
Вриндаван Дас; тя напуснала дома на съпруга си в Кумарахатта (Халисахар) и дошла да 
живее при Шривас в Навадвип.  
 
 

Шривас и Нимай Пандит 

 
По време на студентския си живот, Нимай често подхващал с Гададхар, 

Мукунда и останалите бхакти спорове, отначало оборвайки всички техни аргументи, а 
после показвайки им как биха могли да бъдат защитени. Бхактите били смаяни от 
Неговите умения, но си мислели, че учеността Му би принесла плодове единствено, ако 
Той би станал преданоотдаден на Кришна. Нимай отдавал почитания на бхакти като 
Шривас винаги, когато ги срещнел, а те на свой ред Го благославяли с думите: „Дано 
придобиеш преданост към Кришна.” 

Един ден Шривас Пандит се разхождал и срещнал Нимай на улицата. Той Му 
рекъл: „Хората учат, за да станат предани на Кришна. Каква е ползата от цялата им 
ученост, ако не се отдадат? Не си губи времето! Заеми се с обожание на Кришна 
възможно най-скоро!” 

Махапрабху изпитал силна радост, чувайки тези думи от устата на собствения 
Си предан и отвърнал: „Ти си отдаден. С твоята благословия и Аз със сигурност ще 
развия преданост към Кришна някой ден.” Макар да не можели да не изпитват 
привличане към Него, бхактите не успявали да Го разпознаят като собствения си 
обожаем Господ поради силата на Неговата йогамая лила-шакти. Това е най-
изумителното и увлекателно забавление. 
 

Нимай става преданоотдаден 

 
Когато Махапрабху се завърнал от Гая, Той започнал да проявява всички 

признаци на човек, опиянен от любов към Бога. Макар нищо да не би могло да бъде 
толкова прекрасно, колкото това, Сачи Мата била ужасена, мислейки си, че синът й е 
полудял. Шривас научил за нейната тревога и дошъл да посети нея и Нимай. Когато 
Шривас се приближил към Него, Махапрабху мигновено бил отнесен от божествен 
екстаз, виждайки един отдаден на Кришна. Когато успял да дойде на себе си, Богът 
рекъл: „Всички Ме мислят за побъркан. Казват, че съм се повредил. Ти как мислиш – 
какво се е случило с Мен?” Шривас се разсмял и отвърнал: 

„Ако ти не Си наред, тогава и аз искам капчица от същата лудост. Виждам, че 
мощни предани чувства са овладели тялото Ти. Това означава, че Кришна е бил 
милостив към Теб.” 

Махапрабху с радост и облекченение прегърнал Шривас и казал: „Ако и ти беше 
казал, че съм се побъркал, щях да ида да се удавя в Ганг.” (“Чайтаня Бхагавата” 2.2.113-
117) 

Когато Махапрабху започнал да провежда киртани в дома Си и в дома на 
Шривас, всички атеистично настроени съседи запротестирали, че не могат да спят по 
цели нощи от този шум. Те търсели начини да се противопоставят на санкиртан 
движението и дори пуснали неверни слухове, че царят скоро ще дойде да накаже 
бхактите. Чувствителният Шривас Пандит повярвал на тези истории и дълбоко се 
притеснил. Той започнал да обожава Нрисингха Дева за закрила. 
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Разбирайки, че Шривас е уплашен, Богът който премахва нещастията на Своите 
предани, отишъл в дома му. Той отворил с ритник вратата и казал: „Кого обожаваш? 
Върху кого медитираш? Гледай! Онзи, когото обожаваш, стои пред теб! Аз ще защитя 
праведните и ще унищожа злите. Не бива да се тревожиш повече!” Казвайки това, Той 
седнал в героична поза и разкрил божествения облик на Нрисингха, държащ раковина, 
диск, боздуган и лотос. 

Когато Шривас видял необикновеното проявление на Бога, той бил обзет от 
любовни чувства и запял хвалебствени химни. Махапрабху бил доволен и му казал да 
повика жена си и членовете на семейството си да видят Неговата божествена форма. 
Богът дал милостта Си и на Нараяни, карайки я да мълви светите имена.  Точно както 
Господ е скъп за своя предан, преданият е също така скъп на Господ. 
 

Вяса Пуджата на Нитянанда 

 
В дълбоко настроение на раздяла, Шриман Нитянанда Прабху скитал из Индия, 

търсейки Кришна, докато накрая стигнал Вриндавана. Там научил, че Кришна вече се е 
появил в Навадвип Маяпур; синът на Нанда, Шри Кришна се бе родил като Гаура Хари, 
синът на Сачи. Нитянанда Прабху, който не е друг, а самият Баларам, бързо пристигнал 
в Навадвип и заживял инкогнито в дома на Нанданачаря. В мига в който погледът му 
попаднал върху Нитянанда и получил възможността да му служи, Нанданачаря 
почувствал, че животът му е постигнал своята пълнота. Махапрабху знаел за 
пристигането на Нитянанда от един Свой сън. Той казал на другите бхакти, че 
Нитянанда Прабху е в града и изпратил Шривас Пандит и Хари Дас Тхакур да го 
издирят. Те претърсили целия град, но не могли да го намерят никъде. Когато 
Махапрабху чул от Шривас Пандит и от Хари Дас, че Нитянанда не е в Навадвип, Той 
лекичко и всезнаещо се усмихнал и завел бхактите в дома на Нанданачаря. 

Там бхактите с изумление видели личност, сияйна като милиони слънца. За да 
разкрие истинската идентичност на Нитянанда на всичките Си отдадени, Махапрабху 
помолил Шривас да изпее един стих от „Бхагаватам” (10.21.5): 

 
бархапидам ната-вара-вапух карнайох карникарам 

вибхрад-васах канака-капишам вайджаянтим ча малам 
рандхран венор адхара-судхая пураян гопа-вриндай- 

рвринараням сва-пада-раманам правишад гита-киртих 
 

„Кришна, чиято слава се възпява по света от пастирчетата, е облечен като 
танцьор; пауново перо украсява тюрбана Му, ушите Му са закичени с цветя карникара, 
тялото Му е покрито със златиста дреха и цветният гирлянд на победата обвива шията 
Му. Така облечен, Той навлиза в гората Вринда, градината на насладата, белязана от 
Неговите украсени с благоприятни знаци стъпала, изпълвайки дупките на Своята 
флейта с нектара на устните Си” 

Чувайки този стих, Нитянанда Прабху промълвил: „Ха Кришна!” и паднал на 
земята в безсъзнание, а осемте екстатични симптома се проявили по тялото му. 
Махапрабху, нетърпелив да се срещне най-после с брат Си, притиснал Нитай до 
гърдите Си, възхвалявайки го пред сбраните бхакти. 

Няколко дни по-късно Махапрабху пожелал Нитянанда да изпълни Вяса Пуджа 
церемония и били направени необходимите приготовления за този рутуал в дома на 
Шривас. На следния ден Шривас Пандит поел ролята на ачаря на церемонията. След 
приключване на пуджата, той сложил в ръцете на Нитянанда гирлянд и му казал да го 
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предложи на Вясадева. Вечно независимият Нитянанда обаче поставил гирлянда на 
шията на Махапрабху, вместо да го даде на муртито. Махапрабху незабавно дарил на 
Нитянанда визията на шест-ръката форма, с боздугана и плуга на Баларам заедно с 
обичайните символи на Вишну. 

В края на Вяса Пуджата, Махапрабху казал на бхактите да пеят светите имена и 
докато те правели това, Той помолил Шривас за прасад, който лично раздал на всички 
отдадени, както и на слугите на Шривас. Всички приели храната с голяма наслада.  

Виждайки предаността на Шривас към Нитянанда, Махапрабху го благословил 
по следния начин: „Дори Богинята на Щастието да трябва да проси от град на град, в 
твоя дом никога няма да има бедност. Дори котките и кучетата в къщата ти ще имат 
непоклатима преданост към Бога. Поверил съм ти Нитянанда, затова моля те, грижи се 
за него.”(“Чайтаня Бхагавата” 2.8.20-22) 
 

Киртаните в Шривас Анган 

 
Когато Махапрабху пожелал да започне Своите санкиртан забавления, той 

сторил това в дома на Шривас като присъствали само най-близките Му спътници. 
Всичко започнало на едно Екадаши, когато Махапрабху разкрил много трансформации 
на екстатичната любов щом възпяването започнало. 

Инструкцията на писанията гласи, че човек трябва да се заеме с Хари киртан 
вечерта на Екадаши. В онази нощ Махапрабху, животът на целия свят, започнал да 
танцува. Това благоприятно начало на санкиртан движението се случило в двора на 
благородния Шривас, където имената на Кришна, Гопал и Говинда се издигнали до 
небесата. (“Чайтаня Бхагавата” 2.8.77-78) 

Махапрабху поискал вратите да останат затворени и злонамерените 
коравосърдечни хора, на които бил отказан достъп, започнали да хулят Махапрабху и 
отдадените Му. Последователите на Махапрабху игнорирали обидите и продължавали 
екстатично да пеят светите имена. Също както дългата нощ на раса-лила се сторила на 
гопите късичка само няколко мига, нощите на киртаните в дома на Шривас изглеждали 
кратки на Махапрабху и Неговите последователи. 

В края на една такава нощ Махапрабху сложил всичките Шалаграм Шила в 
скута Си и седнал на олтара, разкривайки божествената Си природа в дивен облик и 
приел храната, която бхактите Му предложили. 

Друг един път Махапрабху потънал в Своята маха-пракаша-лила – „лилата на 
великото Богоявление” а Шривас Анган. Тя е разказана в девета глава от Мадхя-кханда 
на „Чайтаня Бхагавата”. При този случай Той оттеглил настроението Си на 
преданоотдаден, прекратил всичките си трансове и открито разкрил Своята 
божественост, седейки на трона на Вишну в продължение на 21 часа. По негов знак, 
бхактите изпълнили абхишек церемония, която е запазена само за Царя на Царете 
според предписанията на свещените книги. Преданоотдадените Му предложили 
цветята и даровете си и Махапрабху ги приел без хитрост или преструвка в нозете Си. 
След това Той дал на всички присъстващи благословии, изпълнявайки личните им 
желания. В течение на 21-часовото забавление (сат прахария), Махапрабху се явил във 
формите на всички предишни аватари. 

Веднъж един брахмачари, който живеел единствено на мляко, поискал от 
Шривас разрешение да види един киртан на Махапрабху. Шривас знаел, че той има 
сатвични привички и затова го поканил вътре. Той скрил брахмачарина в къщата, но 
Махапрабху, който е вътрешният обитател в сърцата на всички същества, много добре 
знаел какво се случва. Той казал: „Не знам какво не е наред с киртана днес, но не 
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изпитвам радост от него. Мисля, че тук някъде има външен човек.” Шривас се уплашил 
и рекъл: „Един брахмачари, който пие само мляко, попита дали може да Те погледа как 
танцуваш. Толкова много настояваше, пък аз знам, че е много отречен и затова го 
пуснах.” Махапрабху се разсърдил и отвърнал: „Човек не може да добие преданост към 
Кришна без да Му се отдаде; това със сигурност не става чрез млечна диета или 
някакви други повърхностни отречения. Да си върви!” Браминът уплашен си тръгнал, 
но все пак помолил поне да зърне Бога. Милостивият Бог го повикал при себе си и 
докоснал с лотосовите Си нозе главата му, казвайки му да не прави шоу от аскетичните 
си практики от горделивост. 
 

Оскърбленията към Шривас 

 
Киртаните на Махапрабху продължавали в дома на Шривас при заключени 

врати в течение на цяла година. През цялото това време много брамини, които били не-
отдадени, се опитвали да се подиграват на Махапрабху и приятелите Му. Някои от тях 
завиждали, че не могат да видят какво се случва вътре и обиждали бхактите. Един от 
тях на име Гопал Чапала решил да унищожи репутацията на Шривас, слагайки на 
стъпалата пред дома му чиния с предлагания за Кали. Там имало алкохол, месо, цветове 
от червен хибискус и червено сандалово дърво. Когато на сутринта Шривас отворил 
вратата, той видял тези неща и избухвайки в смях на висок глас заявил: „Я вижте 
всички! Аз съм шакта! Цяла нощ обожавах Богинята Кали!” Неговите добре-възпитани 
съседи били притеснени от случката. Те махнали жертвените предмети и след това 
пречистили мястото с кравешки тор.  

В резултат на това оскърбление към Шривас, Гопал Чапала се заразил от 
проказа. Веднъж, когато Махапрабху отишъл на брега на Ганг да се изкъпе, Гопал 
Чапала се приближил до Него и Го помолил да го изцели от тази болест. Махапрабху 
гневно му отвърнал: „Грешнико! Ти си враг на бхактите! Няма да те спася! Нека 
червеите продължават да те разяждат в продължение на милиони раждания! Ти направи 
да изглежда, че Шривас е обожавал Кали, затова милиони животи ще гниеш в ада 
наречен Раурава” (“Чайтаня Чаритамрита” 1.17.51-52) 

След като Махапрабху приел санняс, Той отишъл веднъж в Кулия, място където 
всички оскърбления се опрощават. Кулия в наши дни е град от Навадвип, познат като 
Коладвип. Този път, след като Гопал Чапала отново Го умолявал да бъде опростен, 
Махапрабху бил състрадателен и му казал да иде да измоли прошка от Шривас Пандит. 
Човек трябва да иска прошка точно от онзи бхакта, когото е оскърбил, ако иска да 
получи опрощение за нанесената обида. Когато Шривас простил на Гопал Чапала, той 
се освободил от резултатите на оскърблението си. 

Нещастният Девананда Пандит, макар да бил велик лектор върху „Шримад 
Бхагаватам”, не притежавал никаква преданост. Веднъж Шривас Пандит отишъл да чуе 
негова лекция и тъй като бил голям бхакта, бил развълнуван и поразен от стиховете на 
„Бхагаватам” и се разплакал насред публиката. Студентите на Девананда, които 
всичките били мерзавци, със сила извлекли и изхвърлили Шривас навън, защото пречел 
на лекцията. Макар да видял какви ги вършат студентите му, Девананда не ги спрял. По 
този начин той също се превърнал във ваишнава оскърбител. По-късно Махапрабху 
откровено порицал Девананда, че е останал бездеен в тази ситуация. Девананда имал 
щастливата съдба да стане приятел на Вакрешвара Пандит, който му отворил очите за 
истинската идентичност на Чайтаня Махапрабху. Тъй той съжалил за нанесените 
оскърбления и получил милостта на Махапрабху. Според „Гаура-ганоддеша-дипика” 
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Девананда е придворният пандит на Нанда Махараджа във Враджа лила, Бхандари 
Муни. 
 

Кази се опитва да прекрати киртаните 

 
Махапрабху винаги бил амани манада – не търсел уважение към Себе Си, но 

винаги отдавал уважение на другите. Той прегръщал всички и прочувствено ги 
умолявал да пеят Божиите имена. Тогава онези, които Го последвали, започвали на 
висок глас да възпяват светите имена в акомпанимента на мриданги и раковини. За 
материалистите те не били нищо повече от група музиканти, обожаващи Махамая не на 
правилната дата и ги оскърбявали с най-невероятни хули и обиди. Един ден местният 
управник (кази), познат под името Шираджуддин Чханд Кази се разхождал из града и 
съзрял тази сцена. Чувайки силния шум от киртана, той се раздразнил и разгневил. 
Отишъл в къщата на Шривас, счупил мридангата и заповядал да набият някои от 
бхактите за порицание, заплашвайки: „Ако чуя някой още веднъж да извършва този 
санкиртан, ще го накажа още по-жестоко.” Тази забрана донесла дълбоко задоволство 
на всички неверници в града и те весело продължили да се подиграват с бхактите. 

Когато Махапрабху научил за тази случка, Той много се ядосал. Наредил на 
бхактите да вземат факли и музикални инструменти и да го последват в демонстрация 
против указа на Кази. Казвайки им да бъдат безстрашни, Той разделил бхактите на 
няколко групи и след това повел шествието към бреговете на Ганг, танцувайки начело. 
Хиляди мъже, жени и деца изоставили работата си, за да се присъединят към Него и 
последвали санкиртан процесията. Когато мерзавците чули звука от киртана, сърцата 
им се разтреперили. Междувременно, научавайки че стотици хиляди хиндуисти 
наближават дома му, Чханд Кази се укрил вътре, треперейки от страх. 

Пристигайки, Махапрабху попитал има ли някоя почитаема личност наоколо, 
която любезно да информира Кази, че е дошъл и че не иска да му стори зло. Когато 
Кази чул как вежливо се обръща Махапрабху към него, бил привлечен от тона Му и се 
показал навън. Той нарекъл Махапрабху „племеннико”, защото бил брат на Ниламбара 
Чакраварти. След няколко минути сърдечен разговор, Кази разказал следната история: 
„В нощта след като счупих мридангата, сънувах най-страховитото създание – полу-лъв, 
полу-човек. Той дойде и седна на гърдите ми, разплашвайки че ще ги разкъса на 
парчета точно по същия начин, по който аз бях разбил барабана. Когато видя, колко 
съм уплашен, Той ме успокои и обеща да ми прости, ако обещая никога повече да не 
прекъсвам киртана.” 

После Чханд Кази показал одраскванията от ноктите на Нрисингха Дева по 
гърдите си и обещал, че нито той, нито който и да било от неговото семейство ще спре 
вече киртана. Той също станал преданоотдаден на Махапрабху. Гробницата на Чханд 
Кази се намира в Баман Пукул и до нея се издига едно много старо дърво Голока 
Чампа. Хиндуисти и мюсюлмани заедно идват на поклонение на гроба на Чханд Кази. 
 

Още киртан забавления в Шривас Анган 

 
След нощ, прекарана в киртан в дома на Шривас, когато Махапрабху възвърнел 

външното Си съзнание, Той отивал заедно с всички бхакти да се окъпят в Ганг. А 
понякога бхактите церемониално къпели Махапрабху в къщата на Шривас. Една от 
прислужниците на Шривас, девойка на име Дукхи, гледала как Махапрабху танцува 
екстазно и сълзи течали от очите й. Тя извършвала служенето да налива каните с вода 
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от Ганг за сутришната баня на Махапрабху. Един ден Махапрабху забелязал нейната 
преданост и бил много щастлив; тогава Той променил името й от Дукхи (нещастната) 
на Сукхи (Щастливата). 

Друг един ден единственият син на Шривас умрял, докато в къщата течал 
киртана. Шривас се боял, че риданията и оплакването откъм женската част на къщата 
ще притеснят Махапрабху, който бил зает с възпяване на светите имена. И той отишъл 
в къщата, опитвайки се да утеши жените, обяснявайки им духовните истини. Когато 
въпреки всичко те не престанали със силните си вопли, Шривас ги заплашил, че ще иде 
да се удави в реката, ако не спрат да вдигат шум. Това имало желания резултат.  

По-късно същата нощ, обаче, киртанът прекъснал и Махапрабху казал: „Нещо не 
е наред. Да не би някаква трагедия да се е случила в дома на пандита?” Шривас 
отвърнал: „Как би могло нещо да не е наред, след като усмихнатото Ти лице сияе в 
дома ми?” 

Някои от другите бхакти обаче казал: „Прабху, единственият син на Шривас 
умря тази вечер, около час след залез слънце.” 

Махапрабху попитал: „Защо никой не ми каза нищо досега?!” 
Бхактите отвърнали: „Господи, Шривас ни забрани да ти казваме, защото се 

боеше, че това ще намали удоволствието Ти от киртана.” 
Махапрабху рекъл: „Как бих могъл някога да изоставя Своя предан, който до 

такава степен Ме обича!” и заплакал. След това влязъл вътре и седнал край мъртвото 
телце, връщайки го обратно в съзнание. Той го попитал: „Дете! Защо искаш да 
напуснеш къщата на такъв велик преданоотдаден като Шривас?” 

Мъртвото дете отвърнало: „Дните, които имаше да прекарам в дома на Шривас 
изтекоха и сега аз следвам Твоята воля, отивайки някъде другаде. Аз съм живо 
същество без каквато и да било независимост; не мога да действам против волята Ти. 
Моля Те, дари ми милостта Си, никога да не забравям Твоите лотосови нозе, където и 
да трябва да отида.” 

Когато членовете на семейството на Шривас чули детето да говори тъй мъдро, 
незабавно забравили мъката си и спрели да ридаят. Махапрабху рекъл на Шривас: „От 
днес нататък Нитянанда и Аз ще бъдем твоите синове. Ние никога няма да те 
изоставим.” 
 

Посещенията на Шривас в Пури 

 
След като Махапрабху приел санняс и заживял в Пури, Шривас идвал всяка 

година заедно с останалите бхакти, за да прекарат с него четирите месеца на дъждовния 
сезон. 

Шривас участвал с Махапрабху в Неговите забавления – чистенето на храма 
Гундича и  Ратхаятрата. Той бил главният певец във втората санкиртан група или 
сампрадая, където основният танцьор бил самият Нитянанда Прабху. Сварупа 
Дамодара бил водещият певец, а Адвайта Ачаря танцьорът в първата киртан група; в 
третата пеел Мукунда Датта, а Хари Дас танцувал. Говинда Гхош пеел в четвъртата, а 
Вакрешвар Пандит танцувал. Петата сампрадая идвала от село Кулина и Рамананда и 
Сатяраджа били главните танцьори. Шестата група била от Шантипур и в нея танцувал 
Ачйутананда. Седмата група се състояла от жителите на Шрикханда и там Нарахари и 
Рагхунандан заемали водещите роли. 

Когато Махапрабху танцувал, седемте групи се събирали. В един такъв случай 
цар Пратапарудра съзерцавал лудия танц на Махапрабху, облегнат на раменете на своя 
слуга Харичандан. В същото време Шривас дошъл и, загледан в Махапрабху, застанал 
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точно пред Харичандан. Царският слуга започнал да бута дълбоко вглъбения Шривас, 
казвайки му да се премести, за да може царят да гледа. Шривас се подразнил от 
неспирните побутвания и накрая се обърнал и зашлевил Харичандан. Харичандан се 
разярил и бил готов да отвърне на удара, но царят го спрял, обяснявайки му колко 
голям късметлия е той, щом е бил докоснат от ръката на велик отдаден като Шривас. 
 

Шривас се премества в Кумарахатта 

 
След като Махапрабху приел санняс в Катва, за Шривас и братята му било 

невъзможно да останат повече в Навадвип, където всичко болезнено им напомняло за 
Бога. Те се преместили в Кумарахатта (Халисахар), близо до родното място на Ишвара 
Пури. Въпреки това Шривас и неговите братя пътували ежегодно от Кумарахатта както 
до Нилачала да видят Махапрабху, така и до Маяпур, за да посетят Сачи Мата. 

Веднъж Махапрабху пристигнал в родното място на Своя гуру и изразил 
почитта Си, взимайки пръст оттам, която увил в дрехата си. Оттам Той отишъл в 
къщата на Шривас. Членовете на семейството му Го посрещнали с радост заедно с 
придружителите Му и се потопили в служене към тях. Махапрабху забелязал това и 
рекъл на Шривас: „Ти си домовладика с голямо семейство. Трябва да печелиш пари, за 
да поддържаш семейството си, иначе как ще можеш?” Шривас отвърнал, че няма 
никакво желание да печели пари и след това плеснал с ръце три пъти. Махапрабху го 
попитал какво означава това и Шривас отвърнал: „Ще гладувам един, два, три дни. И 
после, ако още не съм намерил нещо за ядене, ще вържа една стомна на врата си и ще 
скоча в Ганг.” Махапрабху надал силен вик и повторил благословията, която му бил 
дал в Навадвип: „Дори Богинята на Щастието да трябва да стане просякиня, ти никога 
не ще познаеш нужда в дома си. Бог Кришна сам осигурява всичко необходимо на 
преданите Си.” 

„Аз лично поемам цялата отговорност по придобиването и запазването на 
необходимото за Моите напълно отдадени предани, които са винаги потънали в мисли 
за Мен и Ме обожават с изключителна преданост.” (Гита 9.22) 

Дори след като Махапрабху останал завинаги в Пури се казва, че Неговите 
божествени проявления се намират на четири места: в къщата на Сачи Деви; навсякъде, 
където танцува Нитянанда; на киртаните у Шривас и в дома на Рагхава Пандит. Те са 
там, защото Богът е силно привлечен от любовта на Своите предани (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.2.34-35) 

Денят на появяване на Шривас Пандит е осмият ден на намаляващата луна 
(кришна аштами) през месец Чайтра, а денят на напускането му е десетият ден на 
намаляващата луна (кришна дашами) през Ашарх. 
 
 
 
 

ШРИЛА ГАДАДХАР ПАНДИТ ГОСВАМИ 

 
Въплъщението на любовта, онази, която преди бе Кралицата на Вриндавана, 

Радха, сега е възлюбленият на Гаура, Шрила Гададхар Пандит. Самият Сварупа 
Дамодара потвърждава, че Гададхар е Богинята на Щастието във Враджа, любимата на 
Шямасундара във Вриндаван. Сега Тя се превърна в Богинята на Щастието и Любовта 
за Гаура и е позната като Шрила Гададхар Пандит. Лалита, известна още с името 
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Анурадха е най-близката приятелка и довереница на Радха. Тя също е влязла в 
Гададхар. (“Гаура-ганоддеша-дипика” 147-150) 
 

Гададхар-таттва 

 
Онази, която бе Радха в забавлениятта на Кришна, стана Шрила Гададхар 

Пандит Госвами в Гаура лила. Когато Гаура проявява Своята идентичност с Нараян, 
Неговите шакти са съпругите Му Лакшмиприя и Вишнуприя. Когато обаче се 
идентифицира с Кришна, Негова шакти е Шрила Гададхар Пандит Госвами. 

Отдавам почитанията си на Кришна, който се проявява в пет черти: като 
преданоотдаден, като експанзия на преданоотдаден, като инкарнация на 
преданоотдаден, като чист преданоотдаден и като енергията на преданото отдаване. 

Тези пет характеристики всичките се появяват в инкарнацията на Чайтаня 
Махапрабху и в тяхна компания Той щастливо възпява светите имена. Макар да идва в 
пет облика, всъщност между тях няма разлика. Разликата се появява поради желанието 
Му да вкусва различните характеристики на предаността. 

Шри Гауранга, Нитянанда, Адвайта, Гададхар и Шривас съставляват Панча-
таттва и в духовен смисъл между тях няма разлика. Върховната Истина има необятни и 
разнообразни забавления, наслаждавайки се на различните вкусове на духовните 
взаимоотношения и затова се разделя в пет различни форми.  

джая джая нитянанда-гададхарера дживана 
джая джая адвайтади бхактера шарана 

„Вечна слава, вечна слава на живота на Нитянанда и Гададхар! Вечна слава, 
вечна слава на убежището на всички бхакти, начело с Адвайта!“ Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур коментира думите „животът на Гададхар” 
по следния начин: „Шрила Гададхар Пандит Госвами е най-близкият сред най-близките 
предани на Шри Чайтаня. Той е изворът на цялата шакти-таттва и затова присъства 
по еднакъв начин в забавленията на Махапрабху както в Навадвип, така и в Нилачала. 
Домът на неговото детство бил в Навадвип; по-късно, когато приел санняс, той заминал 
да живее в Джаганнатх Пури, в една градина (тота) на морския бряг. Чистите предани, 
които копнеят да влязат в обожанието на Радха и Говинда в мадхуря-раса приемат 
подслон в Гададхар Пандит и са най-интимните отдадени на Гауранга Махапрабху. 
Онези предани, които нямат такава наклонност, приемат подслона на Нитянанда 
Прабху и се заемат с чисто предано служене в неговото настроение. Някои от 
преданите на Махапрабху, например Нарахари, били последователи на Шрила 
Гададхар Пандит Госвами. Те намират убежище при него знаейки, че той е най-скъпият 
спътник на Махапрабху и си заслужава да му бъде служено. Ето защо някои бхакти 
наричат Чайтаня „животът на Нитянанда”, а други Го наричат „животът на Гададхар” 
 

Младостта на Гададхар 

 
Шрила Гададхар Пандит Госвами се родил в селцето Белети в съвременен 

Бангладеш през 1486 г. в деня на тъмната луна (новолунието) на месец Вайшакх. Баща 
му бил Мадхава Мишра, а майка му Ратнавати Деви. Той имал също така и по-малък 
брат, наречен Банинатх. Семейството живеело в Белети Грам докато Гададхар станал на 
12 години и след това се преместило в Навадвип. 

Гададхар Пандит останал брахмачари през целия си живот. И наистина, 
неговото безразличие към земните удоволствия било такова, че Ишвата Пурипада бил 
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дълбоко впечатлен, срещайки го в Навадвип. Ишвара Пурипада дал на Гададхар 
напътствия върху  „Кришна-лиламрита” – книга, написана от самия него. 

Докато Махапрабху се наслаждавал на студентските Си забавления, нямало и 
един учен в целия град Навадвип, който да не се боял да влезе в дебат с Него. 
Махапрабху разгромявал позицията му, а след това показвал как тя би могла да бъде 
защитена. Мукунда, Шривас и останалите, които познавали радостта на преданите 
чувства, се страхували да навлизат в подобни безсмислени спорове с Нимай Пандит, 
затова Го отбягвали. Един ден Нимай срещнал Гададхар и го накарал да даде 
дефиниция за  освобождение. Гададхар отговорил според философията Няя, че 
освобождението се състои в окончателното и абсолютно изкореняване на всички 
страдания. Нимай се заел да му доказва колко несъстоятелно е това определение. 
Бхактите, които били там и Го слушали как говори, си помислили колко прекрасно би 
било такъв брилиантен учен да беше и преданоотдаден. 

Когато се завърнал от Гая, Махапрабху започнал да разкрива изумителните 
трансформации на божествената любов. Шриман Пандит бил първият, който видял 
екстатичните симптоми у Махапрабху и разказал на какво станал свидетел на 
останалите бхакти, които били неземно щастливи от тази новина. Когато Махапрабху 
решил да разкрие истинската Си идентичност пред отдадените, Той им казал да се 
съберат в къщичката на Шукламбхар Брахмачари. Гададхар бил сред онези, които 
отишли там, но дискретно криел присъствието си, докато не видял Махапрабху да се 
опива от мощта на светите имена. Самият Гададхар бил победен от екстатични 
симптоми (саттвики) и загубил съзнание. Тогава Махапрабху му казал: „Гададхар! Ти 
си такъв щастливец! От най-ранно детство умът ти е бил насочен към лотосовите нозе 
на Кришна, докато Аз пилеех живота Си в безполезни дела. Макар да бях добил 
рядкото съкровище на човешкото раждане, поради злата Си съдба, Аз не можах да се 
възползвам от него”. (“Чайтаня Бхагавата” 2.1.98-99) 

Впоследствие Гададхар съумявал да успокоява Махапрабху, когато Той бил 
прекалено погълнат от Своите екстази. Един ден Махапрабху плачел в отчаяние от 
раздялата: „Къде е Кришна? Къде е Кришна?” Гададхар Му казал: „Твоят Господ 
Кришна е скрит в сърцето Ти.” Веднага щом чул това, Махапрабху започнал да дращи 
гръдта Си, но за щастие Гададхар успял да го спре, улавяйки ръцете Му. След това го 
умирил, казвайки: „Кришна скоро ще дойде при Теб. Потърпи.” Когато Сачи видял 
колко мъдро Гададхар успял да се справи със сина й, тя го помолила винаги да бъде 
близо до Нимай и да го защитава. (“Чайтаня Бхагавата” 2.2.198-210) 
 

Гададхар взима посвещение от Пундарика Видянидхи 

 
Веднъж Махапрабху внезапно започнал да вика имената на Своя скъп приятел 

Пундарика Видянидхи: „Пундарика! Татко мой!” Никой от присъстващите бхакти не 
познавал Пундарика, който преди бил бащата на Радхарани - Вришабхану и затова не 
можели да разберат какво иска да каже Богът. Когато Го разпитали, Той възславил 
Пундарика Видянидхи и им казал, че той скоро ще пристигне в Навадвип Маяпур. 
Обаче когато Пундарика дошъл в Навадвип, никой не го разпознал, защото се 
прикривал зад облика на човек, който обича да се наслаждава и замаскирал дълбоките 
си предани чувства.  

Мукунда Датта преди живеел в Читтагонг и познавал добре Пундарика. Един 
ден той казал на Гададхар, че иска да го запознае с един много издигнат ваишнава и го 
завел в дома на Пундарика. Мукунда ги представил един на друг и Видянидхи 
подхванал радостно разговор с Гададхар. Обаче Гададхар, който бил нечувствителен 
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към сетивните наслади още от детството си, не можел да не се усъмни в Пундарика 
Видянидхи, виждайки скъпата мебелировка, която го обграждала и тънките копринени 
възглавници, по-бели от млечна пяна, както и парфюмите, които се носели из въздуха. 
Мукунда прочел съмнението, изписано на лицето на Гададхар и решил да му разкрие 
истинската предана натура на Пундарика. Той рецитирал един стих от „Бхагаватам”, 
възхваляващ Кришна: 

„Не е ли наистина изумително! Сестрата на Бакасура, злата Путана, бе изпратена 
с мисията да погуби Кришна. Въпреки злото й намерение, Той изпи отровата калакута, 
смесена с млякото на гърдите й и й дари позицията на дойка (като на Амбика) в Голока! 
Има ли някой друг, по-милостив от Кришна, при когото бих могъл да приема подслон?” 
(Шримад Бхагаватам 3.2.23) 

В мига, в който Пундарика чул това четиристишие, той заплакал: „Ха Кришна!” 
и паднал на земята в припадък. Необикновени екстатични симптоми се появили в 
тялото му. Гададхар бил изумен да види такава реакция и съжалил за обидните мисли, 
които имал само преди миг. По-късно Махапрабху посъветвал Гададхар, че най-
добрият начин да се освободи от това оскърбление е да помоли Пундарика Видянидхи 
за посвещение. Ето как Гададхар станал негов ученик.  
 

Постоянен спътник на Бога 

 
Шрила Гададхар Пандит Госвами бил постоянен спътник на Махапрабху; той 

играл в пиесата за Кришна лила в дома на Чандрашекхар; бил свидетел на великото 
богоявление (маха-пракаша) в Шривас Анган, присъствал на преобразяването на Кази, 
бил там, когато Махапрабху приел санняс; придружил Махапрабху до Пури, чистел 
заедно с Него храма Гундича, къпал се с Него в Нарендра Саровар, бил с Него 
навсякъде и във всичките Му забавления. 

В къщата на Чандрашекхар в първата част на пиесата за забавленията на Кришна 
във Вриндавана, която поставил Махапрабху, Хари Дас играел ролята на селския 
полицай, Шривас Пандит бил Нарада Муни, а Махапрабху – Рукмини. Във второто 
действие Гададхар също се облякъл като жена и тогава Махапрабху казал: „Гададхар е 
част от Моето Вриндаванско семейство.”  
 

Кшетра-саннясът на Гададхар 

 
Шрила Гададхар Пандит Госвами заживял в Пури като кшетра-санняс. 

Махапрабху му дал служене към муртито Тота Гопинатх и му казал да живее в 
Ямешвар Тота, градината на храма Ямешвар Шива. Веднъж, чувайки, че Нитянанда е 
дошъл в Пури, той го поканил да приеме прасад от Тота Гопинатх. Нитянанда приел 
поканата и донесъл фин ориз от Бенгал като дар за Гопинатх. Гададхар сготвил ориза 
заедно с листа и зеленчуци от градината Ямешвар. Докато предлагал храната на 
муртито, Махапрабху също се появил там, донасяйки им голяма радост. Тримата заедно 
радостно приели прасада. (Чайтаня Бхагавата, Антя 10) 

Когато Махапрабху пожелал да иде във Вриндаван, Рамананда Рая и 
Сарвабхаума Бхаттачаря използвали всички средства, с които раполагали, да Го 
накарат да остане в Пури. Когато Махапрабху показал още по-твърдата Си 
решителност въпреки това да отиде във Вриндаван, бхактите най-после Му разрешили 
да замине след Виджая-дашами. Цар Пратапарудра помогнал по легален начин, за да 
мине гладко пътуването Му. Когато Махапрабху пресякъл река Читротпара напускайки 
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Пури, Рая Рамананда, Мадрараджа и Харичандан продължили с Него. Но поради своят 
кшетра-санняс, Шрила Гададхар Пандит Госвами не бивало да върви по-нататък. Той 
обаче не можел да понесе и мисълта да се раздели с Бога и искал да продължи с Него. 
Наложило се Махапрабху да му напомни за обета му да не напуска никога Джаганнатх 
Пури и да му забрани да продължи към Враджа. Гададхар дръзко възразил: „По 
дяволите моя обет да стоя в Пури! Доколкото това ме засяга, Джаганнатх Пури за мене 
е там, където си Ти”. Махапрабху обаче бил настоятелен и казал на Гададхар да не 
изоставя служенето си към Гопинатх. Гададхар упорито спорел: „Само да виждам 
Твоите лотосови нозе струва милиони пъти повече от служенето ми към Гопинатх.” 

Махапрабху казал: ”Ако изоставиш задълженията си към Гопинатх, това ще се 
смята за Моя грешка.” Гададхар отвърнал: „Не! Аз поемам цялата отговорност за всяко 
оскърбление към Гопинатх. Аз съм тръгнал самичък; не вървя с Тебе. Отивам в Бенгал 
да видя Сачи Мата, да не съм тръгнал заради Тебе!” И тъй Махапрабху продължил на 
север по пътя към Джарикханда, откъдето мислел да продължи към Вриндаван, а 
Гададхар тръгнал сам. 

Никой друг освен най-близките спътници на Махапрабху не би могъл да разбере 
измеренията на бунтовната преданост на Гададхар Пандит към Гауранга. Любовта по 
пътя на спонтанната преданост не е лесноразбираема. Гададхар бил готов да изостави 
обетите си, служенето си, всичко – за Гауранга. 

Когато групичката на Махапрабху пристигнала в Куттак, на стотина километра 
северно от Пури, Махапрабху повикал Гададхар и му казал: „Ти осъществи целта си да 
нарушиш своите обети и да напуснеш служенето си. Ако дойдеш с Мен, това ще те 
направи щастлив. Своето собствено щастие ли търсиш – или Моето? Мен ме прави 
нещастен това, че ти наруши обета си да не напускаш Пури и да служиш на Гопинатх. 
Ако искаш Моето щастие, върни се в Пури и отново поеми обета си. Само това мога да 
ти кажа.” 

Когато чул думите на Махпрабху, Гададхар се сринал на земята и загубил 
съзнание. Махапрабху поръчал на Сарвабхаума Бхаттачаря да го утеши и да го 
придружи обратно до Пури. После продължил към Вриндаван. 
 

Гадай-Гауранга 

 
Поради обичливата си простосърдечност, жената на Кришна Рукмини не можела 

винаги да проумее шегите Му и понякога се плашела. Също като нея, Гададхар бил 
неспособен да разбира остроумните духовитости на Махпрабху или престореното Му 
безразличние, като и двете му причинявали болка и тревога. По природа Гададхар бил 
чистосърдечен и любвеобилен. Веднъж Валлабха Бхатта дошъл да види Махапрабху и 
повел с Него шеговит разговор. Обаче когато Махапрабху видял, че Валлабха Бхатта 
бил прекалено надменен със своята ученост, Той някак се дистанцирал от него и 
започнал да намира кусури във всичко, което казвал. 

Валлабха отвърнал на безразличието на Махапрабху като започнал често да 
посещава Гададхар, натрапчиво показвайки обич и привързаност към него. Махапрабху 
нехаел за отношенията между Валлабха и Гададхар и започнал да показва и към 
Гададхар известна студенина. Това поведение уплашило Гададхар и го накарало да си 
мисли, че Махапрабху ще го пропъди, затова той дошъл и паднал, ридаейки, в нозете на 
Бога. Махапрабху се засмял и прегърнал Гададхар. Той казал: „Исках да те подразня, но 
вместо да се ядосаш, ти търпеливо понесе всичко. Номерата Ми не можаха да 
обезпокоят ума ти. Ти Ме спечели с простосърдечния си характер!”  
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Никой наистина не може напълно да опише природата на екстатичната любов на 
Гададхар. Заради него Махапрабху получил името Гададхара-прананатха, „животът и 
душата на Гададхар”. Никой не би могъл да опише Божията милост към Гададхар; 
затова хората възпяват имената им заедно: Гадай-Гауранга! (“Чайтаня Чаритамрита” 
3.7.157-160) 

Гададхар Пандит останал на тази земя само 11 месеца след напускането на 
Махапрабху. В „Бхакти-ратнакара” Нарахари Чакраварти е описал ужасните страдания 
на Гададхар, докато му липсвал Махапрабху. Той останал жив единствено, за да може 
да вижда Шринивас Ачаря. 

Повтаряйки името на Гаурасундар със затворени очи, въздишките му били 
изгарящи като пламъци. Никой освен Бог не знаел как страдал Гададхар в отсъствието 
на Гауранга. Неподвижното му тяло оставало живо единствено, за да даде милостта си 
на Шринивас Ачаря. (“Бхакти-ратнакара” 3.142-144) 

Шрила Гададхар Пандит Госвами напуснал в Пури, в тъмната нощ на 
новолунието на месец Джйештха през 1535 г. 

 
 
 
 

ШРИ МУРАРИ ГУПТА 

 
Мурари Гупта бил Хануман в лилата на Рамачандра (“Гаура-ганоддеша-дипика” 

91). Думата „гупта” означава „скрит”, така че името Мурари Гупта показва, че Мурари 
(Шри Чайтаня Дева) тайно и постоянно обитава неговото сърце (Чайтаня Бхагават 
2.10.31).  

Мурари Гупра се родил в семейство на aюрведически лекари в областта Шилхет. 
Имената на родителите му са неизвестни. Той бил малко по-възрастен от Махапрабху. 
Мурари Гупта лекува болестта на материалния живот. Той бил един от многото 
придружители на Махапрабху, които се появили в Шилхет (“Чайтаня Бхагавата” 
1.2.35). Когато семейството на Мурари се преместило от Шилхет в Навадвип, те 
живеели в същия квартал като Чайтаня, и така Мурари бил другар на Нимай в много от 
детските Му забавления. 
 

Студентският живот на Мурари в Навадвип 

 
Мурари Гупта бил ученик в училището (тол) на Ганга Дас Пандит заедно с 

Нимай. Докато Богът бил зает да се забавлява с учене и изследване, той обичал да 
подхваща с Мурари шеговити спорове. Мурари бил удивен от интелигентността и 
учеността на своя съученик. Самият той също станал добър учен по Божията милост. 
Един път Нимай много се зарадвал на решението, което Мурари намерил на една 
задача. Той докоснал с лотосовата Си ръка приятеля Си, изпълвайки цялото му тяло с 
трепетен екстаз. Мурари Гупта дълбоко в сърцето си почувствал, че тази личност не би 
могла да бъде обикновено човешко същество. Нима обикновен човек би могъл да добие 
такава ученост толкова бързо? И даже самото Му докосване да носи такава екстатична 
наслада! (“Чайтаня Бхагавата” 1.10.30-33) 

Украшението на един ваишнава е неговото смирение. Махапрабху изпитвал 
силни чувства, виждайки Мурари Гупта  разкрасен по такъв начин. 
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Мурари Гупта бил съкровищница пълна с любов. Сърцето на Махапрабху се 
топяло, когато наблюдавал мекотата и кротостта на Мурари. (“Чайтаня Чаритамрита” 
1.10.49) 
 

Специалната милост на Махапрабху към Мурари 

 
Когато се завърнал от Гая, Махапрабху срещнал Мурари в къщата на 

Шукламбар Брахмачари. Мурари бил чул за промяната у Махапрабху от Шриман 
Пандит. Богът много обичал Мурари и един ден му дарил видението на Своята форма 
като Вараха Аватар; Той вдигнал каната за вода на Мурари върху носа Си, надавайки 
силен рев. Мурари почувствал, че животът му е постигнал пълнотата си при тази визия 
и съчинил химн във възхвала на Бога. Тази случка е красиво описана от Вриндаван Дас 
Тхакур в Мадхя-кханда на „Чайтаня Бхагавата”, глава 3. 

Богът приел настроението на Вараха в дома на Мурари. Той се качил на 
раменете му и затанцувал из неговия двор. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.17.19) 

Мурари Гупта бил поклонник на Бог Рамачандра и обичта на Махапрабху към 
него напомня онази на Рамачандра към Неговия слуга Хануман. 

Господ Гаура Хари чувствал силна любов към Мурари. Тя била досущ като 
любовта на Бог Рамачандра към Хануман. (“Чайтаня Бхагавата” 2.3.11) 

През време на 21-часовото велико богоявление (маха-пракаша) в Шривас Анган, 
Богът дарил на Мурари визията да Го съзре като Рама. Когато Мурари видял пред себе 
си своето обожаемо мурти, той се изгубил в припадък. След това възславил Бога по 
начин, който толкова много Го зарадвал, че Той дарил на Мурари благословията 
всичките му желания да се изпълняват. 

Махапрабху казал на Мурари: „Виж Моя облик!” И, о чудо, Мурари видял право 
пред себе си обликът на Рагунатх! Видял Бога на Вселената, с кожа смугла като трева 
дурба, седейки във вирасана – позата на велик стрелец с лък. Видял Сита и Лакшман от 
двете Му страни, видял и армията Му от маймуни наоколо, пееща хвалебствени химни. 
На Мурари се сторило, че самият той бил една от тези маймуни и щом съзрял това, той 
припаднал. Най-добрият сред лекарите, Мурари Гупта, лежал в безсъзнание на земята, 
напълно победен от магията на Махапрабху. (“Чайтаня Бхагавата” 2.10.7-11) 

Веднъж, чувайки Мурари Гупта да възпява славата на Рамачандра, Махапрабху 
написал на челото му думите „Рама Дас”, слугата на Рама. (“Чайтаня Чаритамрита” 
1.17.61) 
 

Мурари и Нитянанда Прабху 

 
Махапрабху преподал духовните истини за Себе Си, Нитянанда Прабху и 

въпросите на етикета чрез Мурари. Веднъж Мурари Гупта пристигнал в дома на 
Шривас и с влизането си, отдал почитания първо на Махапрабху и след това на 
Нитянанда. Но Махапрабху му казал, че не е спазил правилната процедура. Мурари не 
могъл да разбере, какво има Богът предвид. Същата нощ, когато се прибрал вкъщи, той 
видял в съня си Нитянанда като Баларам, който веел на Махапрабху, Кришна, с 
ветрило. Тогава Мурари разбрал какво искал да му каже Махапрабху и оттогава винаги 
поднасял почитанията си първо на Нитянанда, и след това на Махапрабху.  

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур пише в своята „Гаудия-
бхаша”: „Шри Мурари бил поклонник на Баларам. Ето защо да се почита Върховният 
Бог без преди това да бъде обожаван гуру и джагад-гуру е протоколна грешка.” 
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Лотосоокият Махапрабху седял с усмихнатия Нитянанда от дясната Си страна. 
Мурари отдал поклоните си първо на Нитянанда и след това в нозете на Вишвамбхар. 
(“Чайтаня Бхагавата” 2.20.22-23) 
 

Мурари лекува разстроеният стомах на Махапрабху 

 
Богът винаги е много щастлив да приема даровете на Своите предани, 

независимо как са приготвени. Веднъж Мурари се върнал вкъщи и рекъл на жена си, че 
иска да хапне. Неговата предана съпруга с внимание сготвила ориз с гхи и го дала на 
мъжа си. Но Мурари, погълнат в размисли върху Кришна, гребял шепа след шепа от 
ориза и го хвърял на пода, предлагайки го по такъв начин на Бога. Изумителното е, че 
макар Махапрабху да не присъствал там тогава, Той приел това предлагане. На следния 
ден Богът дошъл при Мурари  и му казал: „Идвам за лекарство. Вчера ти продължаваше 
да настояваш да ям. Накара ме да изям толкова много, че сега стомахът Ми е разстроен. 
Дай Ми малко вода, която да излекува стомашния Ми проблем.” Махапрабху надигнал 
стомната на Мурари, изпивайки цялото й съдържание. Виждайки това Мурари загубил 
съзнание, а бхактите които били там, се разридали.  

Мурари ще излекува всеки, който дойде при него, независимо дали болестта му 
е телесна или душевна. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.10.51) 
 

Страхът на Мурари, че Бог ще го напусне 

 
Мурари Гупта изследвал забавленията на много божествени инкарнации и 

стигнал до заключението, че във всяко едно от Своите появявания, Той винаги урежда 
нещата така, че Неговите спътници да напуснат света преди Него. Затова Мурари си 
помислил, че след като Махапрабху неизбежно ще напусне света в даден момент, за 
него би било по-добре да си е тръгнал преди този ден да настъпи, защото не би могъл 
да понесе да присъства на подобна случка. Поради тази причина Мурари се сдобил с 
остър нож и го държал скрит в дома си. Богът научил за намерението му и незабавно 
отишъл в къщата му, изисквайки ножа. Тази лила е описана в дванайста глава на 
„Бхакти-ратнакара”. 

Мурари Гупта също ходел на ежегодното поклонение до Пури, за да види 
Махапрабху. Придружаван от жена си, той хранел Бога с много ястия, които двамата 
били приготвили. Мурари участвал в Ратхаятра фестивала като член на третата 
санкиртан група, в която Мукунда Датта пеел, а Хари Дас Тхакур танцувал. 
 

Изключителната преданост на Мурари към Рама 

 
Махапрабху преподал принципите на преданността към обожаемото мурти чрез 

Мурари Гупта. Човек не може да напредне в преданото служене без специфична 
посветеност към едно обожаемо мурти или ишта-девата. Мурари бил инкарнация на 
Хануман и виждал Чайтаня Махапрабху като Рамачандра. Веднъж Махапрабху поискал 
да изпита верността му към  любимия му Рама, казвайки му вместо Него да обожава 
Кришна. Богът обяснил на Мурари, че Кришна е Върховният Бог, изворът на всички 
инкарнации. Тъй като Кришна е океан от всички предани вкусове, радостта която човек 
получава служейки на Него, не може да бъде получена чрез служене на нито една друга 
Негова форма. Мурари обещал на Махапрабху, че ще стори, каквото Той го посъветвал 
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и ще обожава Кришна, но когато се завърнал в дома си, не могъл да изостави 
лотосовите нозе на Рамачандра. Дори самата мисъл за това го отчайвала и той не могъл 
да заспи цялата нощ. На сутринта той отишъл при Махапрабху и паднал в нозете Му, 
цял облян в сълзи, казвайки смирено: „Аз съм продал сърцето си на Рамачандра. Не 
мога да си го взема от нозете Му. Само щом се опитам, това ми причинява непоносима 
мъка. Не мога да изоставя лотосовите нозе на Рагунатх, дори това да означава да не ти 
се подчиня. Какво да сторя! О милостиви, моля те, позволи ми по-скоро да напусна 
живота си пред очите Ти, отколкото да страдам от такава съдба!” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.15.149-151) 

Хануман е известен с един свой стих, изразаващ простосърдечната му преданост 
към Рама: 

шри-натхе джанаки-натхе 
чабхеде параматмани 
татхапи мама сарвасво 
чамах камала-лочанах 

 
„И Нараян, съпругът на Лакшми, и Рамачандра, съпругът на Сита, са в еднаква 

степен Върхоният Бог. Въпреки това, единствено лотосоокият Рама е всичко за мен.” 
Махапрабху бил безкрайно щастлив да види такива чувства на изключителна 

преданост към обожаемото мурти. Той казал: „Ти си самият Хануман, вечният слуга на 
Рамачандра. Наистина, защо да изоствяш служенето в лотосовите Му нозе?” 

Бащата на Шри Джива Госвами, Анупама, по същия начин бил отдаден на Рама. 
Махапрабху го сравнил с Мурари, когато Санатан му казал, че Анупама не бил 
способен да се откаже от обожаването на Рама, въпреки увещанията на братята си. 

Махапрабху рекъл: „Преди аз изпитах Мурари Гупта и открих, че той е отдаден 
на Рама по същия начин. Славен е онзи предан, който не изоствя лотосовите нозе на 
своя обожаем Бог. Славен е и онзи Бог, който никога не изоставя своя предан.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.4.45-46) 

Мурари Гупта напуснал на същото пълнолуние шарат-пурнима, когато е 
есеннният раса-лила фестивал. 
 
 
 

ШРИ ВАСУДЕВА ДАТТА ТХАКУР 

 
Във Враджа имаше двама певци на име Мадхукантха и Мадхуврата. Те се 

появиха в Чайтаня Лила като Мукунда и Васудева Датта, които бяха певците в 
обществото на Чайтаня Махапрабху. (“Гаура-ганоддеша-дипика” 140) 

Шри Васудева Датта се родил в село Чанхара в областта Читтагонг на 
съвременен Бангладеш. Приятелят на Махапрабху, Мукунда Датта бил по-малкият брат 
на Васудева Датта. Те произхождали от семейство на лекари и и двамата дошли да 
живеят в Навадвип.  

Васудева Датта Тхакур имал прекрасен глас и също много добре познавал 
Сангита-шастра. Той бил един от най-близките спътници на Махапрабху, участващ в 
киртаните в дома на Шривас и по улиците на Навадвип. Махапрабху се радвал на 
приятелството му заради качествата му на ваишнава. 

Васудева имал изключително сърдечно приятелство със Шривас Пандит и 
Шивананда Сен. Той бил много щедър по натура. Без никога да мисли за себе си, той 
свободно харчел парите си за другите. Махапрабху виждал това, затова помолил 
Шивананда Сен да го надглежда. 
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Състрадателността на Васудева 

 
Васудева бил толкова отчаян от страданията на живите същества, че бил готов 

да поеме греховете им и да страда вместо тях в ада. Той прочувствено умолявал 
Махапрабху да му дари тази благодат: „Боже мой! Ти дойде в този свят, за да го 
спасиш, затова моля Те, приеми молитвата ми. Ти си всемогъщ и всемилостив и ако се 
съгласиш да удовлетвориш искането ми, това лесно би могло да се случи. Когато 
гледам страданията на света, сърцето ми се разкъсва на парчета. Затова, моля Те, 
Господи, дай ми техните грехове! Ще ги поема и ще страдам в ада вместо тях, но 
умолявам Те, освободи ги от материалната им болест.” (“Чайтаня Чаритамрита” 
2.15.160-163) 

Когато Махапрабху чул тази сърцераздирателна жалба за всички живи същества 
на света, Той рекъл на Васудева: „Ти поиска освобождението на всички живи същества 
във вселената. Нека тъй да бъде! Те ще се спасят без да се налага да изстрадват 
последствията от греховете си. Кришна не е неспособен да направи това; Той е 
всемогъщ, така че за какво Му е да те кара теб да страдаш заради техните грешки? 
Онези, чието благополучие желаеш ти, всичките ще станат ваишнави, а Кришна отмива 
греховете на ваишнавите.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.15.167-169) 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур пише в своята „Анубхашя” 
към „Чайтаня Чаритамрита”: „На Запад християните вярват, че единствено техният 
Учител Исус Христос е дошъл в този свят от желание да страда вместо всички хора, 
приемайки върху себе си греховете им. Но тук виждаме, че сред спътниците на 
Махапрабху, Васудева Датта Тхакур, също както и Хари Дас Тхакур, показват милиони 
пъти по-велико състрадание и щедрост, защото Васудева поискал да страда на мястото 
на всички същества (не само хората) във вселената. Правейки това, той научил света 
каква е безграничната природа на безкористната любов, която изпитват ваишнавите.” 

Ядунандан Ачаря, който бил дикша гуру на Рагунатх Дас Госвами, също 
получил благословията на Васудева Датта.  

Можем да видим колко скъп бил Васудева Датта на Махапрабху от думите на 
Бога, изречени в дома на Шривас Пандит в Кумарахатта.  

Гаурачандра повтарял отново и отново: „Моето тяло принадлежи на Васудева. 
Ако той поиска да Ме продаде, Аз се оставям да бъда продаден, няма да се 
противопоставя. Заявявам това пред всички вас. Ако някой влезе дори в най-тънък 
досег с Васудева Датта, той ще бъде защитен от Кришна! Слушайте, всички вие, 
ваишнави! Истина ви казвам: тялото Ми принадлежи само на Васудева!” (“Чайтаня 
Бхагавата” 3.5.27-30) 
 
 
 
 

ЧАНДРАШЕКХАР АЧАРЯ 

 
Мъдрите знаят, че Чандрашекхар Ачаря е въплъщение на лунния бог, а Уддхава 

Дас е също частична инкарнация на луната. (Чаура-ганоддеша-дипика 112) 
Шрила Бхактивинода Тхакур пише в своята „Амрита-праваха-бхашя”, че според 

някои източници Ачаряратна (Чандрашекхар) бил чичо на Махапрабху, т.е. мъж на 
сестрата на майка му. В „Гаудия ваишнава Абхидхана” се обяснява, че той бил женен 
за сестрата на Сачи Деви, Сарваджая. Той също бил роден в Шилхет. 
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Шри Чандрашекхар живеел в съседната на дома на Джаганнатх Мишра къща в 
Маяпур. Чайтаня Матх, обществото основано от Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур, в момента се намира на това място. Още преди раждането на Махапрабху, 
Чандрашекхар и съпругата му посещавали редовно дома на Мишра и им помагали, 
загрижени за благополучието им. След като Джаганнатх напуснал този свят, 
Чандрашекхар се заел изцяло с домашните дела на Сачи Деви. 
 

Забавленията в дома на Чандрашекхар 

 
След като Махапрабху се завърнал от Гая и започнал  Своето санкиртан 

движение в компанията на бхактите си, Той понякога провеждал нощни киртани в 
дома на Чандрашекхар, а понякога в къщата на Шривас Пандит. 

Джагай и Мадхай били двама братя, които макар и родени в аристократично 
браминско семейство, се занимавали с кражби и това бил техният начин на препитание. 
По безпричинната милост на Махапрабху, всичките им грехове били отмити и те имали 
възможността да участват в санкиртана  заедно с останалите Му отдадени. 
Чандрашекхар бил сред онези придружители на Бога, които били свидетели на тези 
необикновени случки. Вакрешвар Пандит и Чандрашекхар Ачаря и двамата познавали 
цялата слава на Чайтаня Махаптабху. (“Чайтаня Бхагавата” 2.13.240) 

Махапрабху поставил пиеса за Враджа лила в къщата на Чандрашекхар Ачаря. 
Това забавление е описано с големи подробности от Вриндаван Дас Тхакур в неговата 
„Чайтаня Бхагавата” в 11 глава от Мадхя-кханда. В своята „Чайтаня Чаритамрита” 
Кришнадас Кавирадж Госвами накратко споменава тази случка. 

Ето кратко резюме на историята, така както е дадена в „Чайтаня Бхагавата”: 
Един ден Махапрабху изразил желание да постави пиеса, заедно със Своите бхакти, за 
Вриндаванските забавления. Той казал на Садашива и Буддхиманта Кхан кой каква 
роля ще играе и какъв костюм трябва да носи.  

„Тогава синът на Сачи, напълно потопен в киртана на Светите имена, повикал 
Садашива и Буддхиманта Кхан и им казал: „Днес ще ида в дома на Чандрашекхар, 
където ще танцувам в дрехите на Лакшми. Съберете гривни от раковини, сарита, 
блузки, златни украшения и всичко друго, което ще е необходимо за костюмите ни. 
Давайки им тази поръчка, Махапрабху и приятелите Му се отправили надолу по пътя, 
който водел към къщата на Чандрашекхар.” (“Бхакти-ратнакара” 12.1949-1952) 

След това, според както бил наставен, Буддхиманта подготвил подходящи дрехи 
и гримове за онези, които щели да участват в пиесата, доставяйки небивала радост на 
Махапрабху. Махапрабху заявил, че ще танцува в ролята на Лакшми, но че само онези, 
чиито сетива са контролирани, ще могат да присъстват в публиката. Адвайта Ачаря, 
Шривас Пандит и другите с тъга отбелязали, че тъй като не притежават контрол над 
сетивата си, са непригодни да я гледат. Махапрабху лекичко се засмял, чувайки това и 
казал, че поне за този ден всички ще станат велики йоги, които няма да бъдат объркани, 
нито смутени от Неговото представляние. 

Сачи Мата и Вишнуприя Деви също дошли да гледат как Махапрабху ще 
танцува като Лакшми, както и всички останали бхакти със семействата си. Адвайта 
Ачаря играел ролята на видушака или клоун, а Хари Дас бил селският полицай, докато 
Шривас Пандит се преоблякъл като Нарада Муни. Представлението започнало с 
киртан за Кришна, изпят от Мукунда. Хари Дас влязъл танцувайки, въртейки палката 
си и казал на всички да гледат пиесата внимателно. 

Шривас Пандит в ролята на Нарада Муни рекъл: „Пребродих цялата вселена с 
надеждата да зърна Кришна. Ходих във Вайкунтха, но намерих вратата заключена, а 
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къщата празна. Тогава дочух, че Кришна бил дошъл в Надя и се е преоблякъл като 
Лакшми и щял да танцува тъкмо сега досущ като нея.” Когато Сачи видяла Шривас в 
неговата идентичност на Нарада, тя припаднала от изумление, но останалите жени я 
върнали в съзнание, напявайки Светите имена. 

В следващото действие Махапрабху се появил, облечен като Рукмини. Изцяло 
потопен в чувствата на Рукмини, Той рецитирал от „Бхагаватам” писмото, което тя 
била написала на Кришна, а след това заплакал и започнал да драска по земята с 
пръстите на нозете Си. Когато отдадените видели тази сцена, те потънали в екстаза на 
божествената любов. 

По-късно същата вечер на сцената се явил Гададхар Пандит облечен като гопи и 
затанцувал като влюбена жена. След това излезли Махапрабху като Адя шакти и 
Нитянанда като бабата на Радха по майчина линия. Докато публиката гледала 
Махапрабху, всеки го съзерцавал в собственото си настроение: някои Го виждали като 
Камала, някои като Лакшми, някои като Сита, а някои като Махамая. Дори онези, които 
познавали Нимай още от раждането Му, включително и Сачи, не могли да Го 
разпознаят. Играейки в образ след образ всички различни женски божества, 
Махапрабху разкрил Своите божествени енергии и научил всички да ги почитат по 
подобаващ начин. Докато Богът танцувал така като Адя шакти, Нитянанда припаднал и 
всички бхакти завикали силно. 

Заради невъобразимата Божия мощ, в къщата на Чандрашекхар в течение на 
седем дни и нощи след това останала някаква божествена светлина. Тя била толкова 
ярка, че хората не можели да отворят очи да я погледнат и когато питали каква била 
тази светлина, ваишнавите само се усмихвали в отговор. 
 
 
 

ШРИ ПУНДАРИКА ВИДЯНИДХИ 

 
Онзи, който по-рано бе познат като Вришабхану, сега е известен под името 

Пундарика Видянидхи. Когато Махапрабху бил в собственото Си настроение на 
Кришна и чувствал болка от раздялата с Радха, той го наричал „татко”. Видянидхи 
носел много щастие на Гаурачандра, който обичал да го нарича Преманидхи или 
„съкровищницата на любовта”. Махапрабху винаги се отнасял с уважение към него, 
защото той бил ученик на Мадхавендра Пури. Казва се, че неговият добър приятел 
Мадхава Мишра (бащата на Гададхар Пандит) бил негова експанзия, а съпругата му 
Ратнавати била Киртида във Враджа. (“Гаура-ганоддеша-дипика” 54) 

Бащата на Пундарика Видянидхи се наричал Банешвара, а майка му Ганга Деви. 
Той се родил на васанта-панчами, петият ден на нарастващата луна през месец Магх в 
Чакрашала в Читтагонг. Произходът на бащата на Видянидхи, който бил брамин е от 
град Багхия в областта Дхака. Самият Пундарика Видянидхи бил знатен земевладелец в 
Чакрашала. 

Той е изключително богат заминдар от Чакрашала, но много чист в делата си. 
Той е Варендра брамин от много уважавана линия. Името му е Шри Пундарика 
Видянидхи. Понякога живее в Читтагонг, а понякога в Навадвип. Ученик е на 
Мадхавендра Пури. („Према-виласа“ 22) 
 

Богът възславя Пундарика 
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Шри Пундарика Видянидхи дошъл в Навадвип, защото искал да живее на брега 
на Ганг. Махапрабху, вътрешният обитател в сърцата на всички живи същества, знаел 
отпреди пристигането му, че той има такова желание и един ден сред събралите се 
бхакти завикал: „Пундарика, приятелю Мой, татко Мой!” и заплакал. 

Когато приятелите Му го попитали защо плаче така, Богът им описал Пундарика 
Видянидхи по следния начин: „Характерът му е доста необикновен. Просто като чуе 
името му, светът се пречиства; но той се облича и изглежда като материалист, 
живеейки сред разкош и удоволствия. Никой не може да го разпознае като ваишнава и 
въпреки това той непрестанно е потънал в дълбок океан от преданост към Кришна. 
Никога не се къпе в Ганг, защото се бои да докосне светите й води с крака си, с което 
би показал неуважение. Той отива да вземе даршан  от Ганг само нощем и то отдалеч. 
Не може да издържа да гледа как хората оскърбяват Ганг като се жабурят, мият зъбите 
или косите си във водите й, затова никога не отива там денем. И никога не пристъпва 
към обожаването на мурти без преди това да е пийнал вода от Ганг. Има къщи както в 
Читтагонг, така и в Навадвип и скоро ще пристигне тук. Заради привидно 
материалистичното му държане, вие няма да можете да го разпознаете, но сега Аз 
тъгувам, защото той ми липсва.” 

Върховният Бог се появил в Навадвип, но изпускал тежки въздишки, защото не 
виждал Пундарика Видянидхи. Бог Гауранга станал и започнал да танцува, викайки със 
силен глас: „Пундарика! Татко! Пундарика, приятелю Мой, татко Мой! Кога ли  ще те 
видя?” (“Чайтаня Бхагавата” 2.7.11-13) 

Смята се, че Пундарика Видянидхи получил посвещение от Мадхавендра Пури 
заедно с Адвайта Ачаря. Махапрабху винаги му засвидетелствувал почитта, дължима 
на духовен брат на собствения Му гуру.  

Шрила Гададхар Пандит Госвами станал негов ученик. Отначало когато видял 
Пундарика да седи на меки възглавници, да носи скъпи дрехи и парфюми, да пуши от 
наргиле - изобщо заобиколен от всички капани на чувствения начин на живот, той бил 
неспособен да разпознае ваишнавата в него и се почувствал разочарован. Мукунда 
Датта, виждайки изписано на лицето му онова, което му минавало през главата и 
искайки да извика вътрешното съкровено настроение на Пундарика, цитирал два стиха 
от „Бхагаватам”, които разпалват пламъците на любовта към Кришна. Чувайки ги, Шри 
Пундарика Видянидхи извикал: „Ха Кришна!” и паднал на земята без сам да знае себе 
си, блъскайки наргилето и раздирайки дрехите си. 

Когато видял трансценденталните признаци на любовта в тялото на Пундарика, 
Гададхар осъзнал, че е извършил оскърбление, за което започнал да съжалява. Той 
решил, че единственият начин да се освободи от това е да приеме посвещение от 
Пундарика и споделил тази идея с Мукунда. Тогава Мукунда доверил желанието му на 
Пундарика, който с радост насрочил дата за благоприятното събитие. Махапрабху също 
дал одобрението си и така Гададхар приел мантра посвещение от Пундарика 
Видянидхи.  

В Кришна лила Шри Пундарика Видянидхи е Вришабхану, а Гададхар Пандит е 
Радха. Поради тази причина Махапрабху го наричал „татко!” когато бил в настроението 
на Шримати Радхарани. Дълбоката обич от връзката в предишния им живот била 
очевидна в отношенията между Пундарика и Гададхар. Никой не може да разбере 
забавленията на ваишнавите без тяхната милост. 

 
ваишнава чините наре девера шакати 

муи кон чхара шуши алпа-мати 
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„Дори боговете не могат да разпознаят ваишнавите; как ли би могло глупаво, 
пропаднало дете като мене?“ 

Макар Пундарика Видянидхи да бил голям ваишнава, той пазел това в тайна, 
държейки се като материалист. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур ни 
предупреждава в своята „Гаудия-бхашя” към „Чайтаня Бхагавата”, че никой не може да 
разпознае ваишнавите чрез повърхностен поглед: „Кришна лила не е достъпна за 
ограниченото сетивно разбиране. Слугите на Кришна понякога ходят неразпознати, 
поради привидно материалистичното си обкръжение. По този начин те заблуждават 
обусловените души. Много учени приемат дейностите на Кришна за дела на един 
материалистичен любовник поради собственото си обсебване от чувствеността и затова 
нямат вяра в Него. За други Кришна е просто обикновен човек, който се ражда, 
претърпява някакво развитие и умира и по такъв начин нямат понятие кой е Той 
всъщност. Отдадените на Кришна също понякога не са склонни да разкриват 
истинската си същност пред онези, които не заслужават, преструвайки се на 
посредствени материалисти. Гауранга Махапрабху бива наричан праччхана-аватара 
или скритата инкарнация. С такава настройка Пундарика играел театъра, че е човек, 
победен от сетивата си пред онези, които можели да бъдат заблудени от външния вид 
на някого.” 

Веднъж Пундарика Видянидхи дошъл да види Махапрабху, когато вече била 
дълбока нощ. Виждайки Бога, той бил толкова обладан от  любовта си, че дори не 
могъл да отдаде почитанията си. Махапрабху също бил нетърпелив да види скъпия Си 
отдаден Пундарика и незабавно го взел на гърдите Си, умивайки го със сълзи на обич. 
Когато останалите бхакти чували Махапрабху да нарича Пундарика „татко” и 
„съкровищница на любовта”, те разбирали колко Му е скъп той. Пундарика Видянидхи 
е познат сред спътниците на Махапрабху и като Ачарянидхи. 

Шри Пундарика Видянидхи участвал в нощните санкиртан фестивали в дома на 
Шривас Пандит с Махапрабху и останалите Му придружители. В „Бхакти-ратнакара” 
(12.3177) се казва, че Махапрабху празнувал рождения ден на Радхарани в къщата на 
Пундарика Видянидхи. 
 

Гададхар иска да получи отново мантрата 

 
Един ден Шрила Гададхар Пандит Госвами попитал Махапрабху дали не би 

могло да чуе своята  инициираща мантра от Него. Той рекъл: „Всеки път щом повторя 
своята ишта-мантра пред някого, съм неспособен да се съсредоточа докато 
мантрувам. Моля Те, повтори ми мантрата, тогава умът ми ще намери покой.” 
Махапрабху отвърнал: „Ти си имаш вече мантропадекша гуру. Внимай, защото може 
да го оскърбиш. Всичко, което имам е твое, дори живота Ми, какво да говорим за 
мантрата. Но докато твоят гуру е жив, не е правилно Аз да ти я давам.” (“Чайтаня 
Бхагавата” 3.10.23-26) 

Гададхар възразил: „Но той не е тук. Моля те, направи го вместо него.” 
Всезнаещият Махапрабху казал: „Съдбата ще доведе твоя гуру при теб. Шри 
Пундарика Видянидхи ще дойде в Пури, за да Ме види. Той ще пристигне след десет 
дни.” Така и станало. Махапрабху изпаднал в екстаз, плачейки: „Татко дойде! Баща ми 
дойде!”  

Гададхар отишъл при Преманидхи щом той пристигнал и го помолил отново да 
го посвети в ишта-мантрата, което той направил с любов. Как бих могъл изобщо да 
възпея славата на Шри Пундарика Видянидхи, който има такъв нежен ученик като 
Гададхар Пандит! (“Чайтаня Бхагавата” 3.10.79-80) 
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Нашият обожаем Шрила Прабхупада (Бхактисиддханта Сарасвати) коментира 
горните стихове по следния начин: „Мантрата е шабда брахман, божествен звук, който 
разрушава материалното влечение към сетивните удоволствия. Ако човек дава 
инструкции за божествения звук на лишени от вяра хора, умът му се замърсява. Щом 
божественото разбиране (дивя-гяна) на човека бъде унищожено, той трябва отново да 
го потърси. Гададхар Пандит разбирал това, ето защо помолил Гаурасундар 
Махапрабху да го преинициира. Преценката на Махапрабху обаче била, че той трябва 
да иде при собствения си гуру, за да чуе отново мантрата.” 

Урокът, който можем да вземем оттук е следният: Шрила Гададхар Пандит 
Госвами е паришад, вечен спътник на Махпрабху; невъзможно е каквото и да било 
замърсяване да влезе в неговия ум. Чрез Гададхар, Махапрабху напътства онези, които 
ще бъдат гуру, че ако някой инструктира в мантарата неквалифициран човек, тя губи 
силата си и вече не носи същата радост на сърцето на практикуващия. Когато това се 
случи, нужно е да се отиде при гуру и да се чуе отново от него мантрата. Против 
обичаите е мантрата да се чуе за втори път от друг, не от собствения гуру, защото 
посвещаващият учител не може да бъде сменян по такъв начин. Гададдхар казал само: 
„Не мога да се концентрирам като преди” (на спхуре бхало мати), т.е. „Екстатичните 
чувства вече не идват докато мантрувам” с изключителното си смирение, искайки да 
научи човечеството как да действа.  
 

Джаганнатх зашлевява Пундарика 

 
На фестивала Ориана Шаштхи служителите на Джаганнатх Го обличат с дрехи, 

по които още има кола. Според Бхактивинода Тхакур, Ориана Шаштхи се чества в 
началото на зимата. Това е първият ден, в който на Джаганнатх се обличат зимни 
дрехи. Зимните дрехи се наричат марува вастра, защото не са прани и са още с мара по 
тях (тъкачна кола) т.е колосани. Шри Пундарика Видянидхи бил чист час-ачари, 
придържащ се към стриктния етикет на ваишнавизма. Когато видял този костюм, той 
не го харесал и рекъл на приятеля си Сварупа Дамодар: „Защо дават на Бога тези 
непрани дрехи? Нали хората в тази страна познават правилата на Смрити и Шрути, 
защо дават на Джаганнатх марува дрехи?’ 

Сварупа Дамодара отвърнал, че Върховният Бог е отвъд правилата и 
регулациите, които са се превърнали в обичай и че в това няма грешка. За Видянидхи 
това заключение не било удовлетворително и той продължил: „Това може и да е вярно 
за самия Бог. Но слугите Му трябва да следват правилата на писанията. Шри-виграха 
на Бога е отвъд материалните качества, затова това може да се отнася за Него, но 
Неговите слуги не са със същата природа. Така че имаме правото да съдим дали 
поведението им е правилно или не.” 

Видянидхи е много скъп спътник на Махапрабху; той е отвъд всеки недостатък 
или грешка, но отново виждаме как Богът преподава определен урок чрез Своите 
предани. В случая той искал да покаже, че ние нямаме правото да правим преценки или 
да откриваме грешки в поведението на отдадените на Джаганнатх. Същата нощ 
Джаганнатх дошъл гневен в съня на Видянидхи. Видянидхи се уплашил, виждайки 
гнева на Бога. Джаганнатх и Баларам го зашлевили всеки по една от двете бузи, а 
Пундарика заплакал: „Кришна, спаси ме! Кришна, спаси ме! Прости оскърблението 
ми!” Джаганнатх казал: „Край нямат твоите оскърбления! Както не може да става  и 
въпрос за чисто и нечисто що се отнася до Мен, същото касае и слугите Ми. Ти уж си 
тук; би трябвало да знаеш това! Ако мислиш, че съм нечист, защо въобще стоиш тук? 
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Върви си вкъщи, щом искаш да си пазиш чистотата!” (“Чайтаня Бхагавата” 3.10.131-
132) 

Когато Пундарика се събудил на заранта, бхактите видели следите от шамарите 
на Бога по страните му, които били пудути и отекли, и се разсмели. Това забавление 
показва само колко скъп бил Шри Пундарика Видянидхи на Джаганнатх и на 
Махапрабху, защото Богът идва единствено при най-близките си отдадени, за да ги 
наказва по такъв личен начин. 

В онази нощ Джаганнатх и Баларам дошли при него и смеейки се, го зашлевили 
по бузите. Пундарика Видянидхи изпитвал тайна радост от подутите си страни, както е 
описано Вриндаван Дас в детайли. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.16.80-81) 

Вриндаван Дас Тхакур приключва “Чайтаня Бхагавата” със следната възхвала за 
Шри Пундарика Видянидхи: „Върховният Бог Гауранга, викал на висок глас името на 
Своя предан: „Пундарика! Татко мой!” Всеки, който слуша разказите за живота и 
дейностите му, без съмнение ще достигне лотосовите нозе на Кришна.” (“Чайтаня 
Бхагавата” 3.10.183-184) 
 
 
 

ШРИ ШУКЛАМБАР БРАХМАЧАРИ 

 
Шукламбар Брахмачари бил преди една от съпругите на брамините-жреци във 

Враджа. Махапрабху си просел храна от него и я изяждал. А някои хора казват, че той 
бил един от самите брамини-жреци. (“Гаура-ганоддеша-дипика” 191) 
 

Бедният просяк 

 
Шукламбар Брахмачари бил жител на Навадвип, разиграващ забавлението да 

бъде беден брамин-просяк. Той изпитвал силна обич към Бога. Макар за обикновените 
обусловени души да бил просто един потънал в мизерия сиромах, за 
трансценденталните очи той бил богат с любовта си към Махапрабху.  

 
Према-дхана вина вяртха даридра дживана 
Даса кари бетана море деха према-дхана 

 
Без богатството на Божествената Любов животът ми е мизерен и безсмислен. 

Наеми ме за Свой слуга и ми плати с монетата на екстатичната Божествена Любов! 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.20.37) 

Когато Махапрабху се завърнал от Гая, той се срещнал с бхактите за пръв път 
именно в къщичката на Шукламбар Брахмачари.  

Тогава Шриман Пандит тръгнал по брега на Ганг към дома на Шукламбар 
Брахмачари, където Богът бил обявил, че ще се срещне с преданите тази нощ. Чувайки 
съобщението на Шриман, Гададхар Пандит бързо го последвал. Той се скрил в къщата 
на Шукламбар, надявайки се да подслуша нещо, защото Махапрабху със сигурност щял 
да говори за Кришна. Всички любящи отдадени на Бога като Садашива, Мурари, 
Шриман и Шукламбар се били събрали там, когато ненадейно Вишвамбхар пристигнал. 
(“Чайтаня Бхагавата” 2.1.78-82) 

Шрила Гададхар Пандит Госвами, Садашива, Мурари Гупта, Шривас Пандит, 
Шриман Пандит, както и другите станали свидетели на екстатичната промяна на 
Махапрабху в дома на Шукламбар. 
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Богът краде ориз от просешката торба на Шукламбар 

 
Шукламбар Брахмачари бил голям щастливец, защото Богът откраднал от него 

ориз и сам го изял. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.10.38) 
Шукламбар Брахмачари поддържал тялото и душата си заедно предлагайки и 

ядейки храна, която ежедневно сбирал от просия. Понеже бил непрестанно потопен в 
радостта от възпяването на светите имена на Бога, от помнененто на качествата и 
забавленията Му, той никога не страдал от беднотията си. Невежите го считали за 
обикновен просяк. Никой не можел да разпознае слугата на Махапрабху, докато не 
получел Божията милост. 

Един ден Махапрабху седял самичък, потънал в транса на предаността, когато се 
случило наблизо да мине Шукламбар Брахмачари с просешката си торба на рамо. 
Виждайки Бога, той екстазно затанцувал. Богът с радост гледал дълбината на 
Шукламбаровите чувства и започнал да го слави. И тогава изведнъж грабнал шепа сух 
ориз от торбата му и започнал да я дъвче. Шукламбар Брахмачари се разтревожил, 
гледайки как Богът яде неочистените и натрошени зрънца на такъв  нискокачествен 
ориз и се почувствал, сякаш е извършил оскърбление. Богът го успокоил с думите, че 
Той винаги яде храната на Своите предани с голям възторг, но че не Го интересуват и 
най-хубавите ястия на не-отдадените. Бхактите с радост наблюдавали милостта на Бога 
към Шукламбар Брахмачари, който бил благословен. 

Богът рекъл: „Слушай, Шукламбар Брахмачари. Аз обитавам непрестанно 
сърцето ти. Когато ти ядеш и Аз ям. Когато тръгваш по просия, Аз вървя до теб. Аз 
дойдох, за да раздам Божествената Любов, а ти си Мой слуга живот след живот. Затова 
ще те даря с према бхакти, която е самата Ми душа.” Когато бхактите чули 
благословията на Бога, завикали ликувайки: „Джая! Джая!” (“Чайтаня Бхагавата” 
2.16.133-138) 

Шрила Бхактисиддханата Сарасвати Госвами Тхакур перефразира 
благословията на Махапрабху  в своята „Гаудия-бхашя”: „Ти си Моят беден слуга 
живот след живот. Ти не пожела, влизайки в този свят, да станеш глава на семейство. 
Остана ерген и започна да просиш от къща на къща, предлагайки Ми всичко, което бе 
сбрал през деня. Обетът на целомъдрието е нерушим. Ти си освободен от светския 
егоизъм, присъщ на семейните, както и на оттеглилите се. Така на практика си 
установен в най-висшата степен на духовния живот, на ордена на отречението. Ти 
всъщност си истински санняси, напълно отдаден носител на данда, защото с успех си 
свързал всяко действие на своето тяло, ум и реч със служене на Мен. Аз постоянно се 
моля за твоите дарове, защото ти нямаш интерес да се наслаждаваш на нищо, което не 
Ми е било предложено. Затова показах Своята сила и ти отнех всичко, оставяйки те 
сиромах.” (“Чайтаня Бхагавата” 2.16,123). 
 
 

Богът яде в дома на Шукламбар 

 
В „Чайтаня Бхагавата” се разказва също и че Богът ял сготвен ориз в къщурката 

на Шукламбар Брахмачари, бидейки привлечен от любовта му. Когато Богът съобщил 
на Шукламбар, че желае да се храни в дома му, брахмачаринът се изнервил, защото се 
боял, че не е способен да осигури подходяща храна за Него със своя изпросен ориз. 
Богът обаче настоятелно му повтарял, че наистина иска да бъде така и тъй Шукламбар 
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отишъл при другите бхакти да им поиска съвет. Те му предложили да готви без да 
докосва храната и казали, че това би било удовлетворително. 

В уречения ден Шукламбар се изкъпал и преоблякъл. След това запалил 
огнището и сложил вода да заври. После без да докосва ориза, той го изсипал във 
водата заедно с ядки от бананово дърво (тхор), през цялото време пеейки емоционално: 
„Джая Кришна Гопал! Говинда! Ванамали!” В този миг Лакшми Деви благословила с 
погледа си храната, сготвена от отдадения. Когато Махапрабху пристигнал в къщата на 
Шукламбар със спътниците Си, Той предложил ориза и зеленчуците на Вишну със 
собствените Си ръце. Когато дошло време да я опита, Той похвалил вкуса й, казвайки: 
„През целия си живот не съм ял нещо толкова вкусно.” Още веднъж бхактите се 
просълзили, виждайки милостивото отношение на Бога към Шукламбар. 

Когато отдадените видели обилната благодат, която Богът излял върху 
Шукламбар Брахмачари, те се разридали. Богът продължил щастливо да яде, 
наслаждавайки се на всяка хапка. Нека всички богати милионери видят милостта, която 
получи просяка Шукламбар. Никой не може да добие Божията милост чрез богатства, 
висше раждане или ученост. Писанията отново и отново ни казват, че Бог е достижим 
единствено чрез вкуса на предаността. (“Чайтаня Бхагавата” 2.26.28-31) 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур коментира този пасаж в 
„Гаудия-бхашя”: „Вишну е Богът на Жертвата, който яде единствено онова, което 
Брама му е предложил чрез жертва. Шукламбар Брахмачари просел ориз по къщите. 
Този ориз често е подварен, вместо да е изсушен на слънце. Затова брамините 
обикновено го считат за замърсен и отказват да го приемат. Но за ваишнавите оризът, 
получен от просия, е по-ценен от който и да било друг ориз, защото е бил добит по 
Божия милост. Макар повърхностно погледнато той да изглеждал нечист, замърсен от 
докосването на не-отдадени и предлагането му да се смята за отклонение от обичайните 
правила и предписания, в пътя на Махапрабху чистотата на сърцето на отдадения е най-
важният елемент в маха прасадама. Човек не бива да си мисли, че само милионерът е 
подходящ да предлага храна на Бога. Шукламбар бил сиромах, но Богът харесал 
храната, която той бил сбрал чрез просия. Грешниците, лишени от каквато и да било 
склонност към служене, не биха могли изобщо да разберат това.” 

Шукламбар също е изброен в „Чайтаня Бхагавата” сред бенгалските бхакти, 
които ходели на ежегодно поклонение до Пури. 
 
 
 

ШРИДХАР ПАНДИТ 

 
Един от дванайсетте гопали в Кришна лила се наричаше Кусумасава. Той се 

появи в Гаура лила като Шридхар Пандит, комуто бе дадено прозвището кхола-беча, 
продавачът на дървесна кора. (Чаура-ганоддеша-дипика 133) 

Шридхар Пандит живеел в Навадвип, на северния край близо до самадхи на 
Чханд Кази на място, известно в наши дни под името Шридхар Анган. По времето 
когато той живеел, там било бананова градина, което вече не е така, поне не и за 
смъртните ни очи. В тази си инкарнация Шридхар играел ролята на беден брамин, 
изкарващ прехраната си с каквото успявал да продаде от банановата си градина.  

Шрила Бхактивинода Тхакур казва в своята „Навадвипа-дхама-махатмя”, че 
къщата на Шридхар се намирала от другата страна на квартала на тъкачите. 
Махапрабху често спирал санкиртана тук, за да могат бхактите да си отдъхнат. 
Нитянанда Прабху рекъл следното на Джива Госвами: „Милостивият Махапрабху 
Гауранга Хари приключваше киртаните тук, за да си починат бхактите. Затова това 
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място носи името вишрама-стхана, Божията почивка. Нека и ние отдъхнем за кратко 
тук, в дома на Шридхар Пандит.” („Навадвипа-дхама-махатмя“) 

Според същата книга на Бхактивинода, преди, край банановата градина на 
Шридхар, е имало огромно езеро, което също вече е невидимо. 
 

Сиромашията на Шридхар 

 
Материалното богатство и успех не са истинският знак за Божието благоволение 

над някого. Онези, които почитат разни богове и богини обикновено просперират 
материално, но този, който е богат със съкровището на любовта към Бога, е който 
наистина е облят от благодатната Божия милост. Махапрабху преподал това учение на 
Своите спътници чрез Шридхар Пандит; един преданоотдаден на Вишну е свободен от 
материалните притежания и наслади. 

Един път Богът отишъл при Шридхар и го запитал защо е толкова беден. Та 
нали почитал съпруга на Богинята на Щастието, Лакшми, а въпреки това никога не му 
достигали пари за прехрана и облекло, а паянтовата му къща била разнебитена. Докато 
от своя страна ония, които почитат кръвожданата Кали очевидно живеят сред 
охолството на материалните богатства. Шридхар отвърнал, че птичката, която вие 
гнездото си по дърветата и скита от място на място да търси храница, прекарва дните 
си по същия начин като царя сред палатите си, наслаждаващ се на всички обекти на 
насладата. Между степента или количеството радост и удоволствие на двамата разлика 
няма. Тогава Богът казал на Шридхар: „Макар външно да изглеждаш беден, ти си 
истински богаташ. Аз ще покажа на целия глупав свят, че отдаденият заслужава най-
голямото богатство, че всъщност той притежава всичко!” 

Ние обикновено наричаме оня, който си няма богатство, притежания или дом 
„беден” и „нещастен”. А който има тези неща е богат и щастлив. Хората се стремят да 
натрупат богатства, търсейки щастие, а не мъка. Но всъщност щастието, което намират 
е истинското богатство, а не външните притежания, чрез които се надяват да го 
постигнат. Шри Кришна е олицетворение на щастието. Истинската разлика между 
богатството и нищетата е тази: онзи, който има любов към Кришна е богат, а който 
няма е беден. Като пример, по времето на Кришна лила, Видура играел ролята на 
бедняк, който обаче бил богат с любовта към Кришна. От друга страна Дурйодхана 
притежавал несметни богатства, но тъй като не обичал Кришна, бил истински бедняк. 
Върховният Бог показал чрез  кхола-бечха Шридхар кой е наистина богат и щастлив. 
Богът може да бъде спечелен единствено чрез любяща преданост, чрез нищо друго. 

„Аз, който съм Върховната Душа и затова съм висшият обект на обич и нежност, 
мога да бъда постигнат само чрез изключителна преданост, породена от вяра. Такава 
преданост, изпълнявана с чистосърдечно внимание, пречиства дори кучеядеца и 
недокосваемия парий.” („Шримад Бхагаватам“ 11.1.4.21) 

 
патрам пушпам пхалам тоям 
йо ме бхактя праяччхати 

тад ахам бхактй-упахритам 
ашнами праятатманах 

 
„Аз приемам всичко, което някой ми поднесе с преданост, било то листо, цвете, 

плод или вода, заради чистото му съзнание.” („Бхагавад Гита“ 6.29) 
Богът приема и изяжда всичко, което му е предложено с преданост, но не и 

неща, дарени Му от не-отдадени. Той не приел поканата да вкуси префинената, най-
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скъпо струваща храна на Дурьодхана, но се нахранил със скромното ястие, което Му 
били приготвили Видура и неговата жена.  
 

Богът краде продуктите на Шридхар 

 
Върховният Бог Чайтаня Махапрабху проявил очарователното забавление 

лакомо да отмъква хранителните продукти на Шридхар, без никой да Го е канил. 
Докато Богът бил още студент, Шридхар преживявал от продажбата на цветовете от 
банан (моча) и сърцевината на самото растение (тхора). Половината от припечелените 
от това пари похарчвал за пуджа на Ганг, останалата половина за личните си нужди. 
Както Юдхиштхира, и той бил много предан на истината и винаги казвал истинската 
цена на стоката, която продавал. Всички в Навадвип знаели това и никога не се 
пазарели с него. Но Махапрабху пристигал при Шридхар и му плащал само половината 
от парите за неговите банани, бананови цветя и тхора и после си тръгвал. Всеки ден те 
двамата дърпали напред-назад грозд банани или нещо друго, препирайки се часове 
наред за цената. 

Ежедневно те спорели по час и половина; накрая Махапрабху отнасял 
благините, оставяйки само половината от исканата цена. Шридхар винаги казвал 
истината и давал вярната цена за всяка стока, но въпреки това Богът му заплащал едва 
половината и си отивал. Шридхар скачал и сграбчвал стоката си, опитвайки се да си я 
вземе обратно, дори бутайки и блъскайки Бога. (“Чайтаня Бхагавата” 2.9.163-165) 

Макар да се препирал със Шридхар, Махапрабху отнасял нещата, само когато 
видел, че Шридхар вече не се гневи. От повърхностна гледна точка изглежда, че 
Махапрабху се отнасял много лошо със Шридхар, като го крадял, но истината е, че 
Шридхар му разрешавал да го прави. Съзерцавайки красотата на Бога, той напълно се 
омайвал и потъвал в океан от щастие; как би могъл изобщо да Му се разсърди? В 
препирните със Шридхар, Махапрабху се забавлявал да го обижда с всевъзможни 
имена, понякога даже намеквайки за собствената Си божествена същност: „Ти всеки 
ден купуваш разни неща да ги предлагаш на Ганг. Защо на Мен не ми дадеш нещичко, 
без да трябва да го плащам? Не знаеш ли, че аз съм Бащата на Ганг, която обожаваш? 
Уверявам те, че това е самата истина.” (“Чайтаня Бхагавата” 2.9.178-179) 

Накрая те се споразумяли и Шридхар се съгласил да дава всеки ден на 
Махапрабху няколко банана или други бананови продукти безплатно. От този ден 
нататък Богът се хранел в малки купички, направени от бананова кора, които му били 
дадени от Шридхар.  

Богът му казал: „Добре! Няма нужда да ми даваш нищо повече.” И оттогава Той 
ядял с дълбоко задоволство върху банановите листа, които Шридхар Му бил дал. Ето 
така Богът изяжда всичко, което Му предложи Неговият предан, но отхвърля и най-
луксозните продукти, дадени Му от не-отдадения. (“Чайтаня Бхагавата” 2.9.184-186) 
 

Шридхар благословен на Маха-пракаша 

 
В онази паметна нощ, когато Богът седнал на олтара в дома на Шривас и 

разкрил божествения Си облик пред Своите отдадени в продължение на 21 часа, след 
като им показал всички инкарнации на Вишну една след друга, Той им казал да доведат 
и Шридхар. Шридхар обикновено будувал по цяла нощ, възпявайки светите имена и 
викайки към Бога. Това било извор на щастие за отдадените, но не-отдадените 
протестирали, че не ги оставял да спят с този шум и редовно го критикували и хулели. 
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Когато бхактите отишли в къщата му по заповед на Бога, те чули гръмогласното му 
мантруване още отдалеч. 

Когато Шридхар дошъл в Шривас Анган, той съгледал дивния облик на Бога и 
паднал на земята в безсъзнание. Отново в съзнание го върнал гласът на Махапрабху и 
тогава, чрез силата, която му била дарена по Божия милост, той започнал да рецитира 
хвалебствени химни. Зарадван, Махапрабху му предложил осемте мистични 
съвършенства като благословия, но Шридхар отказал, казвайки, че единственото което 
желае е служене в лотосовите Му нозе. 

Вишвамбхар настоятелно молел Шридхар да си избере благословия. Накрая 
Шридхар рекъл: „Господи, ако трябва да ми дадеш нещо, тогава искам това: нека онзи 
младеж брамин, който ми отмъква банановите листа и кори, да бъде моят Бог раждане 
след раждане. Нека винаги да служа в лотосовите нозе на този младеж, който винаги се 
припира с мен.” (“Чайтаня Бхагавата” 2.9.223-225) 

Кой би могъл да разпознае Божиите слуги, които никога не жадуват за  
богатство, последователи или ученост? Каква полза от ерудицията, парите, красотата, 
славата или високото раждане? Всички тези неща само подсилват гордостта у човека и 
в крайна сметка не струват нищо. Един милионер може да се опитва милиони години да 
постигне онова, което имал Шридхар, продавайки банани и бананови листа и пак би 
могъл и да не успее. (“Чайтаня Бхагавата” 2.9.233-235) 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур коментира тези стихове по 
следния начин: „Посредством  емпирично знание и външен анализ никой не може да 
познае истинския характер на отдадения. Не бива да се мисли, че способността да се 
натрупват големи суми пари е функция на предаността, нито пък, че оня, който събере 
по-голям брой последователи е по-голям ваишнава от друг, който не може. Дори и 
някой да е велик религиозен учен, това не значи, че е отдаден на Бога. Един слуга на 
Шри Чайтаня може и да има много малко пари, може и следа да няма от голям брой 
последователи и да няма таланта да води дебати и спорове. Обикновените хора не 
могат да разберат защо такъв човек е безразличен към всички тези външни неща. 
Отговорът е, че отдадените смятат служенето на Шри Чайтаня за нещо по-ценно от 
събирането на богатства, последователи или ученост. Затова няма начин дълбочината 
на тяхната мъдрост, на славата и възвишеността им да бъде видяна от масовата 
публика.” 

Кой би могъл да разпознае предания? Той може да притежава всички 
съвършенства, но ние виждаме единствено сиромашията му. Продавачът на Банани 
Шридхар Пандит е живият пример за това. Той пренебрегнал осемте мистични 
съвършенства, приемайки като благословия единствено предаността. Каквато и нищета 
да съзрете  в живота на един отдаден, трябва да знаете, че всъщност той се наслаждава 
на божественото удоволствие от преданосто служене. Онези, които са потънали всред 
сетивните наслади, опиянени от богатствата или учеността си, не могат никога да 
познаят един ваишнава. (“Чайтаня Бхагавата” 2.9.238-241) 
 

Махапрабху пие от чашата на Шридхар 

 
В същия ден, в който спасил Чханд Кази, Махапрабху завел Своята санкиртан 

група през квартала на продавачите на раковини и тъкачите до къщата на Шридхар 
Пандит. Там дълго пил вода от старото пробито желязно канче на Шридхар. Когато 
Шридхар видял какво прави Махапрабху, той просто загинал и паднал на земята в 
безсъзнание. 
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Действието на Махапрабху ни учи, че можем да добием преданост, пиейки от 
чашата на някой отдаден. Той искал да покаже, че водата от чашата на един отдаден, 
била тя стара и ръждива, е като нектар дори за самия Върховен Бог.  

Виждайки отдалече разнебитената барачка на Шридхар, Богът се засмял лекичко 
от вътрешната радост, която почувствал. Той отвел придружаващите го бхакти по 
уличката към къщичката на Шридхар, където видял една желязна чаша, цялата пробита. 
В нея все още имало малко вода и Богът жадно я изпил. Бог е бхакта-ватсала, дълбоко 
привързан към Своите предани и това действие Го потопило в любов. Сълзи потекли от 
очите Му като струите на Ганг и в двора на Шривас започнал чуден киртан, в който 
всички бхакти, начело с Нитянанда и Адвайта, плачели. О, сърцето ми изхвръква като 
си мисля за силната радост, която всички те изпитали в дома на Шридхар този ден! 
(“Бхакти-ратнакара” 12.3136-3141) 

В деня непосредствено преди да приеме санняс, Махапрабху с радост получил в 
дар една кратуна от Шридхар. Сачи Мата я сготвила с мляко, пригатвяйки едно от 
любимите ястия на Бога. 

Благочестивият Шридхар дошъл да види Бога, носейки една кратуна. Когато 
Гаурасундар видял подаръка, Той се разсмял и запитал: „Откъде я намери?” Той знаел, 
че ще напусне дома си на следния ден и няма да може да я изяде след това. Като не 
искал дарът да иде нахалос, решил да го приготви още същия ден. (“Чайтаня Бхагавата” 
2.28.33-36) 

След като приел санняс Махапрабху странствал из земите на Рарха три дни в 
състояние на опиянение от любов към Кришна, докато Нитянанда не го подмамил да 
тръгне към Шантипур, към дома на Адвайта Ачаря. Когато Богът се срещнал там със 
Сачи Мата и с останалите бхакти от Навадвип, сред тях бил и Шридхар. Шридхар 
идвал всяка година до Пури, за да се види с Махапрабху по време на Ратхаятрата. 
 
 
 

ВАКРЕШВАРА ПАНДИТ 

 
Шри Вакрешвара Пандит разкрил такава неимоверна сила, че танцувал без да 

спре в продължение на три дни. Кришнадас Кавирадж Госвами пише следното за 
Вакрешвара: „Вакрешвара Пандит е много скъп слуга на Бога, който танцувал без 
отдих 72 часа. Един ден самият Махапрабху танцувал и пеел, а Вакрешвара паднал в 
нозете Му и казал: „О луннолики Боже! Дай ми десет хиляди гандхарви! Ще съм 
безкрайно щастлив да танцувам докато те пеят.” Богът отвърнал: „Имам само едно 
крило като теб. Ако имах още едно, щях да полетя в небето!” (“Чайтаня Чаритамрита” 
1.10.17-20) 
 

Вакрешвара и Девананда Пандит 

 
Вакрешвара също присъствал на киртаните в къщите на Шривас и 

Чандрашекхар, където танцувал екстатично. Той бил толкова скъп на Махапрабху, че 
Девананда Пандит бил освободен от оскърбленията си към Шривас Пандит, служейки 
на Вакрешвара. В отговор на въпроса на един брамин, Махапрабху обяснил как да се 
изкупи обидата към ваишнавите: „Слушай, брамине, ако искаш да бъдеш излекуван, 
след като си пил отрова, трябва да поемеш амброзия през същата тази уста, през която е 
минала отровата. По този начин не само отровата ще бъде неутрализирана, но и тялото 
ти ще стане безсмъртно от божествената сила на амброзията. Сега нека отвърна на 
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въпроса ти. Каквато и хула знайно или несъзнателно да си произнесъл, това е досущ 
като да си ял отрова. Сега трябва да използваш същата уста в неспирна възслава на 
името и качествата на Кришна, които са като амброзия. Използвал си езика си, за да 
оскърбяваш отдадените; сега го използвай, за да ги възхваляваш. Възпей отдадените в 
поезия и песни като най-добрите сред хората. Аз ще унищожа цялата отрова на 
клеветата чрез амброзията на екстатичната слава на Кришна. Всеки несъзнателно 
нанася обиди – истината е такава. Ако прекратиш всякакъв род оскърбителни дейности 
и просто започнеш да възхваляваш Кришна и Неговите отдадени,  ще бъдеш освободен 
от всички грехове, които си извършвал, колкото и неизброими да са те. Не би могъл да 
постигнеш същия резултат дори чрез милиони покаяния. (“Чайтаня Бхагавата” 3.3.449-
458) 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур коментира: „Един оскърбител би 
могъл да добие висшето добро, използвайки същия език, с който е произнесъл 
клеветата, за да признае обидата, която е нанесъл и след това да възхвалява с него 
Кришна и отдадените Му. Ако си пил отрова, това ще наруши телесните ти функции, 
но ситуацията може да бъде спасена ако се приеме лекарство, което унищожава 
ефектите на отровата. По подобен начин пътят да се освободим от ефектите на 
ваишнава-нинда е най-напред да спрем отровното действие и след това, вместо да 
извършваме хиляди ритуали на изкупление и покаяние, да прославяме ваишнавите.  

Служейки на един бхакта, Девананда Пандит повярвал в лотосовите нозе на 
Махапрабху. Добрата съдба го посетила в деня, когато Вакрешвара дошъл да живее в 
дома му. Девананда следвал пътя на Смарта, но въпреки това бил велик учен и аскет. 
Той не четял друго писание освен „Бхагаватам”. Бил предан на Върховния Бог и 
свободен от контрола на сетивата си. Само че не вярвал в Чайтаня Махапрабху. По 
милостта на Махапрабху, това глупаво неразбиране се разсеяло и той развил вяра в 
Бога.” (Гаудия-бхашя към “Чайтаня Бхагавата” 3.3.453, 481) 

Вакрешвара Пандит бил много скъп на Чайтаня Махапрабху. Всеки, който си 
спомня за него, ще пречисти цялото творение. Той е въплъщението на Кришна према и 
както боговете, така и демоните са пленени от неговите танци. (“Чайтаня Бхагавата” 
3.3.469-470) 

Самият Махапрабху описал качествата на Вакрешвара пред Девананда Пандит. 
Богът казал: „Ти служи на Вакрешвара и по този начин влезе в Моето обкръжение. 
Вакрешвара Пандит е пълната Божия енергия, затова който и да му отдаде уважение, 
ще постигне Кришна. Кришна е построил дома си в сърцето на Вакрешвара. Кришна 
танцува, за да накара Вакрешвара да танцува. Всяко място, където стъпи Вакрешвара, 
незабавно се превръща в еквивалент на Вайкунтха и е равно на всички свети  места.” 
(“Чайтаня Бхагавата” 3.3.493-496) 

След като Махапрабху освободил Девананда от нанесените обиди, той с обич му 
дал много напътствия. Онези празноглави егоисти, които се гордеят с учеността си, не 
могат да разберат значението на „Бхагаватам”; това е превилегия на чистите отдадени, 
шаранагата. Думата ‘бхагавата’ би могла да се отнася както за светото писание, 
описващо Върховния Господ, Бхагаван; така и за отдадените на Бхагаван. Единствената 
цел на свещеният „Бхагаватам” е да хвърли светлина върху чистата преданост, затова 
той не се различава от чистия предан. Онзи, който говори върху „Бхагаватам” с такова 
познание и разбиране, ще намери висшата благодат. 

Човек, който си мисли: „Аз разбирам Бхагаватам” наистина не знае същностното 
му значение. От друга страна невежият, приемайки убежището на „Бхагаватам”, 
директно ще възприеме посланието му. Бхагаватам е чиста любов; той е въплъщение на 
самия Кришна. В него са разказани най-интимните дела на Кришна. След като съчинил 
Ведите и Пураните, Вясадева все още се чувствал неудовлетворен. Но когато 
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„Бхагаватам” се появил на езика му, умът му получил дълбоко удовлетворение. 
(“Чайтаня Бхагавата” 3.3.514-518) 
 

ГОПАЛ ГУРУ ГОСВАМИ 

 
Когато Вакрешвара дошъл да живее в Пури, той придружавал Махапрабху, 

Адвайта Ачаря и останалите отдадени до Тота Гопинатх, за да чуе Гададхар Пандит, 
който давал беседа върху „Бхагаватам”. Човек трябва да чуе книгата „Бхагаватам” от 
отдаден, който е Бхагаватам. 

Гопал Гуру Госвами, чието предишно име било Макарадхваджа Пандит, бил 
ученик на Вакрешвара Пандит. В детството си Гопал Гуру лично служел на 
Махапрабху. Махапрабху дал на Гопал името Гуру, защото той инструктирал хората да 
повтарят имената на Кришна при всякакви обстоятелства, били те чисти или нечисти. 

Преди да напусне тялото си, Гопал Гуру поверил служенето на своето мурти 
Радхаканта на своя ученик, Дхяначандра Госвами. След смъртта му, когато тялото на 
Гопал Гуру било отнесено в Сварга Двар, за да бъде кремирано, някои пълномощници 
на царя дошли и затворили храма Радхакантха Матх. Дхяначандра бил толкова отчаян, 
че заплакал на висок глас. Гопал Гуру станал от погребалната клада, връщайки се в 
храма Радхаканта и разрешил проблема, след което отново се върнал в крематориума. 
Дори и след това обаче Гопал Гуру се появявал във Вриндавана, където бхактите с 
изумление го наблюдавали да занимава с преданите си дела.  

През време на Ратхаятхрата в Пури, Вакрешвара бил главният танцьор в 
четвъртата киртан сампрадая, чийто водещ певец бил Говинда Гхош. 

Денят на напускането на Вакрешвара е шестият ден на растящата луна (шукла 
шаштхи) през месец Ашарх. 
 
 
 

БРАТЯТА ГХОШ 

 
Говинда, Мадхава и Васудева били гопи във Враджа, а именно Калавати, 

Расоласа и Гунатунга, които обичали да пеят песните, съчинени от Вишакха. („Чаура-
ганоддеша-дипика“ 188) 

Тримата братя Гхош се родили в семейство от висшата класа, призхождащо от 
северна Рарха. И тримата били певци, известни със сладките си гласове.  

Почитаемият Мадхава Гхош се посветил на киртана. На земята нямало певец, 
който да е равен нему. За него се казва, че бил певецът на Вриндавана. Той бил много 
скъп на Нитянанда Прабху. Тримата братя Говинда, Мадхава и Васудева пеели докато 
Бог Нитянанда танцувал. (“Чайтаня Бхагавата” 3.5.257-259) 

Чайтаня Махапрабху и Нитянанда Прабху танцували на киртаните на тримата 
братя, Говинда, Мадхава и Васудева. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.15.115) 

Когато Нитянанда се завърнал от Пури, за да проповядва в Бенгал, Васудева и 
Мадхава Гхош го придружили, докато Говинда останал с Махапрабху. 
 

Говинда Гхош 

 
Домът на Говинда бил в Аградвип, на Васудева в Тамлук, а на Мадхава Гхош в 

Дайн Хат. Аградвип и Даин Хат са селца, намиращи се между Навадвип и Катва, а 
Тамлук е в Миднапур. Говинда участвал в забавленията на Махапрабху в Шривас 
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Анган, в нагара-санкиртан пред къщата на Кази и в дома на Рагхава Пандит. По време 
на фестивала Ратхаятра, той бил главният певец в четвъртата киртан група, заедно с 
двамата си братя, Чота Хари Дас, Вишну Дас и Рагхава Пандит. Вакрешвара Пандит се 
присъединил към групата като основен танцьор. 

По напътствие на Махапрабху, Говинда направил мурти на Гопинатх от черен 
камък в Аградвип. Махапрабху го инструктирал също и да се ожени. Има легенда, че 
жената и синът на Говинда умрели без време. Като остарял, той започнал да се чуди 
кой ще изпълни за него последните ритуали, тъй като се смята за важно да имаш син, 
който може да извършва възпоменателната церемония шраддха за теб. Говинда сънувал 
Гопинатх, който се появил пред него и му казал: „Не се тревожи за това. Аз съм твой 
син, Аз самият ще направя твоята шраддха церемония.” Когато накрая Говинда Гхош 
напуснал този свят, Гопинатх останал верен на думата си и предложил пинда (жертвена 
храна) за него. Гопинат продължавал да изпълнява тази церемония всяка година на 
датата на напускане на Говинда Гхош. Това се случило на кришна-трайодаши през 
месец Чайтра. Денят на напускане на Васудева Гхош е вторият от нарастващата луна 
(шукла двайтя) през месец Карттик. 
 

Песни, написани от Говинда Гхош: 
 

(1) Гададхар рече: „О Мукунда! О живот мой! Нима е вярно това, което чух днес? 
Ако го изрека, със сигурност ще умра... думите не искат да излязат от устата ми. 
Гауранга наистина ще напусне Навадвип. 
(2) Аз не знаех това, но когато видях Гаура тази сутрин, Той седеше с наведена в 
размисъл глава. Порои от сълзи се стичаха от очите Му и миеха Неговата гръд; 
луноподобното Му лице бе загубило сияйността си. 
(3) Като Го видях такъв, сърцето ми се разтрепера и не посмях да Го попитам 
нищо. За миг запазих самообладание и смирено се реших да му задам въпроса и 
това е, което ми отвърна Той. 
(4) Толкова се разтревожих, че дотичах тук при теб, без нищичко да Му отвърна. 
Казах ти го, това е; направи каквото можеш да Го спреш. Аз не мисля, че що се 
отнася до мен има някаква надежда да продължа да живея”. 
(5) Чувайки тази новина, Мукунда заплака. Той не можеше повече да се сдържа 
като гледаше Гададхар. Говинда Гхош казва: „Нека това не е истина, защото ако 
Той си тръгне, ще умра.” 
(6) О народе на Навадвип, какво гледаш? Протегнете ръце да спрете 
Гаурасундара, накарайте Го да се върне! Кой вече ще ви притиска до гърдите си? 
Кой ще идва да ви умолява да приемете любовта към Кришна? О, прободен съм в 
сърцето! Прободен съм в сърцето! Любовта на живота ми науска Навадвип, 
заминава! Няма повече да вървя и да седя до Гауранга; няма повече да вкусвам 
сладки киртани като преди. Всички отдадени плачат, сърцата им се пръскат – а 
като вкаменен Говинда Гхош не отива да се присъедини към тях. 

 
 
 

ШРИ ВИШНУПРИЯ ДЕВИ 

 
Цар Сатраджит в Кришна лила стана Санатан Мишра в Чайтаня лила. Майката 

на Вселената, въплъщение на Божията бху-шакти, е неговата дъщеря Вишнуприя. 
(“Гаура-ганоддеша-дипика” 47) 
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Вишну таттва 

 
Кришна се оженил за Сатябхама, дъщерята на цар Сатраджит и прнцаса на 

Ядавите. В Гаура лила същият този Сатраджит станал Санатан Мишра, а тя - 
Вишнуприя Деви. Всички проявления на Вишну таттва имат три енергии, познати 
като Шри, Бху и Нила (или Лила). Лакшмиприя Деви е шри-шакти на Махапрабху във 
величественото Му Гаура-Нараян настроение; Вишнуприя е Неговата бху-шакти, а 
Навадвип Дхам е Неговата лила-шакти. Шрила Гададхар Пандит Госвами е шакти на 
Гаура-Кришна - Махапрабху в настроението на Кришна. 

Познанието бива два вида: апара видя или материално знание и пара видя или 
трансцендентално знание. Вишнуприя Деви е персонификация на трансценденталното 
знание. Преданоотдадените я почитат на деня на нейното появяване – шукла панчами 
през месец Магх. На същия ден материалистите, търсещи осъвършенстване на 
светското знание, почитат богинята на учението Сарасвати.  
 

Женитбата на Махапрабху с Вишнуприя Деви 

 
Вриндаван Дас Тхакур описва в „Чайтаня Бхагавата” раждането на бху-шакти 

на Гаура-Нараян, Вишнуприя Деви. Кришна Дас Кавирадж също споменава събитието 
в своята „Чайтаня Чаритамрита”. 

В Ади-кханда е описано напускането на първата съпруга на Махапрабху, както и 
втория му брак с дъщерята на дворцовия пандит. (“Чайтаня Бхагавата” 1.1.110) 

За един материалист бракът между мъжа и жената е вид обвързване. Когато 
Богът се жени, подражавайки на обикновените смъртни, това е нещо доста различно; то 
е трансцендентално. Възпявайки и слушайки за единението на Върховния Бог с 
Неговата божествена енергия, човек се освобождава от материалната енергия. 

Който слуша за святото забавление на женитбата на Бога, ще се освободи от 
привързаността си към този свят. Лакшми седна до Бога и домът на Сачи бе изпълнен 
със светлина. (“Чайтаня Бхагавата” 1.10.110-111) 

Всички онези, които видяха сияйния облик на Бога в този ден, бяха освободени 
от греховете си и отидоха във Вайкунтха. Затова Той е познат като Милостивия Господ 
на пропадналите. (“Чайтаня Бхагавата” 1.15.216-217) 

Първата съпруга на Махпрабху, Лакшмиприя, напуснала преждевременно този 
свят. За да издържа нея и майка Си, Махапрабху заминал за Източен Бенгал да обучава 
ученици. Но се наложило да остане далеч от къщи по-дълго, отколкото било планирано, 
а за Лакшмиприя Деви било невъзможно да понесе липсата Му. И така, медитирайки 
върху лотосовите Му нозе, тя напуснала този свят. Когато Махапрабху най-после 
пристигнал в Навадвип, Той намерил майка си потънала в скръб по своята снаха. 

Макар Махапрабху да я утешил с духовни напътствия, скоро след това Сачи 
Мата започнала да търси нова съпруга за сина си. С тази цел тя се консултирала с 
Кашинатха Пандит, всеизвестен астролог, събиращ подходящи двойки, описан в 
“Гаура-ганоддеша-дипика” (50) като Кулака в Кришна лила. Кулака бил браминът, 
изпратен от Сатраджит, да уреди женитбата между неговата дъщеря Сатябхама и 
Кришна. Кашинатх отишъл при дворцовия пандит Санатан Мишра да уговори сватбата 
между Махапрабху и дъщеря му, преданата Вишнуприя. Кашинатха придумал Санатан 
Мишра със следните думи:  

„Дай дъщеря си на Вишвамбхар Пандит; те са перфектна двойка. Единствено тя 
е достойна за такъв божествен съпруг, а Той заслужава точно такава набожна и 
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непорочна жена. Вишнуприя и Нимай Пандит си отиват един на друг, точно като 
Рукмини и Кришна.” (“Чайтаня Бхагавата” 1.15.57-59) 

От най-ранно детство Вишнуприя била дълбоко предана на своите родители и на 
Вишну. Къпела се в Ганг по три пъти на ден. Сачи Мата я била срещала там и я 
благославяла, когато Вишнуприя й отдавала почитания. Така Сачи вече познавала 
добродетелните качества на Вишнуприя и с радост се съгласила да я приеме за съпруга 
на своя син. 

Буддхиманта Кхан бил заможен и мъдър приятел на семейството на Нимай, 
който пожелал да поеме всички разноски около сватбата Му. След като вече било 
решено Вишнуприя и Вишвамбхар да се оженят, бил избран и благоприятен ден за 
церемонията. Ритуалите адхиваса били извършени с голяма пищност в навечерието на 
сватбата. Богът пристигнал в дома на Санатан Мишра на паланкин по здрачаване и 
сватбената церемония на Гаура и Вишнуприя била изпълнена според традиците на 
писанията, както и според светските обичаи. 

На следния ден Вишнуприя седнала до своя нов съпруг в паланкина и се върнала 
с Него в дома Му. Онези, които слушат за вечното забавление на женитбата между 
Лакшми и Нараян, губят желанието си за материалните връзки на наслаждаващ се и 
наслаждаван, защото разбират, че само Нараян е единственият наслаждаващ се в цялата 
вселена. Заради служенето, което отдал, Буддхиманта Кхан получил прегръдката и 
милостта на Махапрабху. 

Вриндаван Дас описва как набожните жени, които видели младоженците, ги 
сравнили с различни божествени двойки: 

Някои казали: „Напомнят ми на Гаури и Шива.” Други рекли: „Сякаш са 
Лакшми и Нараян.” А трети възразили: „Не, по-скоро приличат на Рати и Камадева.” 
Някои ги сравнили с Индра и Сачи, а други – с Рама и Сита. (“Чайтаня Бхагавата” 
1.15.205-208) 
 

Вишнуприя Деви след саннясът на Нимай 

 
Когато Махапрабху напуснал дома си, за да отиде в Катва и да приеме санняс, 

той бил едва 24 годишен. Лочан Дас Тхакур е описал ужасните чувства на раздяла, 
които изпитвала Вишнуприя в дните след Неговото заминаване в „Чайтаня-мангала”: 

Земята се раздирала от стоновете на плачещата Вишнуприя: зверовете и 
птиците, дори дърветата и камъните проливали сълзи като я слушали. Паднала на 
земята, тя ридаела: „Защо не свършва грешният ми живот?” В раздялата дъхът на 
гърдите й бил като огън, изсушаващ устните й, а тялото й треперело безспир. (2.14.15-
16) 

„Адвайта-пракаша” също описва как Вишнуприя живеела живот на мъчителна 
разлъка след заминаването на Бога. Всяка сутрин тя отивала да се окъпе в Ганг с Майка 
Сачи, след което прекарвала целия ден вътре в къщата, без никога да позволи луната 
или слънцето да я зърнат. Дори на бхактите не било позволено да виждат нещо повече 
от нейните нозе, нито да чуят гласа й. Неспирно проливайки сълзи, ядейки единствено 
остатъците от храната на Майка Сачи, тя пребледняла и отслабнала. Вишнуприя 
намирала утеха в святото име, мантрувайки по цял ден в самота пред портрета на 
Гауранга, служейки му сякаш Той бил там, отдавайки се в лотосовите Му нозе. По 
такъв начин тя показала идеалния характер на преданата жена, както и търпението, за 
което говори Бога в своя стих „тринда апи суничена тарор апи сахишнуна” – бъди по-
смирен от стрък трева и по-търпелив от дърво.  
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Шринивас Ачаря получил благословиите на Вишнуприя Деви. Той лично бил 
свидетел на нейната преданост в раздялата й с Махапрабху. Нарахари Чакраварти 
описва това в своята „Бхакти-ратнакара”: 

Всеки ден Шривас отивал да я види. Той наблюдавал всекидневните й 
занимания, които не подлежат на описание. Тя напълно се била отрекла от съня и ако 
някога изобщо затваряла очи, то било лежейки на голата земя. Красотата на тялото й, 
което преди сияело като златно, била помръкнала и тя била отслабнала като изпитата 
бледна луна в четиринайстия ден. Вишнуприя поставяла настрани зрънце след зрънце 
ориз, отброявайки светите имена, които мантрувала; след това готвела само този ориз и 
го предлагала на своя Господ. От него изяждала една мъничка част. Никой не разбирал 
как изобщо била жива. (“Бхакти-ратнакара” 4.47-51) 

Ученикът на Джахнава Деви, Нитянанда Дас също е описал стандарта на 
обожание, поставен от Вишнуприя Деви, в своята „Према-виласа”: „Слушайте, братя, 
за начина, по който Ишвари Вишнуприя приемала светите имена на Бога. Чувайки това, 
ще добиете усещане за тази лила. Всеки ден тя поставяла две глинени съдини от двете 
си страни, едната пълна със суров ориз, а другата празна. Всеки път, щом свършела 
една мантра от 16-те имена, радостно поставяла едно зрънце ориз в празната паничка. 
Тя мантрувала така до 3 ч. следобяд, след това взимала натрупания ориз и го сготвяла. 
Това била единствената храна, която готвела, напоявайки я със сълзите си преди да я 
предложи на Бога. Невъзможно е да се прецени колко имена е мантрувал самият 
Махапрабху, защото Той мантрувал денонощно. Така и Неговата възлюбена жена 
Вишнуприя  мантрувала неспирно, ден и нощ. Подобна посветеност на святото име не 
била непостижима за нея, защото Богът бил посял семето на Своята сила у нея.” 

Казва се, че Вишнуприя била онази, която за пръв път установила обожаването 
на мурти на Гауранга. Така се посочва в дневникът на Мурари Гупта „Карача”: 
„Кришна дойде при любимата си съпруга в своята експанзия, оставайки до нея като 
мурти на Махапрабху. По този начин тя, която е въплъщение на Богинята на Щастието, 
можеше непрестанно да Му служи.” 

Вишнуприя извършвала жертвата на святото име пред образа на Махапрабху. 
Това мурти все още присъства и се обожава в Навадвип. 

Шри Вамшивадана Тхакур и Ишан Тхакур били благословени със служенето да 
се грижат за Вишнуприя Деви и за Сачи Мата след като Махапрабху приел санняс. 
 
 
 
 

ШРИ ИШАН ТХАКУР И ШРИ ВАМШИВАДАНАНАНДА ТХАКУР 

 
Ишан Тхакур бил семейният слуга в дома на Джаганнатх Мишра. Само един 

вечен придружител на Върховния Бог би могъл да има добрата съдба да Му отдава 
лично служене в собствения Му дом. Богът приема служенето на най-поверителните си 
спътници. Когато Махапрабху се родил, Ишан имал възможността да го вземе в ръцете 
си и да го люлее с любов. Той понасял всички детски лудории на мъничкия Нимай и 
изпълнявал всяка Негова прищявка. Нимай не можел без Ишан дори за миг. 

Как бих могъл да разбера делата на Ишан Тхакур, когото Нимай с обич наричал 
„татко”? Синът на Сачи, Нимай Чханд, бил самият му живот, а Нимай не отивал никъде 
без него. В детството си, Нимай бил много палав и предявявал пред Ишан всевъзможни 
капризни изисквания, които той с всички сили се отитвал да удовлетвори. (“Бхакти-
ратнакара” 12.95-97) 
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Ишан Тхакур имал също така шанса да служи и на Нитянанда Прабху, другото 
аз на Чайтаня Махапрабху. Богът помолил майка си да посрещне в дома Си Нитай и 
когато тя накрая се съгласила, отишъл лично да го покани. Преди двамата да седнат да 
ядат в къщата на Сачи, Ишан Тхакур донесъл вода и умил нозете им. 

Като един от вечните спътници на Бога, Ишан Тхакур напълно осъзнавал 
божествената Му природа. Той знаел, че обожанието на отдадениет е по-важно от 
обожанието дори на самия Бог. И така изпълнявал всякакви служения към Сачи Деви, 
която е не друга, а Яшода Деви, и бил благословен с нейната обич. Богът също 
благославя отдадените си чрез милостта на своите отдадени. Божията милост идва след 
милостта на отдадения. 

„Вижте, ето го Ишан! Какво мога да кажа? Никой наистина не разбира великите 
му добродетели. За него се носи славата, че знае всички истини за Бога. Той служи на 
Сачи Мата, вършейки всичко, от което тя има нужда. Понеже отдава такова служене на 
Божията майка, Ишан е най-щастливият в четиринайсетте свята. Макар да съм виждал с 
очите си обичта, която тя проявява към него, аз съм неспособен да намеря думи, с 
които да я опиша. (“Бхакти-ратнакара” 12.90-93) 

Когато Махапрабху приел санняс и заминал за Пури, на Ишан останала 
отговорността да се грижи за майка Му Сачи и за жена Му Вишнуприя Деви и да 
надглежда домакинството. В коментара си към „Чайтаня Бхагавата” (2.8.73), където се 
казва, че Ишан чистел цялата къща, както и вършел всички други служения, Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур пише: Ишан бил слуга в дома на 
Махапрабху. Той събирал разхвърляния навсякъде (от Нитянанда) ориз и подреждал 
къщата. Няма край късметът на Ишан. Той имал възможността да отдава служене на 
Божията майка през целия си живот. Дори след като Богът приел санняс, той бил зает 
да служи на Неговите майка и жена, показвайки безграничната благословия, която бил 
получил. Затова той бива описван като „най-благословеният” или „най-щастливият 
сред благословените.” 

Ишан Тхакур живял много дълъг живот. Той още бил жив дори след 
напускането на Вишнуприя Деви и на всички отдадени на Махапрабху в Навадвип. 
Така когато Шринивас Ачаря, Нароттам Тхакур и Рамачандра Кавирадж дошли на 
поклонение в Навадвип, единствено Ишан бил там да им покаже местата, на които са се 
случвали всички забавления на Бога. В „Бхакти-ратнакара”се казва, че когато Ишан 
показал на отдадените светите места, те били вече немощни старци. Това дава някаква 
идея колко стар трябва да е бил самият той. 

Шринивас Ачаря, Нароттам Тхакур и Рамачандра Кавирадж получили 
благословиите на Ишан Тхакур в Навадвип Дхам. Той ги прегърнал преди да 
продължат към Шрикханда, където се срещнали с Рагхунандан Тхакур. Когато 
пристигнали там, те получили новината, че Ишан е напуснал този свят. 

След като Махапрабху и Сачи Мата напуснали, Вамшиваданананда Тхакур 
служел на Вишнуприя Деви и на Ишан Тхакур.  

Вамшиваданананда Тхакур бил флейтата на Кришна във Враджа. (“Гаура-
ганоддеша-дипика” 179) 

Гопите възпявали добрата съдба на флейтата на Кришна, защото можела 
неспирно да пие нектара на устните Му. Всичко във Враджа е духовно, т.е.съзнателно; 
затова и флейтата могла да приеме човешка форма, раждайки се като Шри 
Вамшиваданананда Тхакур. Исторята на живота му е разказана от неговия внук, Шри 
Баллабха Дас, в книгата „Вамши-виласа”. Той бил известен поет, пишещ вайшнавски 
песни. Появяването му е в деня на пролетното пълнолуние през месец Чайтра. 

Ето една песен на Вамшиваданананда Тхакур: „Няма вече да виждам широкото 
Му чело, окрасено с тилак и сандалова паста; няма повече да видя очите Му, 
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танцуващи като колибри всред златистия лотос на лицето Му. Той вече няма да танцува 
в дома на Шривас заедно с врабчоподобните си бхакти; няма вече да танцува у дома Си 
и да ме поглежда. Ще танцуват ли някога пак заедно Нитай и Нимай, божествените 
братя? Викам Нимай по име, но Него Го няма никъде. Безсърдечният Кешава Бхарати 
дойде и порази с мълния сърцата на всички ни. Как да останем в Навадвип, след като не 
виждаме тук вече Гауранга? Кой сега може да ми върне моя Гауранга? Когато Вамши 
гледа как плаче младата Му жена, когато виджа сълзите на майка Му, той се търкаля по 
земята от мъка.” 
 
 
 
 
 

ШРИЛА РАГХУНАНДАН ТХАКУР 

 
Четвъртият член на чатур-вйуха, Прадйумна, взима участие в Радха-Мадхава 

лила във Враджа като близък приятел на Кришна (прия-нарма-сакха). Сега той се появи 
като Радхунандан, чието тяло не се различава от това на Шри Чайтаня. (“Гаура-
ганоддеша-дипика” 70) 
 

Бащата и чичото на Рагхунандан, Мукунда Дас и Нарахари Саркар 

 
Рагхунандан се родил в семейство на лекари през 1510 г. Името на баща му било 

Мукунда Дас, името на майка му е неизвестно.  Мукунда Дас бил по-големият брат на 
Нарахари Саркар Тхакур. Нарахари, за когото се казва, че преди бил близката 
приятелка на Радха, Мадхумати (“Гаура-ганоддеша-дипика” 117) написал няколко 
книги, сред които са „Бхакти-чандрика-патала”, „Шри-Кришна-бхаджанамрита”, „Шри-
Чайтаня-сахасра-нама”, „Шри-Сачинанданаштака” и „Шри Радхаштака”, които са 
добре познати и ценени сред бхактите. 

В 15 глава от Мадхя-лила на „Чайтаня Чаритамрита” ясно се казва, че Мукунда 
Дас бил лекар на царското семейство. Веднъж, докато лекувал царя, той видял едно 
пауново перо и паднал в несвяст. Тази случка е описана в „Чайтаня Чаритамрита” 
(2.15.121) 

Също като Нарахари, Мукунда Дас живеел в Шрикханда. Рагхунандан Тхакур се 
родил в деня на васанта панчами. Чичо му Нарахари много се интересувал от 
отглеждането му и изпитвал към него силна обич.  

Тримата най-ценни бхакти от Шрикханда били Мукунда Дас, Рагхунандан и 
Нарахари. Махапрабху попитал Мукунда Дас: „Нима ти си баща на Рагхунандан и той е 
твой син? Или той ти е баща, а ти си му син? Отговори Ми, за да отдъхна от 
съмненията си.” Мукунда отвърнал: „Рагхунандан ми е баща, а аз съм негов син, бъди 
сигурен. Каквато и преданост да имам, тя ми е от него; затова гледам на него като на 
свой баща.” Като чул отговора на Мукунда Дас, Махапрабху бил смаян и рекъл: Онези, 
от които сме попили преданост, трябва винаги да бъдат смятани за по-старши.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 2.15.112-117) 
 

Рагхунандан обожава муртито 
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От най-ранното си детство Рагхунандан Тхакур хранел семейното мурти 
Гопинатх с ладу. Уддхава Дас е написал песен, в която е описана тази лила: 

Мукунда Дас живеел в село Шрикханда, а семейното му мурти се наричало 
Гопинатх. Веднъж той трябвало да отиде някъде по работа и помолил Рагхунандан да 
извърши служенето. Той казал: „В този дом ние обожаваме Кришна, затова искам да 
съм сигурен, че си Му дал да яде.” После заминал. Рагунандан направил каквото му 
казал баща му и приготвил предлагане за муртито. Той бил още дете и в 
чистосърдечието си казал на Гопинатх: „Яж! Яж!” Кришна бива контролиран чрез 
любов, затова направил както му казало детето и изял всичко от чинията, без да остави 
дори едно зрънце ориз. Когато Мукунда Дас се завърнал, той поискал от момчето да му 
донесе прасада от предлагането, което било извършило. Но детето отвърнало: „Татко, 
Кришна изяде всичко и няма никакви остатъци.” Мукунда бил толкова смаян от 
удивителните думи на детето си, че му казал да направи още едно предлагане. Този път, 
като излязъл от къщи, той се върнал и се скрил да гледа какви ги върши синът му. 
Рагхунандан радостно сложил парченце ладу в ръката на Кришна и му казал със 
заповеден тон: „Яж! Яж!” Кришна тъкмо бил излапал половината ладу, когато 
Рагхунандан видял на вратата Мукунда Дас. Мукунда видял как Кришна не хапнал 
повече и наполовина-изяденото ладу останало в ръката Му. Това го преизпълнило с 
любов. Той прегърнал детето си, радостни сълзи потекли от очите му и не намерил 
думи, с които да му заговори. 

И до днес щастливи хора идват в Шрикханд, за да видят изяденото наполовина 
ладу в ръката на Гопинатх. Рагхунандан не се различава от самия Купидон, казва 
прочувствено Уддхава Дас. 

Някои хора казват: „Онзи, който е скъп на Рагхунандан, ще спечели милостта на 
Махапрабху живот след живот.” Други казват: „Рагхунандан е толкова милостив, че 
дарява живот на най-смирените и на най-падналите.” Едни казват: „Какво смирение! 
Няма друг като него”, а други: „Той е красив като самия Купидон” (“Бхакти-ратнакара” 
9.660) 

Шрила Рагхунандан Тхакур много обичал Шринивас Ачаря. Преди да напусне 
този свят той успокоил Шринивас, че въпреки тежките времена, той ще може да 
разпространява ваишнавизма и за вбъдеще: „Идват трудни времена, в които хората ще 
се поддадат на съмненията си. Нарахари Прабху пише в своята „Шри-Кришна-
бхаджанамрита”, стих 3-4: „Когато Бог Кришна Чайтаня и Неговият спътник 
Нитянанда Прабху си тръгнат от този свят, ваишнавите в епохата на Кали ще стават 
все по-тревожни с всеки изминал ден. Дали са много напреднали, просто напреднали 
или начинаещи, почти винаги сърцата им ще са изпълнени със съмнения. Но нека това 
не те безпокои. Бог Гауранга ще извърши много дела чрез теб. Благославям те да 
останеш дълго на тази земя и ти и твоите последователи да запазите религията на Бога. 
Онези, които се противопоставят на предаността към Кришна ще станат отдадени под 
твое влияние и ще приемат подслон при теб”. (“Бхакти-ратнакара” 13.174-179) 

Рагхунандан Тхакур завещал служенето на своето мурти Гаура-Гопал на сина си 
Канай Тхакур и след това напуснал този свят на четвъртия ден от нарастващата луна 
(шукла чатуртхи) през месец Шраван. 

Рагхунандан бавно станал невидим за смъртните очи, докато повтарял имената 
на Шри Кришна Чайтаня отново и отново. Колко славен е този ден от Шраван, шукла 
чатуртхи! Нима има някой, който да не възпява славата на Рагхунандан Тхакур? 
(„Бхакти-ратннакара“ 13.183-184) 
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РАГХАВА ПАНДИТ 

 
Онази гопи Дхаништха, която носеше невъобразимо количество храна на 

Кришна във Враджа, сега стана скъпият слуга на Гауранга, Рагхава Пандит. Неговата 
сестра Дамаянти бе Гунамала в Кришна лила (“Гаура-ганоддеша-дипика” 166-167) 

В Кришна лила Дхаништха Деви отнасяла прасада от Кришна на Радхарани по 
заръка на Яшода Мата. Радхарани с много нежност и любов го изяждала. Бхактивинода 
е описал това в своето „Бхога арати”: яшомати аджна пейе дхаништха анита, шри-
кришна прасада радха бхунджйе хайе прита. 

Махапрабху, който е не друг, а Кришна в настроението на Радхарани, по същия 
начин приемал храната, предложена Му от въплъщението на Дхаништха, Рагхава 
Пандит. 
 

Махапрабху обитава постоянно къщата на Рагхава 

 
Домът на Рагхава Пандит бил в град Панихати, който се намира на източния 

бряг на Ганг, само на няколко километра от Кумарахатта. Кришна Дас Кавирадж пише, 
че Махапрабху присъствал постоянно в къщата на Рагхава Пандит. 

Божиите проявления се намират в дома на Сачи, там където Нитянанда танцува, 
в киртаните на Шривас и в къщата на Рагхава Пандит. Природата на Бога е да бъде 
привлечен от любовта на Своите отдадени. (“Чайтаня Чаритамрита” 3.2.34-35) 

В биографията на Бога от Вриндаван Дас Тхакур („Чайтаня Бхагавата”) ясно е 
показано колко скъп е бил Рагхава Пандит на Махапрабху. Когато Рагхава видял 
Господаря на своя живот да се задава от дома на Шривас в Кумарахатта, вървейки към 
собствения му дом, той се строполил в нозете му, завладян от любов. 

Виждайки предаността на Рагхава Пандит, Господарят на Вайкунтха го 
благословил с приятелски поглед. Той казал: „Аз дойдох в дома на Рагхава и забравих 
всяка мъка просто като го видях. Идвайки тук изпитвам същото удоволствие като да 
съм взел освежителна баня в Ганг.” (“Чайтаня Бхагавата” 3.5.81-83) 

След това Богът помолил Рагхава Пандит да му сготви нещо, защото много 
обичал неговите ястия, пропити с дълбока преданост. Рагхава сготвил и нахранил Бога 
в голям възторг. Другата форма на Баларам, Нитянанда Прабху, също идвал да се храни 
в дома на Рагхава заедно със спътниците си и всички се наслаждавали на неговите 
гозби. Махапрабху особено обичал спанаковите му блюда. 
 

Рагхавера джхали 

 
Рагхавера джхали или „Дисагите на Рагхава” били пълни с всевъзможни храни, 

които неговата сестра Дамаянти пригатвяла през цялата година за Махапрабху. Те са 
споменати в „Пата-парятана” на Абхирам Дас Тхакур и в „Чайтаня Чаритамрита”. 

Рагхава Пандит, верният последовател на Махапрабху, бил седмият клон от 
дървото на Махапрабху. Друг важен клон, който произлиза от него, бил Макарадваджа 
Кара. Сестрата на Рагхава, Дамаянти била скъпа слугиня на Бога, която през цялата 
година събирала най-разнообразна бхога за Махапрабху. Рагхава напълвал торбите с 
храната, която Дамаянти била приготвила и тайно ги отнасял на Бога в Пури. След това 
Богът се хранел с тези дарове през цялата следваща година. Тези торби са известни с 
името „рагхавера джхали” (“Чайтаня Чаритамрита” 1.10.24-27) 
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Кришна Дас Кавирадж Госвами дава пълно описания на тези торби в своята 
„Чайтаня Чаритамрита” (Антя. 10) Преданоотдадените на Кришна във Враджа не 
изпитвали в отношенията си към Него страхопочитание и респект. По същия начин и 
Дамаянти приготвяла шукта за Бога, защото се притеснявала, че Той може да има 
проблеми с храносмилането. Махапрабху се изпълвал с радост, получавайки тези ястия, 
защото Му били поднасяни с такава простосърдечна любов. 

Рагхава Пандит пристигал с дисаги, пълни с подправки, приготвени много добре 
от сестра му Дамаянти. Дамаянти забърквала всевъзможни несравними кулинарни 
смеси, които Богът много обичал. Той им се наслаждавал през цялата следваща година. 
Ето какви били някои от туршиите и сосовете от торбите на Рагхава Пандит: горчица от 
манго, горчица от джинджифил, горчица без подправки, туршия от лимони и манго, 
амра-коли, сушено цяло манго, сушено манго на резенчета, мариновано манго в олио и 
ушав от манго. С огромно внимание Дамаянти приготвяла и една горчица от сушени 
зеленчуци на прах (шукта). Не пренебрегвайте тази шукта заради горчивия й вкус; за 
Бога тя била по-вкусна от панчамрита (комбинация от мляко, захар, гхи, мед и извара). 
Тъй като Чайтаня Махапрабху е Върховният Бог, Той приема духа, с който са 
приготвени нещата, приема любовта, с която е дарен подаръкът. Затова Той извличал 
неимоверна наслада дори от горчивите сушени листа на шукта или от кашанди 
(синапен сос). От чистосърдечна обич към Бога, Дамаянти Го смятала за обикновено 
човешко същество и поради това се притеснявала, че Той може да се разболее ако 
преяде и да получи дезинтерия. Ето защо тя Му пригатвяла шукта, която намалява 
слузта, натрупваща се в храносмилателната система и причиняваща дезинтерия. 
Пълната с обич грижа на Дамаянти донасяла голяма радост на Бога. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.10.13-20) 

Макарадваджа Кара бил ученик на Радхава Пандит и също живеел в Панихати. 
Именно той носел до Пури всяка година дисагите с храна, които духовният му учител 
бил приготвил за Бога. Всички му викали: „мунсиб” – отговорника за торбите. 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.10.40) 
 

Стриктната чистота на Рагхава Пандит 

 
Махапрабху весело хвалел огромната преданост на Рагхава Пандит към 

Неговото обкръжение в Пури, като особено се радвал на кокосовите дарове. Макар 
самият Рагхава Пандит да притежавал градина със стотици кокосови дървета, той се 
снабдявал с най-скъпите ядки, донесени отдалеко, за да предложи най-доброто 
кокосово мляко и сърцевина на Бога. Махапрабху с радост ги приемал. 

Рагхава Пандит никога не предлагал на Бога нещо, което не е чисто или 
първокачествено. Плащайки баснословни цени за възможно най-добрите продукти, той 
купувал манго, плодове от хлебно дърво и банани от отдалечени села, за да ги 
предложи на муртито на Махапрабху. Веднъж слугата му докоснал няколко кокосови 
ореха след като с ръка се бил хванал за прага на вратата. Рагхава се притеснил, че 
прахта от краката на хората е замърсила продуктите. Затова сметнал за неприемливо да 
бъдат предложени на муртите и ги изхвърлил.  

Ако някой мисли да критикува Рагхава Пандит, че е изхвълил плодовете, Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур предупреждава: „Рагхава Пандит е вечно-
съвършен слуга на Кришна, а не някой, обсебен от натрапчива невроза или мания за 
чистота. Нито пък е бхакта от най-нисш разред, който изкуствено се опитва да 
проектира трансценденталните качества върху материята. Той почитал обекта на своето 
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обожание без най-малкия оттенък на материалистично отношение, изцяло погълнат в 
трансценденталните чувства на служене.” (Анубхаша, 2.14.83) 
 

Нитянанда посещава Панихати 

 
Махапрабху заръчал на Нитянанда Прабху да вземе придружителите си и да 

напусне Пури, за да проповядва чистата преданост в Бенгал. Бродейки из долината на 
Ганг, Нитай бил привлечен от настроението на чиста преданост на Рагхава Пандит и 
дошъл в неговия дом в Панихати. Сред спътниците му били тримата братя Гхош: 
Говинда, Мадхава и Васудева, който били всеизвестни киртаня (певци на киртан). 
Щом те запели, Нитянанда влязъл в състояние, подобно на транс и затанцувал. Когато 
танцът му свършил, той седнал на олтара; тогава спътниците му и Рагхава Пандит 
извършили церемонията абхишек, за да го почетат. След като тя прикючила и той бил 
облечен и окрасен с гирлянд, Нитянанда отново седнал на трона на муртито, а Рагхава 
Пандит държал сенника над главата му.  

Тогава Нитянанда Прабху, който все още бил в транс, заръчал на Рагхава 
Пандит бързо да му донесе гирлянд от цветя кадамба. Рагхава отвърнал, че дърветата 
кадамба още не са разцъфтели. Нитянанда Прабху му казал да се огледа из двора около 
къщата си и ще намери. Когато Рагхава излязъл да потърси, той с изумление открил 
цветчета кадамба, разцъфнали на едно лимоново дръвче. Той бързо ги набрал и 
направил гирлянд, който поставил на шията на Нитянанда.  

Няколко мига по-късно къщата се изпълнила с аромата на цветя даманака. 
Нитянанда Прабху рекъл, че самият Махапрабху е дошъл от Пури да чуе киртана и че 
Той носел гирлянд от цветя даманака. Нарахараи Чакраварти Тхакур споменава този 
танц и този киртан в своята „Бхакти-ратнакара”: 

Отначало Нитянанда Прабху дошъл в Панихати със спътниците си. Рагхава 
Пандит, Макарадваджа Кара и другите бхакти от селото много се зарадвали да ги 
видят. Кой би могъл да опише дивния киртан и танците, които се състояли в дома на 
Рагхава Пандит? („Бхакти Ратнакара 12.3645-3647) 

Нитянанда Парбху дошъл в Панихати заедно с Рама Дас и Гададхар Дас, където 
най-напред посетили къщата на Рагхава Пандит. Киртанът, който започнал там, 
изпълнил цялата вселена с неземна радост. Панихати е родното място на великият 
преданоотдаден Рагхава Пандит. Край няма славата на родното място на един велик 
преданоотдаден. (“Бхакти-ратнакара”  8.156-158) 
 
 
 
 

ШРИ КАЛИ ДАС И ДЖХАРУ ТХАКУР 

 
Кали Дас преди бил девойка от селото на име Малли във Враджа лила (“Гаура-

ганоддеша-дипика” 190) 
Преданият на Махапрабху Кали Дас се родил в село Бхеда (или Бхадува). Той 

бил чичо на Рагхунатх Дас Госвами и бил дал обет да се храни с останките от храната 
на ваишнавите през целия си живот.  

Джхару Тхакур, който бил метач, живеел в същото село.  
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Посветеността на Кали Дас на остатъците от храната на бхактите 

 
Кали Дас бил велик преданоотдаден, който непрестанно възпявал светите имена 

на Кришна. Мълвял „Харе Кришна” каквото и да вършел. Предаността му към 
остатъците на ваишнавите му донесла в резултат изключителната благословия на Шри 
Чайтаня Махапрабху. Господ дарява толкова много благодат на оня, който има вяра във 
ваишнавите и яде остатъците от тяхната храна, че просто не Му остава какво повече да 
даде. 

Такава е силата на славата на остатъците от храната на отдадените – чрез 
преданост към тях Кали Дас можа да достигне лотосовите нозе на Шри Чайтаня 
Махапрабху. Затова изоставете срама и отвращението си и яжте остатъците на 
ваишнавите, защото правейки това ще можете да осъществите всичките си желания. 
Остатъците от храната на Кришна се начиат „маха-прасада”, но остатъците от бхактите 
са получили името „маха-маха-прасада”. Прахта от нозете на отдадения; водата, с която 
са били измити; и остатъците от харната му са три много мощни помощни средства в 
духовната практика. Разкритите писания на висок глас заявяват отново и отново, че 
човек може да постигне заветната цел – екстатичната любов към Кришна – 
оползотворявайки тези три субстанции. Така че, мои скъпи бхакти, моля ви послушайте 
ме, защото настоявам върху това: имайте вяра в тези три субстанции и им отдавайте 
служене с пълна убеденост. Чрез тях трите ще вкусите щастието на свещената любов, 
която се съдържа в святото име и ще спечелите радостта на Кришна. Това е доказано от 
опита на Кали Дас. (“Чайтаня Чаритамрита” 3.16.58-63) 

Докато живеел в Бенгал, Кали Дас ядял остатъците на всички бхакти, без да 
взима под внимание кастата и социалното им положение. Той отивал по домовете им с 
дарове от най-хубавите хранителни продукти и след като приключели с храненето си, 
ги умолявал да получи остатъците. Ако някои от тях не били склонни да му ги дадат, 
той ги взимал без знанието им. Криел се и чакал да изхвърлят паниците от листа, в 
които били яли и след това ги облизвал до чисто. 
 

Кали Дас посещава Джхару Тхакур 

 
Всички ваишнави заслужават почит, без значение в каква каста са се родили. 

Един ваишнава е отвъд материалните качества и затова не бива да бъде идентифициран 
със своята националност или каста. Казва се, че всеки, който отсъжда за бхактите на 
такава основа, има адско съзнание. Макар Джхару Тхакур да бил роден в семейство на 
бхуимали, които са една от бенгалските касти на недокосваемите, той бил велик 
отдаден. Един ден Кали Дас отишъл в дома на Джхару Тхакур и отдал своите 
почитания на него и на жена му. След това им поднесъл в дар няколко зрели сладки 
манго. Джхару Тхакур разбрал, че това е много висш гост, отдал му дължимия респект 
и му казал: „Скъпи господине, аз съм от много нисша каста. Моля те, кажи ми как мога 
да ти служа? Само кажи и аз ще намеря начин за теб да бъде приготвена храна в 
браминска къща. Ако приемеш прасад там, няма да има по-щастлив човек от мен.” 

Кали Дас видял смирението на Джхару Тхакур, което подхождало на един 
ваишнава и отвърнал: „Аз съм много пропаднал. Единствено в резултат на добрата 
съдба имах щастието да те срещна днес. Моля те, бъди така милостив да поставиш 
прахта от нозете си на главата ми.” 

Джхару Тхакур бил удивен и се почувствал неудобно. Кали дас цитирал няколко 
стиха, които възславят отдадените на Бога: 
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„Учен, който познава четирите Веди не Ми е скъп, ако не е Мой отдаден, докато 
някой, който е роден като кучеядец, но Ми е предан, Ми е много скъп. На такъв човек 
трябва да се отдава цялото уважение и всеки трябва да приема даровете му, защото 
такива отдадени души са божествени като самия Мен.” (Хари-бхакти-виласа 10.29, 
“Чайтаня Чаритамрита” 3.16.25) 

„Онзи, който е роден в браминско семейство и притежава всичките 12 
брамински качества, но е враждебен към лотосовите нозе на Кришна с лотосовия пъп, е 
по-нисш от кучеядеца, който е посветил ума, думите, делата, богатството и живота си в 
служене на Бога. Такъв човек пречиства не само себе си, но и цялото си семейство, 
докато оня, който се гордее с качествата си, не може да пречисти нищо.” (Шримад  
Бхагаватам 7.9.10, “Чайтаня Чаритамрита” 3.16.26) 

„Колко прекрасно е това! Дори един кучеядец, който винаги пази святото Ти име 
на устните си, е по-велик от брамина. Въпреки ниската си каста, всеки който възпява 
Твоите свети  имена се счита, че е извършил всички видове въздържания и всички 
велики ведически жертвоприношения, че е изучил всички Веди и че се е изкъпал във 
всички свети поклоннически места. Такива хора принадлежат към истинската 
благородническа класа на човечеството.” (Шримад Бхагаватам 3.33.7, “Чайтаня 
Чаритамрита” 3.16.27) 

Макар Джхару Тхакур да приел истинността на тези цитати от писанията, той 
скромно казал, че те не се отнасят до него. Кали Дас с уважение се поклонил и се 
оттеглил, а Джхару Тхакур любезно го съпроводил на известно разстояние, след което 
се върнал вкъщи. Кали Дас използвал тази възможност да вземе прахта от стъпките му 
и помазал с нея цялото си тяло. После, копнеейки да получи остатъците от Тхакур, той 
се скрил недалеч от дома му. Когато Джхару Тхакур влязъл в къщата си, той сложил 
плодовете в паничка от бананова кора и мислено ги предложил на Кришна. След това 
жену му взела прасада от мангото от паничката и го дала на мъжа си. Джхару Тхакур 
изял мангото и след като осмукал костилката, я върнал обратно в паничката. Съпругата 
му сама взела остатъците и след това изнесла костилките и кожата от мангото в ямата с 
отпадъци. Когато си отишла, Кали Дас се приближил и осмукал костилките и дори 
облизал кожичките. Вкусвайки остатъците от ваишнавите, той бил завлядян от 
екстатични симптоми. 

Такава била процедурата, която следвал Кали Дас към всички ваишнави в 
Бенгал. Той им отдавал почитания и след това изяждал остатъците от храната им.  
 

Кали Дас получава милостта на Махапрабху в Пури 

 
Всяка година бенгалските бхакти ходели до Пури, за да посетят Махапрабху. 

Кали Дас отишъл на втората година. Като Свръхдуша, Богът познавал посветеността на 
Кали Дас към остатъците на отдадените и го дарил с обилна благодатна благословия. 
Когато Махапрабху отивал на ежедневното си поклонение в храма на Джаганнатх, с 
него вървял Говинда, който носел своята камандалу (стомна за вода). Махапрабху 
омивал нозете Си преди да влезе в храма, а водата потичала и се събирала в езерце под 
двайсет и двете стъпала на северния вход, познат под името Сингха Двар. Махапрабху 
бил дал на Говинда строга заповед да не позволява на никого да се докосва до тази 
вода. Всички знаели това, затова никой не смеел и да опита. Единствено някои много 
интимни бхакти намирали начин да получат малко от тази свята течност. 

Веднъж, когато Махапрабху както обикновено миел нозете Си, Кали Дас дошъл 
и протегнал шепа да получи малко от тази вода. Той пийнал не само веднъж, не два, а 
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цели три пъти, докато Махапрабху го гледал. Богът го спрял чак когато събирал шепи 
да поиска за четвърти път.  

Всезнаещият Върховен Бог Чайтаня Махапрабху познавал вярата, която имал 
Кали Дас във ваишнавите. Щастлив заради великата му добродетелност, Той му 
позволил да спечели благословия, недостъпна за никой друг. (“Чайтаня Чаритамрита” 
3.16.48-49) 

След като посетил Джаганнатх, Махапрабху се върнал в дома на Каши Мишра, 
за да се нахрани. Кали Дас седнал пред вратата с надеждата да получи малко от 
остатъците на Бога. Богът знаел желанието му и след като приключил с яденето, дал 
знак на Говинда да му занесе прасада. 

Такъв е чудният резултат от приемането на остатъците от храната на 
ваишнавите: Кали Дас получи върховната милост на Чайтаня Махапрабху. Затова 
изоставете смущението и гнусливостта си и яжте остатъците на ваишнавите, защото 
правейки това ще можете да удовлетворите всичките си желания. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.16.57-8) 
 
 
 
 

КУРМА ВИПРА И ВАСУДЕВА ВИПРА 

 
Когато решил да спаси хората от Юга, Махапрабху напуснал Пури под предлог 

че отива на поклонение. Било месец Вайшакх. По молба на Нитянанда Прабху. Той 
приел като слуга Кришна Дас Випра. Раздавайки према навсякъде, откъдето минел, Той 
пристигнал на място, наречено Курмастхан (или Курма Кшетра), където дал 
благословията Си на един ведически брамин, който също се наричал Курма. 

В тази връзка Кришна Дас Кавирадж Госвами не дава нищо повече от името на 
брамина в своята „Чайтаня Чаритамрита”. Макар много отдадени да са се спуснали в 
този свят, за да участват в забавленията на Бога, светските идентичности на мнозина от 
тях за съжаление остават незнайни. Не съществува кой знае каква надежда историците 
някога да откият нещо повече за произхода на този Курма Випра. Но детайлното 
познаване на светските идентичности на придружителите на Бога е далеч по-маловажно 
от уроците, които научаваме от светите им животи.  

Махапрабху бил впечатлен от интензивната преданост на Курма Випра и от 
силното му желание да приеме служене към Него. Той имал щастието да заведе Бога в 
дома си, където умил нозете Му и дал на всички членове от семеството си да отпият от 
святата вода. Той нахранил Бога и след това приел остатъците от храната Му. 

Браминът възславил Бога, с което Го направил много щастлив, но когато 
Махапрабху се наканил да си тръгва, той не могъл да понесе дори мисълта за раздяла с 
Него. Помолил Бога за разрешение да Го придружи, но Богът отказал, заръчвайки му да 
остане у дома си и да възпява имената на Кришна, както и да проповядва светите имена 
на другите. 

Богът рекъл: „Никога повече не искай това! По-добре си остани вкъщи, 
мантрувай имената на Кришна и напътствай всекиго, когото срещнеш в религията на 
Кришна. По Моя заповед стани духовен учител и спаси всички по тези земи. Ако 
правиш това, никога вече няма да бъдеш въвлечен всред вълните на материалистиичния 
живот. И Аз винаги ще бъда заедно с теб тук, на същото това място.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.7.127-129) 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур казва за тази инструкция 
към Курма Випра следното в своята „Анубхашя”: „На онези, които са готови да 
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изоставят всичко, за да приемат подслона на Върховния Бог Шри Чайтаня Махапрабху 
и единствено да Му служат, тук Богът дава наставлението да си останат по домовете, 
което означава да се откажат от гордостта и славата че са велики герои, извършители на 
бхаджан и просто да приемат практиката на редовно възпяване на святото име на 
Кришна у дома и със смирението, характерно за семейните, да инструктират и други да 
възпяват светите имена. Ако някой поеме задълженията на духовен учител по този 
начин, „вълните на материалистичния живот” под формата на себе-възвеличаване не 
ще го увлекат.  

Мнозина глупци си мислят, че да се проповядва, пишейки книги, както са 
направили Рупа Госвами, Санатан Госвами, Джива Госвами или Рагхунатх Дас Госвами 
или пък като се приеме огромен брой ученици като Мадхвачаря, Рамануджачаря или 
Нароттам Дас Тхакур е спънка в духовния живот. Такива ниско-интелигентни хора 
дори твърдят, че всъщност това е материалистично оплитане. Придържайки се към 
подобни погрешни идеи, те оскърбяват много чисти и искрени преданоотдадени, които 
нямат нищо общо с този материален свят и все пак проповядват из него. Това поучение 
на Бога е предназначено за такива хора и ако те го анализират внимателно, навярно 
биха се отказали от фалшивата си гордост и от театралното си смирение и вместо да 
демонструрат враждебност към онези, на които липсва преданост към Бога, ще 
напреднат по пътя на истинския бхаджан.” 
 

Приятелството с Васудева Випра 

 
Докато бил в Курмастхан, Махапрабху бил привлечен от прочуваствената и 

искрена преданост на един прокажен на име Васудева Випра. Той го освободил като го 
прегърнал и го превърнал в красив мъж. Васудева рекъл: 

„Чуй ме, о Милостиви! Качествата, които Ти притежаваш, е невъзможно да се 
проявят в обикновено човешко същество. И най-низкият сред низшите побягва при 
вида и миризмата на моето тяло, а Ти ме докосна. Ти ме прегърна! Ти си всевишният 
независим Бог! Но аз си бях добре в смиреното си положение. Като ме преобрази, сега 
Ти ме излагаш на риска да се възгордея.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.7.144-146) 

Тогава Богът го уверил, че макар тялото му да е вече красиво, той няма да бъде 
оплетен в егоизма, свойствен за физическата красота. Също така му казал да помага на 
другите, учейки ги да възпяват светите имена на Кришна.  

Васудева Випра бил един от големите бхакти на Махапрабху. Трудно е да 
разпознаеш бхактата. Когато той е беден и незабележим, един обикновен светски човек 
много трудно би го познал. Махапрабху разкрил славата на Васудева Випра пред света. 
Васудева бил прокажен; научавайки, че Богът се намира в дома на Курма Випра, той 
отишъл там с надеждата да Го зърне. Курма, обаче, му казал, че Махапрабху вече си е 
тръгнал. Васудева бил толкова разочарован от тази новина, че паднал на земята в 
несвяст. 

Богът толкова много обича Своите предани, че макар да се бил отдалечил на 
доста голямо разстояние, Той се върнал, за да дари на Васудева възможността да Го 
види и прегърне. Допирът на Махапрабху мигновено го изцерил от проказата и го 
превърнал в здрав и красив млад мъж. Господ е навсякъде. Ако човек жадува за Него, 
той може да Го има. Богът се влияе единствено от предаността. Той изобщо не обръща 
внимание на никое светско качество или добродетел. Сякаш без да забелязва проказата 
на Васудева, Той го прегърнал с обич, защото бил отдаден. 

Васудева бил изумителен човек. Отворените язви по тялото му били обиталище 
на червеи и личинки, които се хранели с гнойта и кръвта, процеждащи се от тях. Ако 
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някоя от личинките изпаднела от раната, Васудева я вдигал от земята и я слагал 
обратно там. Кришна Дас Кавирадж пише следното: 

Когато Васудева Випра видял безкрайната милост на Върховния Бог, в 
удивлението си той отвърнал с един стих, изговорен от Судама Випра в „Бхагаватам: 

„Само виж разликата между мизерен грешник като мен и Шри Кришна, 
обителта на Богинята на Щастието. Макар да съм лишен от всякакви качества прост 
брамин, Той ме взе в прегръдките Си.” („Шримад Бхагаватам“ 10.89.16) 

Подобна милост не може да се намери сред обикновените човешки същества; те 
биха се дръпнали далеч от Васудева, отвратени от противната миризма на неговата 
болест, но Махапрабху, независимият Господ, не само го докоснал, но и го прегърнал. 
 

Тялото на един ваишнава никога не е материално 

 
Нека се помни това, че тялото на ваишнавата никога не е материално. То е 

трансцендентално и напълно чисто. Обичата на Махапрабху към Неговите отдадени 
била показана на Хари Дас Тхакур в „Чайтаня Чаритамрита” така: 

Хари Дас казал: „Ти си всемилостивият Върховен Господ; никой не може да 
опознае дълбочината на сърцето Ти. Васудева имаше такава отвратителна проказа, 
зейналите му рани бяха пълни с червеи, но Ти бе толкова милостив, че въпреки това го 
прегърна. Твоята прегръдка го превърна в младеж, красив като бога на любовта, 
Невъобразими за вълните на милостта!” Богът отвърнал: „Тялото на един отдаден 
никога не е материално. Неземното тяло на отдадения е изградено от божествена и 
екстатична духовна субстанция.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.4.191) 

Човек, който не притежава вътрешно виждане или осъзнаване за Кришна, гледа 
на тялото на ваишнавата само външно и е лишен от визията за духовната му форма. 
 

Напътствията на Бога към Васудева 

 
Когато Васудева се превърнал в красавец след чудотворното докосване на Бога, 

той се уплашил, че ще стане суетен и това ще бъде неговото падение. Онези, които са 
горделиви и суетни са лишени от Божията милост и дори са непригодни да възпяват 
имената на Бога. За Махапрабху обаче Васудева Випра бил притежател на всички 
качества и Той му дал наставлението да действа като ачаря: 

Богът казал: „Никога няма да станеш суетен, ако възпяваш имената на Кришна. 
Спаси пропадналите души, инструктирайки ги за Кришна и Кришна много скоро ще те 
приеме.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.7.147-148) 

Когато Махапрабху напуснал град Курма Кшетра, Курма Випра и Васудева се 
прегърнали и запели за славата Му, а очите им били пълни с мъка, задето Той си 
заминавал. 
 
 
 
 

ШРИ РАГХУПАТИ УПАДХЯЯ 

 
Шри Рагхупати Упадхяя бил брамин, произхождащ от областта Митхила. Бил 

роден в Тирхут (или Тирухита), щата Бихар.  
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Когато Махапрабху чул стиховете на Рагхупати Упадхяя, той бил залят от 
чувства на екстазна любов. Шрила Рупа Госвами по-късно включил някои от тези 
стихове в своята „Падявали”. Кришна Дас Кавирадж Госвами разказва за срещата  на 
Рагхупати с Бога в „Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя-лила, Глава 19. Тя се състояла 
докато Махапрабху бил в Праяг и бил отишъл да посети Валлабхачаря в Арайл. 

По това време там пристигнал Рагхупати Упадхяя, който произхождал от 
Тирухита и бил учен, ваишнава и джентълмен. Той отдал почитанията си на Шри 
Чайтаня Махапрабху, а Богът го благословил с думите: „Нека винаги да помниш 
Кришна.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.19.92-93) 

Когато Махапрабху помолил Рагхупати да Му говори за Кришна, Рагхупати 
рецитирал един свой стих: 

„Нека онези, които се боят от материалното съществуване да почитат Ведите и 
Упанишадите, Смритите и Пураните, или пък Махабхарата; нека постъпват както 
желаят. Аз, от своя страна, просто ще обожавам Махараджа Нанда, в чийто двор си 
играе Висшата Божественост.” (Падявали, 126) 

Махапрабху изпаднал в екстаз, чувайки този прекрасен стих и помолил да чуе 
още. Рагхупати приел притеснен, произнасяйки друг стих, който бил написал: 

„На кого бих се осмелил да кажа, че Върховната Истина желае страстно 
пастирските невести всред храсталака по бреговете на река Ямуна? Кой би ми 
повярвал?” (Падявали, 98) 

Колкото повече от поезията на Рагхупати слушал Махапрабху, толкова в по-
дълбок транс потъвал в према, проявявайки мощни екстазни симптоми, които много 
впечатлили поета, карайки го да повярва, че Махапрабху е самият Кришна.  

След това Махапрабху запитал Рагхупати коя от многобройните форми на 
Кришна е най-добрата. Ученият отвърнал: „Тъмната Божествена форма е върховната.” 
Тогава Махапрабху попитал: „Коя обител на Бога е най-добрата?” Рагхупати отвърнал: 
„Матхура е най-доброто място.” В отговор на въпроса на Махапрабху за най-добрата 
възраст на Кришна, той отвърнал, че това било юношеството Му. И после, на въпроса 
за най-добрата сред расите, Рагхупати заявил, че изначалната раса, или еротичното 
настроение, била най-висшата. Пълният стих може да се намери в „Падявали” (82) 

Махапрабху прегърнал Рагхупати в радостта Си и затанцувал. Валлабха Бхатта и 
всички членове на семейството му били удивени от щастливата съдба на Рагхупати 
Упадхяя. 
 
 
 

САНОРИЯ ВИПРА И БИДЖЛИ КХАН 

 
Кришна Дас Кавирадж Госвами разказва за срещата на Махапрабху с един 

Санория брамин в 17 и 18 глава на Мадхя-лила. Нищо не се знае за произхода на този 
брамин – дори името му е неизвестно. Онова, което ни интересува тук са ученията, 
преподадени чрез неговия пример. 
 

Махапрабху среща браминът Санория 

 
След като пристигнал в Матхура, минавайки през Каши и Праяг, Махапрабху 

отишъл право на Вишрама Гхат, където се изкъпал. После посетил родното място на 
Кришна и муртито Ади Кешава, танцувайки пред него в екстазна любов. Другите 
посетители в храма били смаяни и очаровани от екстатичния танц на Бога. Тогава един 
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брамин паднал в нозете Му, а после затанцувал заедно с Него, присъединявайки се към 
Бога в транса на божествената любов. Те се прегърнали един друг и издигнали ръцете 
си, умолявайки всички да пеят светите имена на Хари и Кришна; тогава вълнуващ 
киртан се надигнал в храма Ади Кешава. След края му Махапрабху отвел брамина 
настрани и го запитал: 

„Ти си искрен и почитаем възрастен брамин. Кажи ми откъде си се сдобил с това 
богатство на любовта към Кришна?” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.17.155) 

В отговор браминът рекъл: „Пътувайки из Индия, Мадхавендра Пури мина през 
Матхура. Той ме благослови, пристъпвайки с нозете си прага на моята скромна обител. 
Даде ми посвещение и мантра и след това продължи да сипе благословии върху мен, 
приемайки храната, която бях сготвил. Той е откривателят на муртито Гопал, което сега 
се почита в Говардхан.” 

Веднага щом научил за връзката на възрастния брамин с Мадхавендра Пури, 
Богът се строполил в нозете му. Браминът се притеснил от това действие на Бога и сам 
докоснал нозете Му. За да ни научи, че духовните братя на учителя са дълбоко-
почитаеми за ученика, Махапрабху казал: „Ти си Мой гуру и Аз на практика съм твой 
ученик. Не подхожда на учителя да отдава почитания на един ученик.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.17.170) 

Браминът се смаял от смирението на Бога и рекъл: „Ти си санняси; не бива един 
санняси да отдава почитания на паднал човек като мен.” Но браминът бил убеден, 
виждайки екстатичните симптоми у Бога, че той също е по някакъв начин свързан с 
Мадхавендра Пури, затова запитал спътника на Бога, Балабхадра Бхаттачаря, как се 
нарича учителят на Махапрабху. Научавайки, че предположенията му са се оказали 
верни, той бил преизпълнен с радост.  

След това браминът поканил Бога у дома си, а Той приел, дарявайки му 
възможността лично да Му отдаде разнообразни служения.  
 

Богът приема поканата на брамина 

 
Когато станало време, браминът помолил Балабхадра Бхаттачаря да сготви обяд 

за Махапрабху, но Богът се намесил: „Пури Госай е ял твоите гозби, сготви и за Мен. 
Това научих от неговият пример.” 

Домакинът на Бога принадлежал към общността от брамини Санория. Според 
Шрила Бхактивинода Тхакура членовете на търговската каста (вайши) в Западна Индия 
се делят на няколко класи: Агравали, Канвари, Санвари и т.н. От тях Агравалите се 
приемат за чисти, докато останалите групи са пропаднали, в резултат на кармата си. 
Онези брамини, които изпълняват ритуални дейности за търговците на злато и 
бижутерите (Канвари и Санвари) се наричат Санория брамини. Обичайно, поради 
общуването им с тези нисши касти, те също биват считани за изгубили кастата си. 
Затова санняси отказват да се хранят в техните домове. 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур добавя към това следния 
анализ, основан на чистата преданост: „Санория браминът бил чист преданоотдаден и 
макар дори само приемането на вода от ръката му да било забранено поради кастовия 
му статус, той бил установен в дайва-варнашрама системата и в Абсолютната Истина, 
като и двете покровителстват чистата преданост. Онези, които съдят за бхактите според 
кастовия им статус (адайва-варнашрама) или клеветят маха прасада, без колебание 
биват определени като злоумни глупаци според Бога.” 

Макар саннясите обикновено да не приемат храна от кастата Санория, 
Мадхавендра Пури не се поколебал да го стори. Преценявайки, че този брамин има 
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качествата на ваишнава, Пурипада му бе дал посвещение и след това се бе хранил в 
дома му. Самият Санория брамин се притеснявал за репутацията на Махапрабху, който 
би станал обект за критика, пренебрегвайки кастовите ритуали. Богът обяснил, че тъй 
като би могло да съществува разлика в мненията между някои писания и пророци, най-
добрият начин за дайствие е да се следва примера, оставен от някой свят човек, който 
основополага принципите на религията. Най-накрая браминът разбрал желанието на 
Бога и сам му приготвил храна. 
 

Спасяването на спътниците на Бога от опасност 

 
Докато Богът пътувал от Пури към Матхура, вглъбеността Му в екстатичната 

любов се увеличила сто пъти в сравнение с онова, което изпитвал в Пури. Пристигайки 
в Матхура, тя нарастнала хилядократно, а когато минавал през дванайсетте гори на 
Враджа, се увеличила стотици хиляди пъти. Преди да напусне Нилачала, Рамананда Рая 
и Сварупа Дамодар Госвами били намерили двама човека, които да Го придружават: 
това били Балабхадра Бхаттачаря и още един брамин. 

Докато бродел из дванайсетте гори, Раджпут Кришна Дас бил привлечен от Бога 
и се присъединил към Него и спътниците Му. Пристигайки в Акрура Гхат, Махапрабху 
се хвърлил в Ямуна в пристъп на екстаз и останал под водата много дълго време. 
Кришна Дас се уплашил, че Богът се е удавил и завикал за помощ. Балабхадра 
Бхаттачаря дочул виковете му и моментално скочил в реката да Го извади. 

Балабхадра се тревожел от силното умопомрачение на Махапрабху от божествен 
екстаз, затова обсъдил с ученика на Мадхавендра Пури, браминът Санория, какво биха 
могли да сторят, за да Го предпазят. След известна дискусия, накрая те решили, че не е 
никак мъдро да се съгласяват Махапрабху да остава повече във Вриндаван. Нека по-
скоро, като мине къпането по време на пълнолунието на месец Магх, известно като 
Макара-санкранти, да Го убедят да отиде в Соро Кшетра на брега на Ганг, откъдето 
биха могли да продължат към Праяг. Тъй като Санория браминът бил уважаван 
духовен брат на Неговия гуру, Богът не могъл да му откаже, когато той предложил да 
напуснат Враджа. 

Макар тялото на Бога да напуснало границите на Вриндаван, съзнанието Му 
останало потопено в любовта към Кришна и екстазният Му транс не могъл да бъде 
прекратен. Уморен от вървене, Той приседнал под едно дърво. Наблизо пасяло стадо 
крави и това Му напомнило лилата на Кришна във Вриндаван. Ненадейно техният 
пастир засвирил на флейтата си, довеждайки Махапрабху до любовен припадък. Богът 
се свлякъл на земята, дишането Му спряло, а на устата Му излязла пяна. В същия 
момент един мюсюлмански войник на име Биджли Кхан минавал оттам с група от 
десетина кавалеристи. Виждайки състоянието на Бога, Биджли Кхан веднага 
заподозрял, че тук се случва нещо нечисто. Той си помислил, че четиримата мъже, 
които Го придружавали, са отровили Бога с датура, за да Го ограбят. 

Патханът веднага завързал четиримата спътници на Бога, възнамерявайки да ги 
погуби. Двамата бенгалски брамини затреперали от страх; останалите двама обаче били 
безстрашни и способни да разсъждават. Санория браминът се опитал да обясни 
ситуацията на Патхана, казвайки: „Аз съм брамин от Матхура и познавам стотици люде 
в имперския съд. Този санняси е мой гуру; Той страда от заболяване, което Му 
причинява припадъци от време на време. Развържете ни и изчакайте няколко минутки. 
Моят гуру скоро ще дойде в съзнание и ще можете да чуете истината от самия Него.” 

Биджли Кхан чул, че браминът говори безстрашно и започнал да се съмнява 
дали правилно е разбрал нещата от пръв поглед. Той отвърнал: „Аз виждам от диалекта 
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ти, че си от Матхура, но тези двамата тук са чужденци. Те целите треперят, значи са 
виновни!” 

Раджпут Кришна Дас усетил, че ситуацията става опасна и опитвайки се да 
сплаши Патхана, рязко казал: „Аз живея в съседното село. Имам двеста войника със сто 
топа. Само ако викна, ще дотичат тук и ще ви вземат конете и екипировката. Мисля, че 
вие сте истинските пладнешки разбойници, а не двамата бенгалци.” 

Мюсюлманските кавалеристи били хвърлени в смут от смелите думи на 
Раджпут. Междувременно Богът се върнал в съзнание и в екстатично изстъпление 
завикал високо: „Хари! Хари!” и затанцувал. Патханските войници се уплашили, 
чувайки крясъците на Бога и виждайки екстатичния Му танц. Те веднага освободили 
четиримата затворника, та да не види Махапрабху отдадените си завързани. 
Мюсюлманите били впечатлени от физическата красота на Бога и от духовните му 
чувства и го запитали за онова, което ги тревожи: дали тези четирима люде са крадци, 
които са Го отровили, за да Му ограбят богатствата? 

Богът отвърнал: „Аз съм санняси и живея от просия. Нямам никакви богатства. 
Тези четирима люде са Мои последователи. Аз страдам от епилепсия и понякога падам 
в безсъзнание. Моите придружители милосърдно стоят наоколо, когато това се случи, 
за да Ме пазят и да се грижат за Мен.” 
 

Богът говори за религия с един Суфи 

 
В групата на кавалерията имало един мюсюлманин, целият облечен в черно, 

който се представил като практикуващ суфи. Той харесал Бога и поискал да обсъдят 
заедно писанията. Той твърдял, че Върховната Истина е имперсонална въз основа на 
ислямските свещени книги. Богът обаче показал познанията си върху Корана и посочил 
невалидността на аргументите на този суфи, потвърждавайки персоналната природа на 
Върховната Истина и трансценденталните качества на Господа. След това Махапрабху 
продължил да доказва, че философиите на карма, гяна и йога не притежават отговорите 
на върховната цел на живота, която не е нищо друго, освен чистата любов към Бога. 

Всички Патхани били запленени от външния вид на Бога, а още повече били 
привлечени, чувайки Го да говори за духовния живот и неговата цел. Патханът суфи 
спонтанно започнал да възпява имената на Кришна. Когато Махапрабху чул светият 
мюсюлманин да пее имената на Бога, Той бил безкрайно щастлив, мислейки си как 
всичките му грехове, натрупани в милиони животи, сега са разрушени и той е 
пречистен. Богът казал на всички да мантруват и те така и направили. Той посветил 
Патханът Суфи в святото име, давайки му името Рама Дас. Когато Биджли Кхан видял 
добрата съдба на служителя си, той паднал в нозете на Бога, повтаряйки имената : 
„Кришна! Кришна!” Махапрабху благословил и него.  

Обливайки ги с благосдатта си, Махапрабху продължил по Своя път. След това 
всички тези мюсюлмански войници станали скитащи монаси, и се прославили като 
„Патханите ваишнави”. Те вървели из цялата страна, възпявайки делата на Махапрабху. 
Биджли Кхан станал много напреднал бхакта, и славата му се носела из всички свети  
поклоннически места. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.18.210-212) 
 

Нататък към Праяг 

 
Пристигайки в Соро Кшетра, Махапрабху се изкъпал в Ганг и после поискал да 

продължи към Праяг по брега на святата река. Той се обърнал към брамина Санория и 
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към Раджпут Кришна Дас: „Вие изтърпяхте такива неприятности, изминавайки целия 
този път от Матхура, само, за да ни покажете пътя. Не искам да ви затруднявам повече. 
Моля ви, сега се върнете.” 

Двамата Враджаваси отвърнали; Ние не знаем кога ще имаме щастието да Те 
срещнем пак. Съществува голяма вероятност да има крайпътни разбойници по тия 
земи, които са управлявани от не-хиндуисти. Балабхадра Бхаттачаря не познава 
местните диалекти. Мислим, че това са добри причини да дойдем с вас до Праяг.” 

Богът лекичко се засмял и се съгласил.   
 
 
 

ДАМОДАР ПАНДИТ 

 
Онази гопи с ужасния нрав на име Шайвя стана Дамодар Пандит в Гаура лила, 

макар понякога и богинята Сарасвати да влиза в него с някои специални цели. (“Гаура-
ганоддеша-дипика” 159) 

Дамодар Пандит е един от клоните на ствола Чайтаня. Любовта му към Бога 
била така силна, че той дори Му се карал. Това толкова радвало Бога, че Той го 
изпратил в Надя. Ще разкажа тази история по-късно. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.10.31-
32) 
 

Дамодар придружава Бога до Пури 

 
След като Богът приел санняс в Катва, Нитянанда Прабху Го подмамил да дойде 

в къщата на Адвайта Прабху в Шантипур. Много хора от Навадвип дошли да Го видят 
там и един от тях бил Дамодар Пандит. Махапрабху останал десет дни в Шантипур, 
след което майка Му го помолила да заживее в Пури, откъдето тя винаги би могла да 
получава новини за Него. Дамодар Пандит бил един от бхактите, които придружили 
Бога до Джаганнатх Пури. Останалите били Нитянанда Прабху, Мукунда Датта и 
Джагадананда Пандит.  

Щом Махапрабху пристигнал в Пури, Той незабавно отишъл в храма на 
Джаганнатх, където паднал на земята в несвяст виждайки Бог Джаганнатх. Тогава 
Васудева Сарвабхаума Бхаттачаря Го отнесъл в дома си, за да се погрижи за Него. По 
онова време Сарвабхаума бил убеден в маявада философията, но по милостта на 
Чайтаня Махапрабху изоставил своето предпочитание към тези доктрини и се заел с 
пътя на предаността.  

Махапрабху приел санняс по време на нарастващата луна на месец Магх 
(януари-февруари), пристигнал в Пури през месец Пхалгун (февруари-март) и спасил 
Сарвабхаума Бхаттачаря през следващия месец Чайтра (март-април). Той заминал 
самичък на поклонение из Южна Индия през месец Вайшакх (април-май), оставяйки 
Нитянанда Прабху и останалите бхакти да страдат силно от раздялата с Него. Нитай се 
опитал да Го убеди да вземе поне някой от тях за спътник, но Той отказал. След това 
привидно ги разкритикувал, макар всъщност да ги възхвалил. За Дамодар Пандит Той 
казал: 

„Макар Аз да съм санняси, а Дамодар просто брахмачари, той винаги ми дава 
акъл какво да правя; неговата пръчка за бой постоянно е надвиснала над главата Ми. 
Той не обича да действам независимо, затова Аз никога не знам как да се държа пред 
него. По милостта на Кришна той не се интересува от хорското мнение, докато Аз не 
мога да бъда безразличен към това, какво мислят.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.7.25-27) 
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Когато Махапрабху се завърнал от Южна Индия, достигайки до Алаланатх, Той 
изпратил Своя слуга и придружител Кришна Дас да съобщи на Нитянанда и на 
останалите бхакти, че е пристигнал. Дамодар Пандит, заедно с Джагадананда, 
Нитянанда и Мукунда радостно се втурнали по главния път да Го посрещнат. 

Щом чул, че Богът пристига, Нитянанда незабавно скочил и хукнал да Го 
посрещне, без нищо да е в състояние да удържи любовта му. Джагадананда, Дамодар 
Пандит и Мукунда всичките танцували по пътя, задъхани от радост. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.9.339-340) 

След като се настанил отново в Пури, Махапрабху разказал на Сарвабхаума 
Бхаттачаря историята за Кала Кришна Дас. Докато бил на Юг, Кала Кришна Дас бил 
подмамен да се оттегли от служенето си към Бога, бивайки прелъстен от група жени. 
Махапрабху някак успял да го отърве от ноктите им и го довел обратно в Пури. След 
това му казал, че е свободен да върви където си поиска, защото повече не е добре 
дошъл в Неговата компания. Кала Кришна Дас заридал, че е отхвърлен и от 
състрадание към него Нитянанда, Дамодар Пандит и Джагадананда се съветвали какво 
да го правят. Накрая предложили на Махапрабху да го изпратят в Навадвип с новината, 
че Богът се е върнал от поклонението Си. Богът одобрил предложението и Кала 
Кришна Дас заминал, донасяйки радост на всички в Бенгал с тази добра новина. По-
късно, когато Дамодар Пандит сам се върнал в Бенгал, той се срещнал с Кала Кришна 
Дас. 
 

Братът на Дамодар, Шанкар Пандит 

 
Махапрабху изпитвал смесица от респект и обич към Дамодар Пандит. Към по-

малкия му брат Шанкар Пандит обаче, Той хранел чиста обич, която никакво 
разстояние не можело да намали. За собственото му добро, Той поставил Шанкар под 
грижите на по-големия му брат, знаейки че Дамодар ще го държи под строга 
дисциплина. 

Виждайки Шанкар, Богът се обърнал към Дамодар Пандит и рекъл: „Обичата 
Ми към теб е примесена със страхопочитание, докато Шанкар го обичам с цялото Си 
сърце. Затова го поставям под твоя закрила.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.11.146-147) 

Дамодар отвърнал: „Шанкар е по-малък от мен, но от днес нататък, по Твоя 
милост, ще се отнасям с него като към по-старши.” 

По време на по-следващите забавления на Махапрабху, Шанкар бил винаги 
близо до Него, спейки в същата стая. Богът дори понякога спял с нозе, положени върху 
тялото на Шанкар, в резултата на което той получил прякора „прабху-падопадхана” – 
„възглавничката за крака на Махапрабху”. 
 

Склонността на Дамодар да критикува поведението на Бога 

 
Веднъж Богът сам сервирал храна на Своите предани. И тъй като бил зает със 

сервирането, не ядял. Останалите бхакти вдигнали мълчаливо ръцете си, отказвайки да 
ядат, докато и Богът не се храни. Накрая Сварупа Дамодар помолил Бога да седне до 
Нитянанда  и да приеме прасад, а самият той, Джагадананда и Дамодар Пандит 
сервирали. Едва тогава бхактите се почувствали способни да започнат да ядат. 

Когато Махапрабху се завърнал от Юг, Махараджа Пратапарудра на няколко 
пъти молил за разрешение да се срещне с Него. Когато Махапрабху отказал, царят 
дотолкова обезумял, че заплашвал да изостави царството си и да стане скитащ просяк. 
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Всички отдадени на Бога били изключително впечатлени от предаността, която царят 
показвал и искали да ходатайстват за него. Сарвабхаума Бхаттачаря предложил вместо 
директно да искат от Бога да се срещне с царя, по-добре да обсъждат и възхваляват 
неговата вяра и преданост, надявайки се, че това ще промени отношението Му. 
Следвайки тази политика, Нитянанда разказал на Бога за намерението на царя да стане 
просещ йоги, ако не му бъде дадена лична аудиенция с Него. Махапрабху бил донякъде 
умилостивен чувайки това, но въпреки всичко останал непреклонен. Той посочил 
Дамодар Пандит като причината за подобно стриктно поведение: 

„Вие искате да ме заведете в Куттак да се срещна с царя. Не само духовната Ми 
практика ще бъде повлияна от такова едно действие, но и хората ще Ме критикувват. 
Но дори и да го направят, не това толкова Ме притеснява, колкото че Дамодар Пандит 
ще Ме критикува. Няма да ида да се срещна с царя по твоя заповед. Ще отида, 
единствено ако Дамодар Ми каже да го направя.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.12.23-25) 

Шрила Бхактивинода Тхакур коментира тези стихове по следния начин: 
„Махапрабху казал: „Няма да дам на царя аудиенция, само защото ти ми заповядваш. 
Единствено ако Дамодар Пандит Ми заповяда, ще помисля.” Тези думи имат 
определено значение: макар Богът да оценял предаността на Дамодар, критиките му 
към поведението Му често били ненужни. По този начин Богът намеква, че Дамодар 
трябва да престане със склонноста си да Го критикува без нужда.” („Амрита-праваха-
бхашя“, 2.12.25) 

Когато Дамодар Пандит чул думите на Бога, той измърморил в отговор: 
„Махапрабху е върховно-независимият Господ. Той знае какво бива и какво не бива да 
бъде направено. Не може някаква си нищожна душица да Му диктува какво да прави 
или да не прави. Богът е обект на преданост и царят Му е предан, така че Той със 
сигурност един ден ще го срещне. Той може и да е върховно-независим, но любовта на 
отдадените Му Го контролира.” 
 

Махапрабху и синът на вдовицата 

 
По времето, когато Махапрабху бил в Пури, там живеела една вдовица от Ориса. 

Тя имала красив млад син, който обичал да идва всеки ден при Бога. Той Му отдавал 
почитанията си и след това двамата потъвали в безкрайно-дълги нежни разговори. 
Младежът обикнал Бога като самия себе си и не давал и един ден да мине без да Го е 
видял. Махапрабху също се отнасял към него с голяма топлота. Дамодар Пандит обаче 
не издържал да гледа нежните отношения между Бога и това момче. Макар постоянно 
да му забранявал да идва, то продължавало да се вижда с Бога. Детето съвсем 
естествено отива там, където получава любов, а Богът наистина много го обичал. 

Един ден Дамодар Пандит най-накрая избухнал и рекъл саркастично на Бога: 
„Всички казват, че Си много учен, заради напътствията, които щедро раздаваш 

на другите. Сега ще видя що за учител си Ти наистина. Хората ще те възхваляват като 
велик учител и ще се прославиш из целия Пури.”(“Чайтаня Чаритамрита” 3.3.11-12) 

Богът отначало не разбирал какво иска да каже Дамодар и го накарал да обясни. 
Пандитът казал недвусмислено: „Господи, постъпи както искаш. Никой няма 
авторитета да решава вместо Теб. Въпреки това този свят е пълен с клюкари, чийто 
език никой не може да възспре. Нали си учен, как не виждаш  в какво се въвличаш? 
Защо се държиш толкова обичливо с детето на тази вдовица? Тя може и да е аскетична 
и непорочна браминка, но грешката й е, че е млада и хубава. Ти също си млад и красив 
мъж. Подобни близки отношения с нейния син дават воля на слухове. Мислиш ли, че 
това е интелигентно поведение?” 
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Казвайки това, Дамодар млъкнал. Махапрабху останал доволен и рекъл: „Ето 
това наричам Аз вълната на чистата любов! Никой от Моите придружители не е 
толкова невъздържан като Дамодар!” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.3.19) 
 

Махапрабху изпраща Дамодар в Надя 

 
Един ден Махапрабху повикал Дамодар Пандит и го помолил да отиде при Сачи 

Мата в Навадвип и да й помогне да се справя с материалните си дела.  
„Никой по-добре от теб няма да действа в нейна защита, защото ти дори Мен Ме 

постави нащрек. Всред спътниците Ми, никой не е така безпристрастен като теб. 
Религиозните принципи могат да бъдат дефинирани единствено от някой, който е 
свободен от интереси и предразсъдъци.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.3.22-23) 

След като казал на Дамодар да се върне в Навадвип, Той го утешил, 
позволявайки му да се връща от време на време в Пури. Казал му още да предаде 
отново и отново почитания на майка Му и му дал да й предаде едно тайно послание: 

„Кажи й, че съм щастлив; това ще я направи щастлива. Кажи й, че съм те пратил 
да й разкажеш какво правя. След като сгрееш сърцето й по този начин, напомни й едно 
много тайно нещо: че Аз постоянно идвам в дома й и изяждам всички сладкиши и 
зеленчуци, които тя предлага. Тя усеща, че идването Ми и приемането на даровете й се 
случва наистина, но поради външната раздяла си мисли, че това е просто мечта, сън. По 
време на санкиртан фестивала през миналия Магх, тя беше сготвила най-различни 
зеленчуци, бърфи, торти и сладък ориз за Мен. После предложи храната на Бог Кришна 
и докато медитираше, Аз внезапно се появих и очите й се изпълниха със сълзи. Като 
Ме видя да идвам и бързо да излапвам всичко, тя усети силна радост. Но само миг по-
късно, докато изтриваше очите си, виждайки празната чиния, тя си помисли: „Аз само 
сънувах, че Нимай е изял всичко“. В условията на външна раздяла, тя отново се обърка, 
мислейки си, че не е предложила на Вишну никаква храна. Връщайки се в кухнята, тя 
надникна в тенджерите и видя, че те всичките още си бяха пълни с храна. Затова мама 
почисти олтара и направи предлагането още веднъж. И така Аз отново дойдох и отново 
приех  всичко, което ми бе предложила, защото съм привлечен от нейната чиста любов. 
Аз заживях в Нилачала, единствено защото тя ми каза така. Дори и така, тя непрестанно 
Ме тегли отново към себе си, защото толкова силно Ме обича.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.3.18-39) 

След това Махапрабху дал на Дамодар Пандит малко Джаганнатх прасад и му 
заръчал да го даде на Сачи Мата и на останалите бхакти в Навадвип. Дамодар заминал, 
носейки инструкциите на Бога в писмо. След като Пандитът заживял в Навадвип, 
отдадените там вече много внимавали в поведението си. Никой не се осмелявал да 
действа на своя глава. Ако някой от последователите на Махапрабху престъпел дори 
мъничко етикета, Дамодар Пандит установявал стандарта, мъмрейки виновника. 

Невежеството на атеизма ще напусне онзи, който чуе историята как Дамодар 
Пандит порицавал Бога, която току-що бе разказана. (“Чайтаня Чаритамрита” 3.3.46) 

Дамодар Пандит е един от великите отдадени, чрез чието проповядване славата 
на святото име е разпространена из цялата вселена. Махапрабху възславя тази велика 
душа с думите: 

„Аз се сдобих с преданост към Кришна по милостта на всички тези велики 
бхакти, които проповядваха любовта към святото име по целия свят.”(“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.7.50) 
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ШРИ ДЖАГАДАНАНДА ПАНДИТ 

 
Бхактите не правят същностна разлика между Сатябхама и Джагадананда 

Пандит. (“Гаура-ганоддеша-дипика” 51) 
Джагадананда Пандит е самият живот на Бога. Навсякъде той е познат като 

проявление на Сатябхама.(“Чайтаня Чаритамрита” 1.10.21) 
Датата и мястото на раждане на Джагадананда Пандит са неизвестни. Бхактите, 

чиято цел в живота е копняната преданост, не считат детайлната информация за 
материалните идентичности на духовните учители за есенциална. От „Чайтаня 
Бхагавата” научаваме, че Джагадананда Пандит присъствал в Шривас Анган и в дома 
на Чандрашекхар след завръщането на Махапрабху от Гая и по такъв начин е взел 
участие в санкиртан движението от самото му начало. Така от Вриндаван Дас Тхакур 
научаваме, че Джагадананда Пандит е вечен придружител на Бога, участвал заедно с 
Него в санкиртан забавленията Му в Навадвип. От това можем да предположим, че той 
е роден някъде из Бенгал. 
 

Джагадананда придружава Бога до Пури 

 
Според „Чайтаня Бхагавата” Джагадананда бил сред групата отдадени, 

придружили Махапрабху от Шантипур до Пури след като приел санняс. Останалите 
били Нитянанда Прабху, Гададхар Пандит, Мукунда Датта, Говинда и Брахмананда. 
Според версията на „Чайтаня Чаритамрита” Богът е бил придружен от Нитянанда, 
Джагадананда, Дамодар и Мукунда. 

По пътя към Пури, на едно място, наречено Ганга Гхат, точно оттатък границата 
с Ориса, Махапрабху казал на спътниците Си да ги изчакат в храма и Той отишъл в 
селото да проси. Върнал се с ориз и зеленчуци в санняс престилката Си и ги дал на 
Джагадананда да ги сготви. Когато Пандитът свършил с приготовлението на храната, 
Махапрабху и останалите Му придружители яли с голяма наслада. 

Според „Чайтаня Бхагавата”, Махапрабху дал данда (жезъла) Си на 
Джагадананда да я носи, докато вървят. Веднъж Джагадананда дал дандата на 
Нитянанда Прабху да я държи, докато той самият отишъл за хранителни продукти.  
Нитянанда Прабху, който не се различава от Баларам, използвал възможността да 
счупи жезъла на Махапрабху на три, учейки по този начин последователите Му да 
носят триданда, жезъл от три клона, означаващ приемането на ваишнава триданди 
санняс. В „Чайтаня Бхагавата” се разказва, че Джагадананда занесъл на Махапрабху 
строшения жезъл, който бил изключително нещастен от загубата на Своето едничко 
притежание. Махапрабху казал на спътниците Си, че желае да пътува сам, 
предоставяйки им възможността да изберат дали да вървят пред или след Него. 
Бхактите отвърнали, че ще вървят след Него, не напред. 

Като оставил Нитянанда и Сварупа на едно място, Джагадананда тръгнал да 
намери храна. Джагадананда носел дандата на Бога; той я поверил на Нитянанда 
казвайки: „Пази дандата на Бога. Аз ей сегичка се връщам, само да изпрося малко 
храна.” (“Чайтаня Бхагавата” 3.2.202-204) 

Все още вървейки далеч напред, Махапрабху пристигнал в Атхаро Нала и имал 
видение на Кришна, който свири на флейтата Си върху кубето на храма в Джаганнатх 
Пури. Той се втурнал към храма и влязъл вътре, за да съзре формата на Джаганнатх, 
при което паднал в безсъзнание. Сарвабхаума Бхаттачаря Го забелязал и Го отвел в 
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собствения си дом, където гледал да се погрижи за Него. Нитянанда, Джагадананда, 
Мукунда и Дамодар пристигнали в храма на Джаганнатх не дълго след това. Там те 
научили, че Богът се намира в жилището на Сарвабхаума и незабавно отишли там. 
Тогава за първи път Джагадананда видял Сарвабхаума Бхаттачаря. 
 

Постоянен придружител на Бога в Пури 

 
Джагадананда Пандит бил постоянен придружител на Бога в Пури. Неговото 

настроение било основно мадхуря-раса, което много радвало Махапрабху и спечелило 
сърцето Му. В „Чайтаня Чаритамрита” това е описано по следния начин: 

Парамананда Пури имал родителско отношение към Махапрабху; Рамананда Рая 
Го обичал с чисто приятелско отношение; обичта на Говинда Дас била тази на слуга. 
Гададхар, Джагадананда и Сварупа Дамодар Го обожавали в екстаза на най-висшата 
раса. Сърцето на Махапрабху било победено от тези четири типа любовни отношения. 
(“Чайтаня Чаритамрита” 2.2.78) 

Когато Махапрабху заявил, че иска да върви на поклонение сам, Нитянанда 
Прабху се опитал да Го убеди да вземе със себе си спътник и предложил това да бъде 
самият той. Тогава Махапрабху показал голямата си любов към Своите придружители 
(Нитянанда Прабху, Дамодар Брахмачари и Джагадананда Пандит), възразявайки 
срещу всеки един от тях и отхвърляйки компанията им. За Джагадананда Той казал: 

„Джагадананда иска от Мен да се наслаждавам на сетивата. Опитвам се да правя 
всичко, което той ми казва, защото се боя от него. Каквото и да направя обратно на 
желанията му, той се ядосва и спира да Ми говори най-малко за три дни!” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.7.21-22) 

Докато живеел в Пури, Джагадананда постепенно се запознал с всички отдадени 
на Махапрабху, сред които Сварупа Дамодара, Рая Рамананда и Хари Дас Тхакур. Едно 
от най-любимите му служения към Бога и Неговите бхакти било да ги удовлетворява с 
гозбите, които приготвял сам. 

Бенгалските бхакти идвали ежегодно да прекарат периода Чатурмася (четирите 
месеца на дъждовния сезон) заедно с Бога в Нилачала. Те правили това три 
последователни години, преди Махапрабху да обяви, че е решил да посети Вриндавана. 
Тогава Джагадананда бил сред спътниците на Бога в пътуването им през Ориса и 
Гаудадеш. Те посетили Панихати, Кумарахатта, Кулия и Рамакели, преди в крайна 
сметка да се върнат от село Канайр Натшала обратно към Пури, отказвайки се от 
поклонничеството към Вриндаван, заради огромните тълпи отдадени, които ги 
следвали. Богът се заклел, че следващия път ще тръгне за Вриндаван сам. И наистина, 
следващият път Той поел по пътя през джунглите Джарикханда, придружен само от 
един слуга на име Балабхадра Бхаттачаря. Връщайки се след това по същия път, Богът 
отново се събрал с любящите Си бхакти, сред които и Джагадананда, които за пореден 
път страдали дълбоко от липсата Му. Срещата им била толкова радостна, че не може да 
бъде описана. 
 

Санатан идва в Пури 

 
Веднъж Санатан Госвами поел по пътя през Джарикханда от Враджа към 

Нилачала. По пътя цялото му тяло се покрило с пришки и мехури, защото бил пил 
някаква замърсена вода и гладувал. Санатан много се притеснил от тази болест, защото 
телесната му нечистота би могла да причини проблеми на служителите на Джаганнатх. 
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Представяйки си тези евентуални оскърбления, той решил да се хвърли под колелата на 
колесницата на Джаганнатх по време на Ратхаятра фестивала. Махапрабху, като 
свъхдуша в сърцата на всички същества, разбрал какво е решил Санатан и му казал: 
„Не можеш да постигнеш Кришна чрез самоубийство. Можеш да Го постигнеш само 
чрез бхаджан. Нямаш право да унищожаваш тялото, което ти е било дадено, за да 
отдаваш служене.”  

Тези напътствия имали ефект върху Санатан и той променил решението си. 
Богът не се интересува от чистотата или нечистотата на външното тяло на отдадения; 
Той бива привлечен от вътрешната чистота на желанието му за служене. Затова 
Махапрабху не се поколебал да прегръща Санатан отново и отново. Докато правел 
това, гнойта процеждаща се от раните на Санатан, се стичала по тялото на Бога, което 
смутило и засрамило Санатан. Той се обърнал към Джагадананда Пандит за съвет и 
Джагадананда му казал веднага след фестивала да тръгне за Вриндаван. Санатан си 
помислил, че това би било най-доброто решение и отишъл при Махапрабху да Му 
поиска разрешение да замине. Когато Махапрабху чул това, той се разгневил и се 
скарал на Джагадананда: 

„Джагадананда е някакво си начинаещо момченце! Въпреки това той толкова се 
е възгордял, че си мисли, че може да раздава съвети, и то на тебе! Ти си негов гуру във 
всяко едно отношение, и в материален и в духовен смисъл. А той си дава мнението! Не 
се ли вижда колко струва? Ти си Мой учител, ти си авторитет дори за Мен! А той като 
нахално дете дава инструкции на човек с такива качества като теб!” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.4.158-160) 

Бхактите и Бога понякога се карат на своите най-приближени. Ако един отдаден 
получи порицание от Бога, нека той разбере, че това е щастлива съдба. Санатан видял, 
че критичността на Махапрабху към Джагадананда е знак за големия му късмет и за 
собствената му нещастна съдба. Той рекъл: 

„Ти си приел Джагадананда в най-вътрешния Си кръг от приближени, а към мен 
се отнасяш с благоговение. Това е сякаш на него даваш да пие амброзия, а на мен 
горчив сок от ним и тютюневи листа.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.4.163) 

Макар Махапрабху отдавна да бил победен от предаността на Джагадананда към 
Него, Той все пак преподал чрез него на всичките си последователи урок за 
вайшнавския етикет и за важността от отдаване на дължимия респект на старши 
ваишнави  като Санатан Госвами Прабху. Той казал:  

„Джагадананда не ми е по-скъп от тебе, но не мога да търпя да се пристъпва 
етикета.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.4.166) 

По-късно, когато Махапрабху говорел на Валлабха Бхатта за величието на 
отдадените, той му казал, че човек може да добие преданост към Кришна, общувайки с 
проповедници на святото име като Джагадананда Пандит. 
 

Джагадананда като Сатябхама 

 
Джагадананда е инкарнация на Сатябхама. Затова, поради своята непокорна 

природа, той често се карал с Махапрабху.  
Джагадананда Пандит изпитвал дълбока и чиста любов към Бога, също както 

Сатябхама към Кришна. Той бил темпераметен, завладян от своята вама 
(бунтовническа) природа, постоянно провокирал любовни свади с Бога и между 
двамата сякаш винаги имало някакво недоразумение. („Чайтаня Чаритамрита“ 3.7.142-
143) 
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По време на Чатурмася всички бхакти се събирали да видят Бога в Нилачала и се 
завръщали по домовете си в края на този четиримесечен период. Същата онази година, 
когато Махапрабху казал на Нитянанда да не идва в Пури, той изпратил и 
Джагадананда в Навадвип със съобщение за майка Си. Джагадананда й разказал 
всичко, което Богът му бил казал за точното време, по което Сачи Мата си помислила, 
че сънува или халюцинира, че Той е идвал и е изял предложената Му храна. Когато 
чула това от Джагадананда, Сачи повярвала, че тези тайни посещения не са били 
халицюнации, а истински факт – Богът наистина бе идвал в Навадвип. Когато 
останалите бхакти в родния град на Махапрабху срещнали близкия му сподвижник 
Джагадананда, всички потънали в океан от щастие. 

От Навадвип Джагадананда отишъл в дома на Шивананда Сен и взел оттам 
ароматно сандалово масло, за да разтрива с него Махапрабху главата Си. Той напълнил 
една пръстена стомна с маслото и го донесъл обратно в Пури, където го дал на Говинда, 
слугата на Бога. Говинда казал на Махапрабху: „Джагадананда е донесъл сандалово 
масло чак от Гаудадеш. Ако Си разтриваш с него главата, то ще облекчени симптомите 
на раздразнителността и чувствителността Ти.” 

За да даде правилен пример на онези, които са в ордена на отречението, 
Махапрабху отвърнал: „На саннясите е забранено да се мажат с лосиони. А още по-
малко с ароматизирани масла! След като Джагадананда се е трудил да носи маслото 
през целия път дотук, дай го в храма на Джаганнатх. Там могат да го използват да палят 
светилници за муртито. Това ще направи ползотворни усилията му.” 

Говинда съобщил на Джагадананда решението Му. Джагадананда се разсърдил и 
спрял да говори. Като минали десет дни Говинда казал на Махапрабху, че 
Джагадананда все пак иска Той да използва маслото. Махапрабху се разгневил и за да 
поучи света, рекъл: 

„А защо не наемем и масажист да Ме разтрива? Това ли са удоволствията, 
заради които приех ордена на отречението? На всички вас без съмнение ще ви е 
забавно да гледате падението Ми. Докато ходя по улиците хората ще долавят аромата 
на Моите парфюми и ще казват: „Ей го иде женственият монах.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.12.112-4) 

Говинда останал без думи при тирадата на Махапрабху. Когато Джагадананда 
Пандит дошъл да Го посети на следващата сутрин, Богът казал: „Един санняси не бива 
да използва ароматни масла. Най-доброто, което може да се направи, е това масло да се 
предложи в служене на Бог Джаганнатх.” Джагадананда се ядосал и високомерно 
отвърнал: „Кой Ти е казал, че съм носил това масло през целия път от Гаудадеш? Това е 
лъжа!” С тези думи той хвърлил пръстената стомна на двора и я счупил. След това 
отишъл в стаята си, заключил врата и легнал на леглото.  

След като гладувал три дни, най-накрая Махапрабху отишъл да го омилостиви 
като потропал на вратата му и рекъл внимателно: „Джагадананда! Отвори вратата. 
Отивам сега да се изкъпя и после отивам за даршан в храма на Джаганнатх. Като си 
дойда, ще ям каквото си сготвил за Мен. Така че започвай.” 

От любов към своя Бог Джагадананда незабавно станал, изкъпал се и започнал 
да пригатвя обяда Му. След като извършил обедните си ритуали, Богът се върнал, 
позволил на Джагадананда да умие нозете Му и седнал да се храни. Джагадананда 
постлал бананово листо пред Него и го покрил с фин ориз, полян с пречистено масло, 
многобройни зеленчукови ястия, сладкиши и сладък ориз. Махапрабху заръчал на 
Джагадананда да сложи още едно бананово листо, което да напълни с храна по същия 
начин и да седне да яде до Него. Той вдигнал ръцете Си във въздуха, показвайки, че 
няма да приеме и залък преди Джагадананда да седне да се храни заедно с Него. Най-
после гордостта на Джагадананда се разтопила и той се съгласил да приеме прасада на 
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Бога, но след като Той се нахрани. Ядейки, Махапрабху непрестанно хвалел храната, 
която Джагадананда бил сготвил в любовния си гняв. 

Джагадананда продължил да сервира още и още зеленчуци на Бога, който се 
боял да откаже и изяждал всичко, което Му било сложено. Махапрабху се страхувал, 
че, ако откаже и едно нещичко, сготвено от Джагадананда, той отново ще започне да 
гладува. Затова този ден Той изял десеторно повече от обичайното. След обяда 
Джагадананда Му дал някои ароматни подправки, сандалов балсам и гирлянд. Тогава 
Махапрабху настоял той да седне и да се нахрани пред очите Му. Джагадананда 
умолявал Махапрабху да иде да си отдъхне, защото добре познавал изискванията на 
етикета. Рамай и Рагхунатх Бхатта също били помагали за готвенето, затова той искал 
да се нахранят първо те преди и той да седне, но уверил Бога, че ще яде. Махапрабху 
все още не можел да бъде убеден и настоял Говинда да остане там и да Му докладва 
дали Джагадананда е ял или не. Но Джагадананда незабавно отпратил Говинда да отива 
да масажира нозете на Бога. След като сервирал на Рамай, Нандай, Говинда и 
Радхунатх Бхатта прасадам, Джаганнатх най-после приел остатъците от чинията на 
Махапрабху. Когато Махапрабху чул, че Джагадананда най-накрая се е нахранил, Той 
могъл да си отдъхне спокойно. 

„Любовта на Джагадананда към Бога била точно като любовта на Сатябхама към 
Кришна, така както е обрисувана в „Бхагавата”. Кой би могъл да опише добрата съдба 
на Джагадананда? Неговата любов е стандартът, по който трябва да бъде измервана 
любовта на другите. Всеки, който слуша за любовните взаимоотношения (према-
виварта) между Джагадананда Пандит и Шри Чайтаня Махапрабху ще познае 
характеристиките на према и ще добие съкровището на чистата любов.” (”Чайтаня 
Чаритамрита” 3.12.152-154) 
 

Богът спи на плантанови кори 

 
От силни чувства на раздяла с Кришна, Махапрабху увеличавал все повече 

Своите покаяния. Той решил да спи на постеля от сухи плантанови кори (бид бананово 
дърво), която Му причинявала болка, убивайки на костите Му. Бхактите страдали 
много, виждайки мъките на Бога. Джагаданда решил да предприеме нещо, за да 
облекчени болките на Махапрабху; той взел парче плат, боядисал го шафранено и го 
напълнил с памук. Джагадананда направил от това дюшек и възглавница, за да е удобно 
на Бога. След това помолил Говинда Дас да ги даде на Махапрабху, а Сварупа Дамодар 
да Го убеди да ги използва. Когато дошло време Махапрабху да си ляга и видял 
памучната възглавница, Той се разгневил. Научавайки обаче, че Джагадананда му я бил 
дал, Той се поколебал. Преструвайки се на ядосан, Богът казал: „Дюшек и възглавница? 
Защо просто не идете да ми докарате едно легло? Санняси би трябвало да спи на 
земята. Джагадананда иска от мен се наслаждавам; това е срам!” 

Джагадананда се натъжил много като научил от Сварупа Дамодар, че 
Махапрабху е отхвърлил постелката. Сварупа Дамодар обаче хитро измайсторил 
постеля от сухи бананови листа, която Богът приел. Това зарадвало всички бхакти с 
исключение на Джагадананда. 

Макар да не казал нищо за това, Джагадананда бил разгневен и поискал от 
Махапрабху разрешение да замине за Вриндаван. Богът разбирал истинската причина 
за неудовлетворението му и му казал с успокоителен глас: „Ти си ядосан и Ме 
обвиняваш. Затова искаш да идеш в Матхура и да станеш просяк?” Сприхавият 
Джагадананда скрил своите чувства и просто отвърнал: „Отдавна исках да отида до 
Вриндавана. Преди Ти все не ми позволяваше, затова не можах.” 
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От обич към Джагадананда, Махапрабху не му позволявал да замине, макар той 
да Го молел непрестанно. Джагадананда поискал Сварупа Дамодара да се застъпи са 
него и да получи разрешението на Бога да замине. Сварупа Дамодара отишъл при 
Махапрабху и рекъл: „Копнежът на Джагадананда да види Вриндавана е много силен. 
Мисля, че би било добра идея да го изпратиш там, така както преди го беше пратил в 
Навадвип с послание за Сачи Мата.” Накрая Махапрабху се оставил да бъде убеден и 
дал на Джагадананда позволение да отиде във Враджа. От обич към него обаче, Той му 
дал пространни наставления относно пътуването му. „Пътят нагоре към Бенарес е 
безпроблемен. След Бенарес, обаче, е пълно с разбойници, затова бъди внимателен. 
Трябва да вървиш с някакви войници, които да могат да те защитят. Ако разбойниците 
видят един самотен бенгалец по пътя, със сигурност ще те нападнат и оберат. Щом 
стигнеш в Матхура, най-напред иди при Санатан. Отдай почитанията си на Чхобей 
брамините на Матхура, но недей да общуваш с тях. Няма да можеш да разбереш 
поведението им, затова ги уважавай отдалеч. Направи парикрам из Враджа-мандала 
заедно със Санатан, и не се отделяй от него нито за миг. Не се качвай на Говардхан да 
видиш Гопал. И не оставай за дълго във Враджа. Връщай се бързо!” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.13.39) 
 

Джагадананда се кара на Санатан 

 
Джагадананда отдал почитанията си на Бога и тръгнал пеша към Бенарес, където 

се срещнал с Тапан Мишра и Чандрашекхар. Оттам отишъл в Матхура, където се видял 
със Санатан Госвами. Санатан го развел из дванайсетте гори на Враджа и след това 
останали известно време заедно в Гокула Махаван. Санатан Госвами живеел от 
мадхукари (просейки късове хляб от местното население), но тъй като Джагадананда не 
бил навикнал на зърнена диета, той ходел в местните храмове и си готвел ориз. Веднъж 
Джагадананда поканил Санатан Госвами да хапне. Един санняси на име Мукунда 
Сарасвати, бил дал на Санатан праче шафранен плат, което той бил навил около главата 
си. Виждайки го, Джагадананда си помислил, че платът му е даден от Махапрабху и се 
преизпълнил с любов. Научавайки обаче, че му е даден от друг, той толкова много се 
ядосал, че за малко щял да удари Санатан с тенджерата с ориз. Той го критикувал: 

„Ти си най-безценният придружител на Махапрабху. Никой не Му е толкова 
скъп като теб. Как можеш да носиш плат от чужд санняси около главата си?” Санатан 
отвърнал: „Добре казано! Ясно се вижда, Пандит Махасая, че няма равен на тебе в 
любовта към Бога. Не бих могъл да науча този урок от никой друг, освен от теб, защото 
единствен ти имаш такава твърда вяра в Бога. Целта, с която завързах това парче плат 
около главата си е изпълнена, защото веднага щом ти го видя, аз можах да стана 
свидетел на твоята любов към Бога. Един ваишнава не бива да носи червени дрехи. Ще 
го дам на някой друг, нямам повече нужда от него.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.13.56-
61) 

Джагадананда предложил храната, която бил сготвил на Махапрабху и след това 
двамата със Санатан приели прасада. След като останали заедно два месеца, 
Джагадананда започнал много болезнано да чувства липсата на Махапрабху и помолил 
Санатан за разрешение да се завърне в Пури. Санатан се сбогувал с него, давайки му 
пясък от мястото, където Кришна танцувал танца раса, един камък от Говардхан, наниз 
от семена гунджа и няколко изсушени плода пилу за Махапрабху. Джагадананда бил 
много щастлив да се завърне в Пури и да види пак Махапрабху и останалите бхакти. 
Махапрабху го прегърнал силно и много се зарадвал на подаръците от Санатан. 
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Повечето от отдадените не знаели как се ядат плодовете пилу, но понеже били от 
Вриндаван, много им се радвали. 
 
 
 

ВАСУДЕВА САРВАБХАУМА БХАТТАЧАРЯ 

 
Сарвабхаума Бхаттачаря преди бил Брихаспати, учителят на боговете. (“Гаура-

ганоддеша-дипика” 119) 
 

Учеността на Сарвабхаума 

 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур пише: „Сарвабхаума 

Бхаттачаря се наричал Васудева. Той бил син на Махешвара Вишарад, почетен 
гражданин на Видянагар, селце намиращо на две и половина мили както от Навадвип, 
така и от Чампахати. Сарвабхаума Бхаттачаря бил ученик на Пракшадхар Мишра, 
ректор на водещата школа по логика (Няя) в Индия по онова време в Митхаила, Бихар. 
Сарвабхаума Бхаттачаря наизустил всичко, което можело да бъде научено там и след 
това се завърнал в Навадвип, за да основе свое собствено училище по изучаване на 
логика. Това довело до революция в тази област, тъй като славата на Митхила намаляла 
в полза на Навадвип, който и до днес още има репутацията на водещ център в 
изучаването на Няя. Според някои източници видният логик Рагхунатх Широмани, 
автор на творбата „Дидхити”, бил учил при Сарвабхаума Бхаттачаря. Дали това 
твърдение е вярно или не, ясно е че Сарвабхаума Бхаттачаря притежавал несравнима 
ерудиция както в Няя, така и във Веданта. Макар да бил грихастха, той приел кшетра-
санняс, давайки обет кракът му никога  да не стъпи извън Джаганнатх Пури, където 
преподавал Веданта на студентите. Той давал лекции върху коментарите на 
Шанкарачаря към Веданта на самия Махапрабху, докато най-накрая разбрал 
истинското й значение по милостта на Бога.” 

Сарвабхаума Бхаттачаря бил аристократичен брамин от класата Рарха. От 
„Гаудия ваишнава Абхидхана” научаваме, че той се родил в първата половина на 14 век 
от ерата Шака. Научаваме също, че по времето, когато учил в Митхила, Няя учените от 
града се опитвали да запазят монопола върху преподаването на този клон от 
философията, забранявайки на чуждестранните си студенти да преписват учебниците. 
По тази причина било невъзможно нито да се преподава, нито да се изучава логика в 
Бенгал в ония дни. Васудева Бхаттачаря бил надарен с удивителни способности по 
запаметяване и затова могъл да запомни наизуст всички текстове, които бил изучил в 
Митхила. Завръщайки се в Бенгал, той транскибирал всички тези текстове и ги 
направил достъпно четими за своите студенти. Ученият доктор Динеш Чандра 
Бхаттачаря спори обаче, че това било само легенда. Той твърди, че Васудева Бхаттачаря 
изучил навя-няя (логическата метода) от своя баща Вишарад и че никога не е ходил в 
Митхила. Когато Махараджа Пратапарудра чул за изумителната му ученост, той го 
поканил да дойде в Пури и да стане главен придворен учен. 
 

Сарвабхаума, учителят по Маявада 

 
Макар да бил семеен, Сарвабхаума Бхаттачаря имал толкова възвишени 

качества, че станал учител дори на мнозина санняси от имперсоналистичната школа. 



118 
 

Всъщност учителят на полубоговете Брихаспати се родил като Сарвабхаума 
Бхаттачаря, за да даде подкрепа на Махапрабху в забавленията му по освобождаването 
на маявадите. Нищо чудно, че бил несравним учен! 

Шри Чайтаня Махапрабху и всички Вайшнавски ачарии приемат догматичната 
истина, че обектът на обожание (бхаджания), обожаващият (бхаджана-кари) и актът на 
обожание (бхаджана) са вечни принципи. Чистото предано служене не би могло да 
съществува, ако бъде отхвърлен който и да било от тези три принципа. Според чистите 
и истинни доктрини на ваишнавите, Върховният Бог, който е обектът на обожание, 
притежава вечна идентичност и Неговото име, форма, качества и забавления са също 
вечни и духовни по своята природа. Маявадите, които следват пътя на знанието, 
отричат вечния духовен характер на Божията същност, име, форма, качества и 
забавления. Те твърдят, че всичко това е продукт на илюзорната енергия. Това е 
източникът на думата „маявада” което означава „илюзорна” (мая), „форма” (рупа), 
„доктрина” (вада). Според маявадите формата на Бога е една измислица, приложима 
единствено като цел на медитация за по-малко напредналите духовно-практикуващи. 
Те настояват, че безформеният Брахман, който е недиференциран и лишен от енергии е 
върховната истина, че нищо не съществува извън този Брахман и че индивидуалното 
живо същество е идентично с него.  

Маявадите също така твърдят, че преданите практики имат моментна стойност 
за по-малко напредналите духовно-практикуващи. Те казват, че преданото служене им 
помага да достигнат състоянието на идентификация с Брахман, след което то би могло 
да бъде изоставено, тъй като няма място във вечната истина. Става ясно, че подобна 
доктрина пречи на постигането на петата и най-висша цел на живота, любовта към 
Бога. Затова основоположниците на четирите школи на вайшнавската мисъл: 
Мадхавачаря, Рамануджачаря, Вишну Свами и Нимбарка, също както и Върховният 
Бог Шри Чайтаня Махапрабху, са се борили срещу маявади ученията на Шанкарачаря, 
характеризирани като виварта-вада (доктрината за привидните трансформации на 
Брахман). Онези, които се стремят към висшето си благо, приемат ученията дадени от 
самия Ведавяса, които са познати като шакти-паринама-вада (доктрината за 
трансформацията на енергиите на Брахман). 

Шри Чайтаня Махапрабху дойде в тази щастлива епоха на Кали, за да дари най-
възвишеното служене към Кришна в интимно любовно настроение на всекиго, без 
значение от кастата му. Той ни е дал най-висшият дар на Божията любов, без да 
преценява качествата на онези, които я приемат. Нещо повече, Той се спусна с 
намерението да унищожи желанията, отвеждащи живото същество надалеч от Бога, 
които му пречат да добие тази любов; той също така ни дари копнежа да получим тази 
любов, както и силата, чрез която тя би могла да се всели в сърцата ни. Въпреки цялата 
тази милост, доктрината маявада си остава най-голямата пречка за придобиването на 
любовта към Кришна.  

Махапрабху спасил маявади Сарвабхаума Бхаттачаря. Както Вриндаван Дас 
Тхакур, който не е различен от Ведавяса, така и Кришна Дас Кавирадж Госвами 
описват как се случило това в своите биографии на Бога. Ето същината на онова, което 
е разказано в „Чайтаня Бхагавата” и „Чайтаня Чаритамрита”: 
 

Сарвабхаума отвежда Бога в дома си 

 
На 24 годишна възраст, Махапрабху напуснал Навадвип, за да приеме санняс от 

Кешава Бхарати в Катва. Оттам Той отишъл в Шантипур, а след това в Пури. 
Пристигайки в Атхаро Нала, мостът с осемнайсетте арки, обозначаващ влизането в 
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Джаганнатх Пури, Богът видял кулата на храма и имал видение на Кришна. Той се 
затичал към храма в любовен транс и влизайки вътре, се спуснал към муртито на 
Джаганнатх да Го прегърне. Приближавайки се към олтара, Той паднал в безсъзнание 
на пода. Стражата и служителите на храма Го видели да лежи безпаметен на земята и 
взимайки Го за скитник, се наканили да го набият и изхвърлят извън земите на храма. 

Сарвабхаума Бхаттачаря се случил там и ги спрял. Той бил впечатлен от 
красотата на Бога, както и от проявите Му на духовен екстаз при вида на Бог 
Джаганнатх и разбрал, че това не е обикновен човек. С помощта на учениците си и на 
пазачите от храма, Васудева Сарвабхаума откарал изпадналия в безсъзнание Бог в своя 
дом. Той бил доста притеснен за състоянието Му и поставил снопче памук пред носа 
Му, за да види дали все още диша. За негово успокоение, памучето лекичко 
помръдвало. 

Междувременно Нитянанда Прабху, Мукунда Датта, Джагадананда Пандит и 
Дамодар Пандит пристигнали на входа на храма при Лъвската порта. Те научили от 
другите посетители, че Махапрабху е бил отнесен в дома на Сарвабхаума Бхаттачаря. В 
същия миг шуреят на Сарвабхаума, Гопинатх Ачаря минавал оттам. Тъй като и той бил 
от Навадвип, бхактите веднага го разпознали. Мукунда разказал на Гопинатх всичко за 
санняса на Бога и за идването Му в Пури, също както и това, че е бил отнесен в къщата 
на Сарвабхаума. Гопинат бил развълнуван от всички тези новини и незбавно ги отвел в 
дома на зет си. 

Бхактите се успокоили и зарадвали, като видели Бога там. Сарвабхаума отдал 
почитанията си на Нитянанда Прабху, а после им казал да идат до получат даршан  от 
Джаганнатх Дева и изпратил сина си Чханданешвар да ги прижружава и да им бъде 
водач. Когато си дошли, те запели светите имена на висок глас и това върнало 
Махапрабху в съзнание. Отнасяйки се покровителствено към Бога, Сарвабхаума Му 
забранил да отива в храма сам. Той поканил Бога и спътниците Му на обяд и ги 
изпратил да се изкъпят в океана. Щом се завърнали, ги нахранил до насита с 
Джаганнатх маха-прасадам. 

Когато Сарвабхаума научил какво било родословието на Махапрабху, той бил 
много щастлив, защото баща му Махешвара Вишарад бил добър приятел с дядото на 
Махапрабху по майчина линия, Ниламбар Чакраварти. Сарвабхаума бил малко по-
възрастен от Бога и чувствал, че трябва да Го покровителства. Той казал: „Името 
Кришна Чайтаня, което си получил, е много добро име. Но си бил посветен в санняси 
линията Бхарати, която има посредствена репутация. Аз бих могъл да те инициирам в 
по-престижна линия, стиха да искаш.” 

Гопинатх и останалите отдадени се възмутили от предложението на 
Сарвабхаума. Гопинатх възразил: „Шри Чайтаня Махапрабху е самият Върховен 
Господ. Той не зависи от никоя сампрадая.” Сарвабхаума и учениците му повели спор 
по този въпрос с Гопинат; всичко това е описано от Кришна Дас Кавираджа в шеста 
глава от Мадхя-лила на „Чайтаня Чаритамрита”. 

Махапрабху помолил бхактите да не спорят със Сарвабхаума Бхаттачаря, 
защото бил по-старши и просто Го посъветвал от обич към Него. Как биха могли да 
възразят срещу това? Богът показал пример за човек, лишен от всякакъв стремеж към 
престиж, готов да оттдаде уважение на другите, показвайки че желае да чуе съветите на 
Сарвабхаума.  

Тогава Сарвабхаума Бхаттачаря рекъл на Бога, че Той бил красив млад мъж и че, 
ако иска да опази Своите санняс обети, трябва прилежно да изучава Веданта. Това би 
събудило нужното настроение на отреченост от света у Него. Богът приел поканата на 
Сарвабхаума да учи при него и през следващите седем дни взимал уроци върху Веданта 
в дома му. 
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Виждайки, че Махапрабху просто тихичко седи и слуша без да задава никакви 
въпроси, Сарвабхаума казал: „Изучаването на Веданта е взискателно. Студент, който 
иска да разбере материала правилно обикновено е длъжен да задава въпроси, за да си 
изясни трудните места.” 

Богът отвърнал: „Ти Ми каза да слушам, а не да задавам въпроси. Затова Аз 
слушах. Не срещам трудност в разбирането на сутрите, защото те сами по себе си са 
очевидни като слънцето. От друга страна твоите обяснения са объркващи. Според мен 
те скриват ясното значение на сутрите, също както облаците покриват слънцето.” 

Сарвабхаума Бхаттачаря се засегнал от забележките на Бога, дори малко се 
ядосал. Той започнал да спори за значението на думата „брахман” с Бога. Сарвабхаума 
твърдял, че Брахман е без форма и качества, цитирайки за доказателство няколко 
свещени писания. Богът опровергавал аргументите му с логика и препратки към 
писанията, доказвайки че Брахман притежава форма и качества. Богът цитирал стиха 
„атмарама” от „Бхагаватам” и помоли Сарвабхаума да го разясни. 

 
атмарамас ча мунайо 

ниргрантха апи урукрате 
курвантй ахайтуким бхактим 
иттхамбхута-гуно харих 

 
Дори онези безмълвни светци, които са напълно себе-удовлетворени и свободни 

от всякакви обвързаности, извършват безкористно предано служене към Бог Хари, 
чиито забавления са прекрасни, защото такава е дивната природа на Неговите качества. 
(Шримад Бхагаватам 1.7.10) 

След като Сарвабхаума дал девет различни тълкувания на стиха, Махапрабху 
проявил свръхчовешката си ерудиция, обяснявайки същия стих по осемнайсет начина, 
без дори да се докосва до значенията, дадени от Сарвабхаума. Ученият останал вцепен 
и безсловесен от изумление. Той започнал полека-лека да разбира, че Махапрабху не е 
обикновено човешко същество,  а самият Върховен Бог. Съжалил за арогантността си и 
накрая се строполил в нозете на Бога, молейки Го за прошка. 
 

Сарвабхаума се отдава на Бога 

 
В милостта си Богът проявил различни божествени форми пред Сарвабхаума, 

започвайки с четириръката форма на Нараян, след това двуръката форма на Кришна, 
държащ флейта и накрая една шестръка форма. 

Когато Сарвабхаума видял шесторъката форма на Бога, сияйна като милиони 
слънца, той паднал в несвяст. (“Чайтаня Бхагавата” 3.3.107) 

След като видял тези божествени проявления, Сарвабхаума Бхаттачаря написал 
панегирик – венцехваление за Бога в сто стиха на санскрит. Два от тях изрязал на едно 
палмово листо и ги изпратил на Махапрабху по Джагадананда Пандит. Джагадананда 
взел предпазната мярка да препише стиховете на една стена преди да ги покаже на Бога 
и в резултат на неговата далновидност те били съхранени, защото Махапрабху разкъсал 
палмовото листо веднага щом го прочел. Отдадените видяли стиховете, изписани на 
стената до входната врата и ги наизустили: 

 
вайрагя-видя-ниджа-бхакти-йога- 
шикшартхам еках пурушах пуранах 
шри-кришна-чайтаня-шарира-дхари 
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крипамбудхир яс там ахам прападйе 
„Нека приема подслон при Върховния Бог, океанът от трансцендентална милост 

Шри Кришна, който се спусна в облика на Шри Чайтаня Махапрабху, за да ни научи на 
непривързаност, на истинско познание и на предано служене към Него.“ 

 
калан ништам бхакти-йогам ниджам ях 
прадушкартум кришна-чайтаня-нама 

авирбхутас тася падаравинде 
гадхам гадхам лияте читта-бхрингах 

 
„Върховният Бог, който прие името Шри Кришна Чайтаня, се появи, за да 

разкрие древната система за служене към самия Него, която почти бе изгубена под 
влияние на времето. Моля се медоносната пчела на моя ум да пие дълбоко нектара на 
Неговите лотосови нозе.“ (“Чайтаня Чаритамрита” 2.6.253-254; „Чайтаня-чандродая-
натака“ 6.74) 
 
 

Вярата на Сарвабхаума в маха-прасада 

 
Един ден, не дълго след това, Махапрабху дошъл с дома на Сарвабхаума, 

носейки маха-прасад и му го предложил. Сарвабхаума още нито се бил изкъпал, нито 
си бил измил зъбите, нито бил изпълнил сутрешните си ритуали. Въпреки нечистото си 
състояние, той радостно почел прасада, цитирайки един стих от „Падма-пурана”: 

 
шушкам парйушитам вапи 
нитам ва дура-дешатах 
прапи-матрена бхоктавям 
натра кала-вичарана 

 
„Човек трябва да почита прасада веднага щом го получи, независимо дали е 

изсъхнал, стар или донесен отдалеч. В това не бива да има никакви съображения за 
време и обстоятелства.“ (“Чайтаня Чаритамрита” 2.6.225) 

Махапрабху бил щастлив да види, че Сарвабхаума е развил вяра в маха-прасада 
и затанцувал в екстаз. Сарвабхаума се присъединил към Него и двамата танцували 
лудо, плачейки и треперейки в божествената си радост. Махапрабху казал: 

„Днес бях пренесен отвъд трите свята! Днес съм отнесен във Вайкунтха! 
Всичките ми желания са осъществени, просто защото Сарвабхаума Бхаттачаря има вяра 
в маха-прасада!” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.6.230-231) 
 

Сарвабхаума променя думите на „Бхагаватам” 

 
Настроението на Сарвабхаума било толкова променено, в резултат на 

обръщането на вярата му, че веднъж той цитирал един стих от „Шримад Бхагаватам”, 
където заменил една дума: 

тат те ‘нукампам су-самикшамано 
бхунджана еватма-критам випакам 
хрид-ваг-вапурбхир видадхан намас те 
дживета йо бхакти-паде са дая-бхак 
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„Човек, който изживява живота си, виждайки радостно всичко като Твоя милост, 
дори докато изпитва неблагоприятните обусловености, възникнали от миналите му 
дела и който неспирно Ти отдава почитания с ума, думите и тялото си, със сигурност 
ще намери място в Твоите лотосови нозе, които са целта на всяка преданост.“ 
(„Шримад Бхагаватам“ 10.14.8) 

Сарвабхаума бил заменил думата „мукти-паде”, която се намира в оригиналния 
текст, с „бхакти-паде”. Махапрабху обяснил, че не е имало нужда да заменя думите, 
дотолкова доколкото „мукти-пада” (изворът на освобождението) е епитет на Кришна. 
Васудева отвърнал: „Ти си съвсем прав, казвайки че мукти-паде се отнася до Кришна, 
но думата „мукти” обичайно се използва в смисъл на „имперсонално освобождение”, 
затова не носи такава наслада, както думата „бхакти”. 

Когато останалите учени в Пури чули, че Сарвабхаума Бхаттачаря бил обърнат в 
предаността към Кришна, те всички приели послон при Чайтаня Махапрабху. 
 

Махапрабху заминава на Юг 

 
Махапрабху приел санняс през месец Магх и пристигнал в Пури през Пхалгун. 

Той спасил Сарвабхаума Бхаттачаря през месец Чайтра и заминал за Южна Индия през 
Вайшакх. Нитянанда Прабху уредил някой си Кришна Дас Випра да Го придрижава 
като слуга. Преди да замине, Сарвабхаума дал на Бога каупин и бахирваса и специално 
Го помолил да посети Рамананда Рая на брега на Годавари. Навремето Сарвабхаума се 
подигравал на Рамананда, разговаряйки с него за чувствата в преданост. Сега по 
милостта на Бога, той бил способен да разпознае какъв наистина бил Рамананда –  един 
възвишен преданоотдаден на Кришна. Думите му към Бога били: 

„Рамананда Рая е губернатор на Видянагар на брега на Годавари. Молбата ми е 
непременно да се видиш с него. Моля Те, недей да го избягваш, взимайки го за шудра, 
който се интересува единствено от материални дела. Ако някой е достоен да общува с 
Теб, това е Рамананда Рая. На този свят няма равен нему в познанието за преданите 
чувства. Той е не само най-ерудираният учен, но е и много вещ в науката за свещения 
екстаз. Ще узнаеш дивната му слава, щом заговориш с него. Когато за прув път видях 
Рамананда Рая, аз не можех да разбера за какво говори той, нито пък разбирах делата 
му, които до едно са трансцендентални. Аз му се присмивах, че е ваишнава. Сега, по 
Твоя милост, мога да видя величието му. Ти също ще го видиш, само щом го 
заприказваш.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.7. 63-67) 
 

Кашишвара и Говинда идват в Пури 

 
След напускането на Ишвара Пури, неговите двама ученици и лични 

прислужници Кашишвара и Говинда дошли в Пури, за да служат на Махапрабху, както 
им било заръчано от техния гуру. Когато Сарвабхаума научил, че Говинда бил шудра, 
той запитал Махапрабху защо Неговият учител бил взел за слуга човек от такава ниска 
каста. Махапрабху отвърнал: „Върховният Бог е напълно автономен; Неговата милост 
не взима под внимание ничия каста или вероизповедание. Слижене, извършено от обич 
и хиляди пъти по-добро от служене, извършено от чувство за дълг или уважение. 
Кришна с радост се хранел в дома на Видура. Но като личен слуга на Моя гуру, 
Говинда е обект на  благоговение и респект за Мен, затова не Ми подобава да приемам 
служенето му. От друга страна, Моят гуру му е наредил да Ми служи, а Аз не мога да 
пренебрегна заповедта на Своя духовен учител. Какво според теб трябва да направя?” 
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Сарвабхаума отвърнал на молбата на Бога за съвет, казвайки: „Човек никога не 
бива да пренебрегва заповедите на духовния учител. Писанията посочват, че това е 
висшият ръководен принцип.” 
 

Сарвабхаума урежда аудиенция за царя 

 
Докато Махапрабху пътувал из Юга, Махараджа Пратапарудра научил много за 

Неговата слава от Сарвабхаума Бхаттачаря. В резултат на това царят развил силно 
желание да получи аудиенция с Бога, но Сарвабхаума го предупредил, че Махапрабху 
бил монах, поел строги обети за отречение, един от които бил, че няма да дава 
аудиенция на царе. Въпреки това той му обещал, че щом Богът се завърне, той ще му 
уреди среща с Него по всякакъв възможен начин. 

По-късно, когато Махапрабху се върнал, всичките усилия на Сарвабхаума да 
доведе царя при Бога се проваляли. По-подир Нитянанда Прабху и останалите отдадени 
възхвалявали качествата на царя пред Бога, което донякъде променило отношението 
Му. Въпреки това, Той продължавал да му отказа аудиенция. Съгласил се, обаче, да му 
даде една от горните си дрехи. Нитянанда дал на Сарвабхаума дрехата на Бога да я 
занесе на царя. Щом я докоснал, Пратапарудра почувствал симптомите на любовта към 
Бога. 
 

Богът лекува зетя на Сарвабхаума 

 
Когато бенгалските придружители на Бога се разотишли по домовете си след 

края на периода Чатурмася, Сарвабхаума поканил Махапрабху да се храни в дома му в 
продължение на цял един месец. Махапрабху отказал, казвайки че е против принципите 
на санняси да приема такива редовни покани. Сарвабхаума свел искането си на 20 дни, 
след това на 15, но Богът продължил да го натъжава, съгласявайки се да дойде само 
веднъж. Сарвабхаума Бхаттачаря не спирал да Го притиска да приеме повече от една 
покана и Богът най-накрая се съгласил да идва по пет пъти на месец. Тогава 
Сарвабхаума помолил Парамананда Пури да идва също в пет от дните, Сварупа 
Дамодара – в четири, а всеки от осемте санняси спътници на Бога по два дни. Той казал 
на Махапрабху, че трудно се отдава подобаващо служене, когато гостите са много, 
затова Го помолил да идва самичък или заедно със Сварупа Дамодар. 

Съпругата на Сарвабхаума Бхаттачаря, чието име е неизвестно, позната е като 
„майката на Сатхи” била много предана на Бога и изключително се зарадвала, че Той 
ще идва да се храни в дома й. Тя била много добра готвачка и била приготвила за 
случая многобройни зеленчукови гозби, а също торти и сладкиши. Сарвабхаума 
настанил Бога в една тиха стая, постлал цяло бананово листо от голямо дърво (което 
ражда огромни гроздове от по 32 банана), върху което наредил различните ястия.  

Махапрабху видял претрупаните чинии с предлагания за Радха и Говинда, 
направени в служене на Него и похвалил Сарвабхаума за усилията му. Когато седнал да 
се храни обаче, зетят на Сарвабхаума, Амогха, дошъл да Го наблюдава. Сарвабхаума 
познавал нрава на Амогха и навика му вечно да намира дефекти, затова държал в 
ръката си една тояга, с която да го накаже, ако започне да притеснява Бога. За зла беда, 
той бил толкова погълнат в служенето си към Бога, че Амогха успял да се промъкне 
вътре, без да го забележи. Виждайки изобилното пиршество, той веднага започнал да 
критикува Махапрабху, че бил чревоугодник: 



124 
 

„Тук има храна, достатъчна да напълни стомасите на една дузина души, а този 
така наречен санняси се готви да я погълне всичката самичък?” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.15.248) 

Сарвабхаума Бхаттачаря пламнал от гняв, вдигнал тоягата, която лежала до него 
и подхонил Амогха, който побягнал с всички сили. Съпругата на Сарвабхаума, 
шокирана от оскърблението, което зет й нанесъл на Бога, започнала да се удря по 
главата и гърдите, като повтаряла безспир: „Дано моята Сатхи овдовее!” 

Колкото до Бога, той се засмял на обичайният критицизъм на Амогха и се 
опитал да успокои домакините Си. На следния ден, обаче, Амогха се разболял от 
холера. Сарвабхаума си помилси, че справедливостта е възтържествувала, че това е 
подобаващо наказание за оскърбителните думи, които бил изрекъл зет му. Когато 
Гопинатх Ачаря съобщил на Махапрабху, че Сарвабхаума и жена му и двамата 
гладуват в покаяние заради оскърблението, което се случило в дома им и че Амогха 
умирал от холера, милостивият Бог веднага отишъл край постелята на Амогха, 
поставил дланта Си на гърдите му и казал:  

„Сърцето на този брамин в естетсвото си е свято и затова е подходящо място за 
Бога. Защо си позволил на бруталната завист да се настани в него, позволявайки й да го 
замърси? За щастие всичките ти грехове са унищожени, заради свързаността ти със 
Сарвабхаума Бхаттачаря. Когато сърцето бъде пречистено от всички нечистотии, човек 
може да възпява имената на Кришна. Затова стани, Амогха, и пей имената на Кришна! 
Всевишният Бог ще те облее с милостта Си не след дълго.” (“Чайтаня Чаритамрита” 
2.15.274-277) 

Докосването на Бога и състрадателните Му думи имали мигновен ефект. Амогха 
се изправил и започнал да повтаря: „Кришна! Кришна!” Осемте симптома на 
екстатичната любов се проявили в тялото му. Той си спомнил оскърбителните си думи 
към Бога и в разкаянието си започнал да си удря шамари един след друг по бузите, 
докато лицето му съвсем отекло и Гопинатх Ачаря го спрял. Богът отново казал на 
Амогха, че той му е много скъп, защото е близък на Сарвабхаума. 

„Аз обичам всички в дома на Сарвабхаума. След като дори и кучето му Ми е 
скъпо, как няма да обичам роднините му?” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.15.284) 

След това Богът отишъл в къщата на Сарвабхаума и помолил него и жена му да 
простят на своя зет, чието оскърбително поведение било резултат единствено на 
незрелостта му. След като ги убедил, че не е ядосан, Той ги накарал да прекратят 
гладуването си. 
 

Богът слави Сарвабхаума 

 
Когато Валлабха Бхатта дошъл в Пури, Махапрабху възславил Сарвабхаума 

Бхаттачаря пред него по следния начин: 
„Сарвабхаума Бхаттачаря е не само такъв велик учен в шестте философски 

системи, че е учител на целия свят в техните доктрини, но също така е и най-извисен 
преданоотдаден на Бога. Той Ме е учил на науката на бхакти-йога. По негова милост 
разбрах, че предаността към Кришна е есенцията на всички мистични системи.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.7.21-22) 
 
 
 

ЦАР ШРИ ПРАТАПАРУДРА ДЕВА 
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Индрадйумна, който преди бе поклонник на Бог Джаганнатх, сега бе роден като 

Пратапарудра, всред същия разкош като самия Индра. (“Гаура-ганоддеша-дипика” 118) 
 

Предците на Пратапарудра 

 
Пратапарудра бил независим цар със значителна власт, чиято столица била 

Куттак. Имената на предците му са изброени в историята на Ориса „Мадала-панджи”. 
Там е казано, че Цар Каджалабхану, последният владетел от династията Ганга, бил 
свален от власт от своя министър Капилендра Дева, докато отсъствал от царството по 
време на война. Познат още под името Капилешвара, този цар основал династията 
Гаджапати в Ориса. Царицата на Капилендра се наричала Парвати и от нея се родил 
техният син и наследник, Пурушоттам Дева. Пурушоттам Дева бил бащата на 
Пратапарудра, а Падмавати или Рупамбика се наричала майка му. 

Пратапарудра е много важен придружител на Шри Чайтаня Махапрабху и е 
изброен като един от клоните на Гададхар Пандит Госвами. Той, съпругите и синовете 
му всичките били отдадени на Махапрабху. Неговата първа царица (патта-махиши) се 
наричала Гаури. Тя имала петима сина, най-големият от които носел името 
Пурушоттам Джана. (“Бхакти-ратнакара” 6.65) 

Научаваме също от „Джаганнатх-валлабха Натака” на Рамананда Рая, че 
Пратапарудра бил могъщ и героичен военен водач, който въпреки това имал скромно и 
смирено държание. Там също се казва, че той бил щедър и либерален ваишнава, 
отдаден на поощряването на просветата. Кави Карнапура също пише за качествата на 
воин на Пратапарудра в своята „Чайтаня-чандродая Натака”. Той закрилял браминската 
култура и бил особено доброжелателен към ваишнавизма. На Пратапарудра се 
приписват много произведения, такива като „Сарасвати-виласа”, „Пратапа-мартанда”, 
„Каутука-чинтамани” и „Нирная-санграха”. Всъщност първите две били написани от 
неговите придворни учени, респективно Лолла Лакшминдхара и Рамакришна. 
 

Пратапарудра, ученикът на Каши Мишра 

 
Цар Пратапарудра приел за свой духовен учител Каши Мишра и му служел с 

голяма посветеност. Когато бил в Пури, той ежедневно отивал в дома на Каши Мишра 
и масажирал нозете му след като учителят му се бил наобядвал. Правейки това, той го 
разпитвал за служененто към Джаганнатх. 

Махапрабху живеел в дома на Каши Мишра, в едностайна колиба на верандата. 
На езика на Ориса такава малка къщичка се нарича „гамбхира”. 

Много творби от вайшнавската история, датиращи от този период 
свидетелствуват, че Махапрабху, Рамананда Рая, Каши Мишра и Сарвабхаума 
Бхаттачаря питаели нежна обич към Пратапарудра. Всеки един от биографите на 
Махапрабху пише, че Пратапарудра получил милостта на Бога. 

 

Пурушоттам се бие за честта на Джаганнатх 

 
По време на владичеството на Пратапарудра царството му се простирало чак до 

Раджахмундру в съвременния Андхра Прадеш. Без да навлизаме в дейли, следва кратко 
историческо резюме. Бащата на Пратапарудра, Пурушоттам Дева си възвърнал земи, 
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които преди били изгубени и царството се разраснало поради силната му мощ. Тъй като 
бил напълно отдаден на Джаганнатх, той с успех разширил земите на Ориса до  
Раджахмундру. Разказва се, че самият Джаганнатх се появявал на бойното поле, за да 
помага на царя.  

Веднъж бил договорен брак между Пурушоттам и дъщерята на царя на Канчи, 
Падмавати. Царят на Канчи дошъл в Пури да види младоженеца. Той пристигнал по 
време на фестивала Ратхаятра и съзрял бъдещия си зет да мете земята пред колесницата 
на Бог Джаганнатх, какъвто бил обичаят. Макар Пурушоттам да метял със златна 
метла, царят на Канчи си помислил, че би било оскърбление за дъщеря му да я омъжи 
за някой, който приема служенто на метач, парий, член на най-нисшата част от 
индийското общество, намираща се дори извън кастовата система. И така, той се 
отказал от този брак. Царят на Канчи бил поклонник на Ганеш и нямал кой знае каква 
вяра в Джаганнатх.  

Когато Пурушоттам научил за измяната на царя на Канчи, той се разгневил и 
атакувал земите му с огромна военна сила. В първия момент не можел да постигне 
победа, затова се проснал пред Джаганнатх и напълно Му се отдал. Тогава Джаганнатх 
го уверил, че ще подкрепи усилията му в тази война и Пурушоттам отново вдигнал 
оръжията си.  

Докато Пурушоттам минавал през село Анандпур на 12 мили от Пури, една 
пастирка му казала: „Оттук минаха двама конници. Те купиха от мен кисело и прясно 
мляко и масло и ми заплатиха с един пръстен. Казаха ми да ти дам пръстена и да ти 
поискам пари в замяна.” Поглеждайки пръстена, Джаганнатх осъзнал, че двамата 
конници били не други, а Джаганнатх и Баларам. Той възнаградил девойката и поел 
към сигурната победа над царя на Канчи. Завърнал се със скъпоценния трон на 
царството Канчи, който предложил в служене на Джаганнатх. Донесъл също и муртито 
на Ганеш, което почитали в Канчи. По този начин Джаганнатх Дева сломил 
арогантната гордост на царя на Канчи. Разказва се, че Ганеш се опитал да поставя 
препятствия на пътя на Пурушоттам по време на битката. И понеже това било противно 
на обичайната му роля да премахва пречките, той бил наречен Бханда (измамния) 
Ганеш. 

Царят на Канчи лично пристигнал в Пури заедно с дъщеря си Падмавати и я 
предложил за невеста на Пурушоттам, докато той метял пътя пред Джаганнатх по 
време на Ратхаятрата. Пурушоттам останал цар на Пури до 1497 г. След него се 
възцарил Пратапарудра, който останал на трона до смъртта си през 1540 г. Освен 
спомената по-горе царица Гаури, той имал още четири съпруги, наречени Падма, 
Падмалая, Ила и Махила. 

 

Копнежът на Пратапарудра да види Махапрабху 

 
Пратапарудра бил най-щастливият член на династията от царе на Ориса 

Гаджапати, защото получил милостта на Шри Чайтаня Махапрабху, който е 
комбинацията на Радха и Кришна. Макар Махапрабху да чувствал, че не е 
благоприятно за един санняси да се общува със светски човек какъвто е един цар, 
презрението Му към него било просто за показ. Вътрешно той бил спечелен от чистото 
предано настроение на царя и щедро го обливал с безпричинната Си милост. Кришна 
Дас Кавирадж Госвами описва в своята „Чайтаня Чаритамрита” как Богът учи хората в 
този свят чрез Цар Пратапарудра. Историята е разказана в 11 глава на Мадхя-лила. 
Отначало Пратапарудра се обърнал към Сарвабхаума Бхаттачаря, споделяйки му 
желанието си да се срещне с Чайтаня Махапрабху. Той го питал за това толкова много 
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пъти, че накрая Сарвабхаума помолил Махапрабху да разреши на царя да Го зърне. 
Веднага щом чул тази молба обаче, Богът покрил очите си и рекъл: „За санняси като 
Мен да се види с царя е все едно да се среща с жена – чиста отрова!” (2.11.7). Макар 
царят да бил велик бхакта, фактът че бил цар го превръщал в причина за страх, сякаш 
бил кобра. 
 

Сънят на Пратапарудра 

 
В първа глава на Антя-кханда от „Чайтаня Бхагавата” Вриндаван Дас Тхакур 

описва дълбокия копнеж на царя да се срещне с Бога, както и съня, в който 
Пратапарудра видял, че Бог Джаганнатх и Бог Чайтаня Махапрабху не са различни 
един от друг. Когато за пръв път видял Махапрабху да танцува обаче, царят се 
изпълнил с известни съмнения, наблюдавайки как тялото Му е покрито с прах, а устата 
Му е изпълнена с пенлива слюнка от екстатично танцуване. 

Същата нощ Пратапарудра видял в съня си Джаганнатх, който също бил целия 
потънал в прах и слюнка. След това той видял същият онзи прашен Махапрабху да седи 
на трона на Джаганнатх заедно с муртито. От този изумителен сън царят разбрал 
божествената природа на Чайтаня Махапрабху.  

Джаганнатх казал: „Погледни! Тялото Ми е покрито с прах и слюнка. Ти си цар 
и син на царе. Със сигурност не ти подобава да се докосваш до такъв като Мене.” След 
тези думи Бог Джаганнатх погледнал слугата си и се разсмял. В същия миг царят видял 
Чайтаня Махапрабху да седи на олтара до Бога. (“Чайтаня Чаритамрита” 3.5.175-177) 
 

Рамананда и Сарвабхаума се опитват да се застъпят 

 
Един ден Пратапарудра дошъл в Пури заедно с Рамананда Рая и свитата си. 

Рамананда знаел как жадува царят да види Махапрабху, затова когато отишъл да 
посети Бога, той се опитал да Го убеди да позволи тази среща да се случи, разказвайки 
Му за дълбоката любов на царя към Него. Той добавил, че царят бил освободил самия 
него от служебните му задължения без да спира заплатата му, за да му даде възможност 
да остане заедно с Бога. Когато научил колко много царя Го обича и как служи на 
преданите Му, Махапрабху отвърнал: „Царят е показал такава обич към теб, че Бог със 
сигурност ще го приеме, дори само заради тази негова добродетел.” 

 
йе ме бхакта-джанах партха 
на ме бхактас ча те джанах 
мад-бхактанам ту йе бхактас 
те ме бхактатама матах 

 
Онези, които твърдят, че са Ми отдадени, всъщност не са такива. Мои най-добри 

отдадени са онези, които са отдадени на Моите отдадени. („Ади пурана“) 
Сарвабхаума Бхаттачаря също започнал да умолява Бога от името на царя да 

разреши тази среща да се състои, но Богът казал, че при никакви обстоятелства Той не 
би застанал лице в лице с царя и че ако продължават да Го молят за това, Той ще 
напусне Пури и ще отиде да живее някъде другаде. Когато научил това, царят бил 
опустошен. Той рекъл: 

„Богът се е спуснал, за да освободи всички грешни, нискородени окаяници. Той 
спаси дори такива грешници като Джагай и Мадхай. Явно е обещал да спаси цялата 
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вселена с изключение на някой си Пратапарудра. Той може и да е дал обет никога да не 
ме види, но аз съм се заклел, че ще напусна живота си, ако не мога да Го видя. Без 
милостта на Шри Чайтаня Махапрабху животът и царството ми не струват нищо.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 2.11.45-46, 48-48) 

Васудева Сарвабхаума измислил начин да уреди срещата между Пратапарудра и 
Бога. По време на фестивала Ратхаятра, след като бил танцувал всред санкиртана  
заедно със Своите отдадени, Богът обикновено отивал  в една цветна градина да си 
отдъхне. Сарвабхаума Бхаттачаря предложил на царя да се възползва от тази 
възможност и да се приближи към Бога, преоблечен като обикновен човек, 
рецитирайки стиховете Расапнчадхяя от „Бхагаватам”. Богът най-вероятно ще бъде в 
състояние на транс и ще се остави  да бъде отнесен от стиховете за любовта на Кришна 
с гопите. В такова състояние Той със сигурност ще прегърне царя. Царят се успокоил 
от този съвет. 

Когато Богът се завърнат от своето поклонение из Южна Индия, царят изпратил 
на Сарвабхаума писмо, в което още веднъж изразил копнежа си да се срещне с Бога. 
Сарвабхаума показал писмото на останалите отдадени и всички били дълбоко 
впечатлени от степента на преданост, която проявявал царят. Нитянанда Прабху решил 
да говори с Бога – не да го убеждава да се среща с царя, а просто за качествата и делата 
му. Той казал следното на Махапрабху: 

„Ние се стремим да Ти отдадем всичко, независимо дали е подходящо или не. 
Царят е решил да стане йоги, ако не може да Те срещне. Той казва: „Ще си пробода 
ушите и ще нося големите дървени обеци на просяшката секта Натх. Нямам желание да 
се наслаждавам, на това царство без милостта на Гаура Хари. Кога ли ще мога до 
насита да съзерцавам лунноподобното лице на Бога, кога ли ще мога да притискам 
лотосовите Му нозе на гърдите си?” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.12,19-21) 

Макар Богът да изслушал разказа на Нитянанда за чувствата на царя, Той 
продължил да бъде непреклонен, за да даде пример на отречениците в света. Той 
отвърнал, че в името на духовният напредък на саннясите се забранява да виждат царя. 
Освен това Богът добавил, че Дамодар Пандит щял да Го критикув,а ако престъпи тази 
забрана. Дамодар Пандит отвърнал: 

„Аз съм само една незначителна джива, каква сила има аз да Ти казвам какво да 
правиш? Аз ще разбера, че Ти се срещаш с царя по Своя собствена вола. Царят Те 
обича толкова много, а Ти си под влияние на любовните чувства на Своите отдадени. 
Силата на тази негова любов към Теб ще му дари възможността да Те докосне. Макар 
да си Върховния Господ и да си напълно независим, все пак Твоята природа е да бъдеш 
повлияван от любовта и нежността на Своите бхакти.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.12.27-
29) 

Нитянанда добавил, че хората които изпитват несподелена любов, са склонни да 
се самоубиват. Затова ,,за да спаси живота на царя”, той склонил Махапрабху поне да 
му даде една използвана Своя дреха (бахирваса). Богът не могъл да се възпротиви и 
така Нитянанда поискал от Говинда да донесе дрехата и я изпратил на царя по 
Сарвабхаума Бхаттачаря. Пратапарудра бил залян от радост, получавайки парчето плат 
и започнал да го обожава сякаш то било самия Бог.  
 

Махапрабху се среща със сина на царя 

 
Когато Рамананда Рая получил разрешението на царя да дойде да живее в Пури, 

за да е близо до Бога, той също Му описал силния копнеж на Махарадж Пратапарудра 
да види Бога и се опитал да Го убеди да удовлетвори жаждата му. Махапрабху 
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продължил да отвръща по начина, който установявали правилата на поведение за 
ордена на отречение: Той казал, че също както и най-мъничкото петънце незабавно се 
забелязва върху една бяла дреха, така и най-дребният пропуск в характера на един 
санняси бива забелязан от хората. Кана, пълна с мляко, се замърсява дори само от една 
капчица алкохол; по подобен начин, макар да е вярно, че Цар Пратапарудра притежава 
всички добродетели, самият факт, че е цар прави общуването с него нежелателно.  

Обаче Махапрабху не бил способен напълно да пренебрегне молбата на 
Рамананда Рая, заради близкото приятелство помежду им. Той сам предложил да се 
срещне със сина на царя, защото според максимата атма вай джаяте путрах („човек 
се ражда повторно в своя син”), между бащата и сина няма разлика. Научавайки 
желанието на Бога, Пратапарудра незабавно Му изпратил сина си. Когато Махапрабху 
видял младия принц с бадемови очи и мургава кожа, облечен в жълти дрехи, Той 
веднага се сетил за Кришна. Той прегърнал младежа, карайки го да почувства 
екстатичните трансформации на према. Когато принцът се завърнал в палата, царят го 
прегърнал и почувствал чрез него същия екстаз. От този ден насетне царският син бил 
считан за един от спътниците на Бога.  
 

Смиреното служене на царя към Бог Джаганнатх 

 
Преданият, който е лишен от гордeливост, който е отдаден и не таи скрити 

мотиви, е достоен за Божията милост. 
Богът облива с великата си благодат кроткия и смирения. Онези, които са с 

благородническо потекло, които са учени или богати, всичките са изпълнени с гордост. 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.4.68) 

Махараджа Пратапарудра бил лишен от гордост, макар да притежавал толкова 
много материална власт, както и добри качества. Махапрабху бил забелязал 
готовността му да се заема дори с най-нищожни служения, бил много доволен от него и 
готов да му даде милостта Си, макар външно да се показвал коравосърдечен. 

Докато Джаганнатх бил пренасян от трона Си до колесницата, Цар 
Пратапарудра лично се включил в служенето към Бога, метейки пътя с метла със златна 
дръжка. Също така той напръсквал улицата с ароматизирана сандалова вода. Макар да 
седял на царския трон, той се заемал с подобни слугински дейности заради Бог 
Джаганнатх. Въпреки че царят бил най-издигнатата личност в царството, той все пак 
приемал тези нисши служения към Бога и по такъв начин се превърнал в приемник за 
Божията благодат. Махапрабху с радост наблюдавал служенето на царя към Бога; чрез 
това служене в края на краищата той получил Божията милост (“Чайтаня Чаритамрита” 
2.13.15-18) 

Милостта на Бога е безпричинна. Единствен Той знае кой ще получи 
благословията Му и кога. Той най-често го прави по скрит начин, не открито. Богът се 
радвал на заетостта на царя с най-нисше служене и макар да не показал пред всички 
милостта Си към него, Той разкрил пред царя личната си форма и по този начин 
изпълнил най-дълбокото му желание.  
 

Харичандан е зашлевен от Шривас Пандит 

 
 

В 13 глава от „Мадхя-лила“ са описани следните събития: по време на Ратхаятра 
фестивала, бенгалските бхакти били разделени на седем групи, в които възпявали 
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светите имена. Във всяка една от групите отдадените си мислели, че Махапрабху е 
единствено сред тях. Пратапарудра, който гледал отстрани, бил единственият свидетел 
на това забавление; той бил смаян и потънал в екстатична любов. Всичко това било 
скритата милост на Махапрабху. 

Когато Махапрабху пожелал да танцува пред колесницата на Джаганнатх, той 
събрал седемте сампрадаи заедно в една киртан група. Междувременно бхактите 
оформили три защитни кръга около Бога. Най-вътрешната защитна линия била водена 
от Нитянанда Прабху, втората от Кашишвара Пандит, Мукунда и други отдадени. 
Пратапарудра и неговите войници оформяли най-външния кръг, защитавайки Бога от 
тълпите.  

Махараджа Пратапарудра наблюдавал хипнотизиран как Богът танцувал, 
облегнал се на рамото на своя министър Харичандан. В същото време Шривас Пандит, 
който също бил погълнат във вглъбено съзерцаване на екстатичния танц на Бога, дошъл 
и застанал точно пред царя, пречейки му да вижда Махапрабху. Харичандан на няколко 
пъти се опитвал да изблъска Шривас на една страна, казвайки му да даде възможност и 
на царя да вижда, докато накрая Шривас загубил присъствие на духа и зашлевил 
Харичандан. Харичандан пламнал от гняв и тъкмо да отвърне на агресията на Шривас, 
когато царят се намесил: 

„Ти си голям щастливец, защото бе благословен с докосването на Шривас 
Тхакур. Аз нямах този късмет. Би трябвало да си му задължен.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.13.97) 
 

Пратапарудра улавя Бога 

 
В лилата на Махапрабху откриваме прекрасна смесица от най-висшите изяви на 

любов, милост и поучения за масовата публика. Докато теглел колесницата на Бог 
Джаганнатх, Махапрабху бил потънал в чувствата на Радха и останалите гопи при 
срещата им с Бог Кришна, който бил дошъл в Курукшетра от Дварака заради 
слънчевото затъмнение. Затова Махапрабху копнеел да отвлече Кришна (в Неговата 
форма на Джаганнатх) настрани от мястото на царствените Му забавления в 
Курукшетра (представена от Нилачала) към мястото на сладките Му любовни 
забавления във Вриндаван (представени от храма Сурячала или Гундича). Понякога 
Махапрабху изоставал назад, опитвайки се да разбере дълбочината на силната любов на 
гопите; Джаганнатх сякаш разбирал чувствата Му и забавял движението на 
колесницата. Тогава Махапрабху танцувал все по и по-неистово, докато Той и 
Джаганнатх навлизали все по-надълбоко в своята екстазна взаимност. Докато танцувал 
в състояние на дивйонмада (божествена лудост), Богът за малко да припадне точно там, 
където стоял Пратапарудра. Царят незабавно Го подхванал, за да не се строполи. Ето 
как Богът благословил царя и му позволил да Го докосне; но Махапрабху веднага 
започнал да се укорява, че е позволил да Го докосне един материалист. Невъобразимите 
дейности на Бога съдържат едновременно възхитителни проявления на чувства, както и 
наставления към света, никое от които не е лесно да бъде разбрано.  

Когато видял, че Го е задържал царят, Махапрабху се осъдил, казвайки: „Колко 
жалко,  че се докоснах до личност, интересуваща се от светски дела.” Макар че Богът 
вече бил решил да даде аудиенция на царя, виждайки го да мете в служене на 
Джаганнатх, Той все още проявявал привиден гняв, за да предупреди личните Си 
придружители. 
 



131 
 

Богът прегръща царя 

 
Има едно място, приблизително на половината път между храмовете 

Джаганнатх и Гундича, което се нарича Балганди. В деня на Ратхаятра, колесницата на 
Джаганнатх спира там по пладне, за да може Богът да обядва и да си отпочине. Обичаят 
е, че всички отдадени, без значение какви са, биха могли да Му преложат храна в този 
случай. Заради огромните тълпи, които обичайно се стичат, Махапрабху отивал да 
отдъхне в близката цветна градина всред една горичка от кокосови палми. Цар 
Пратапарудра си спомнил съвета на Сарвабхаума, приближил се към Бога, преоблечен 
в обикновени дрехи и започнал да масажира нозете Му. Той зарецитирал текстове от 
частта Гопи-гита на Раса Лила, започвайки със следния стих: 

„Славата на земята на Враджа нарасна, след като Ти се появи тук; оттогава 
богинята на щастието заживя по тия места. О любими! Ние, чиито животи зависят 
напълно от Теб, Те търсим. Моля Те, покажи ни се!” (Шримад Бхагаватам 10.31.1) 

Махапрабху изпаднал в екстаз и помолил царя да продължи. Така Пратапарудра 
стигнал до деветия стих от тази глава: 

„Нектарните разговори за Теб даряват живот на страдащите. Философите ги 
славят, защото те унищожават всички грехове. Те са благодат за ушите, защото донасят 
щастливата любов към Кришна. Най-щедрите сред благодетелите раздават тези чудни 
слова на света.” (Шримад Бхагаватам 10.31.9) 

Щом чул този стих, Махапрабху потънал в екстаза на любовта и прегърнал царя, 
повтаряйки думата „бхурида” (най-щедрият сред благодетелите). Макар да е всезнаещ, 
Той попитал царя кой е. Пратапарудра отвърнал, че е слуга на слугата на Бога. 
Удовлетворен от отговора му, Богът разкрил пред него дивната Си божествена форма. 
Всички бхакти били преизпълнени с радост, виждайки че царят най-после получил 
Божията милост.  

Докато колесницата била теглена от Балганди към Гундича, тя изведнъж спряла 
и дори най-силните мъже и най-могъщите слонове не могли да я поместят. Махараджа 
Пратапарудра се притеснил, че фестивалът прекъсва. Виждайки тревогата на всички, 
Махапрабху им казал да пуснат въжетата и помолил Своите отдадени да ги поемат. 
След това самият Той отишъл зад колесницата и започнал да я бута с глава. В същия 
миг колесницата поела със силен тътнещ шум. Цар Пратапарудра и останалите мъже от 
свитата му били удивени от този подвиг на Бога. 

 

Пратапарудра наблюдава и други дивни забавления 

 
Прекарвайки по четири месеца в Пури, бенгалските бхакти ставали свидетели 

на многобройните забавления на Бог Джаганнатх. На Нандотсава, денят след 
церемонията за рождения ден на Кришна, Махапрабху се обличал като пастир и 
поставял пиеса заедно с отдадените Си за забавленията на Кришна във Враджа. 
Пратапарудра също участвал в тази лила. 

Когато Богът направил първия Си опит да отиде във Вриндаван, той напуснал 
Пури на Виджая-дашами и отишъл в Куттак, където се срещнал с Пратапарудра в една 
градина под дърво бакула. Там Махапрабху още веднъж видял дълбоката према на царя 
и го прегърнал, измокряйки го със сълзите Си от обич. От този ден насетне на Бога бил 
даден прякора пратапарудра-сантрата „Спасителят на Цар Пратапарудра”. 

Веднъж синът на царя осъдил сина на Бхавананда Рая, Гопинатх Паттанаяк на 
смърт за злоупотреби с правителствените запаси. Някои от бхактите се обърнали към 
Махапрабху с молба да се намеси и да спаси живота на Гопинатх. Богът не бил 
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доволен, че Го молят да вземе отношение в такива светски афери и решил да замине за 
Алаланатх. Самият цар се притеснил, чувайки тези новини и бил готов да стори всичко, 
за да задържи Бога в Пури. Ето доказателството за силата на неговата любов към 
лотосовите нозе на Махапрабху: 

Когато цар Пратапарудра научил всички тези подробности, той усетил в сърцето 
си непоносима болка: „Ще се откажа от всичките си задължения – казал той – само и 
само Махапрабху да остане тук в Джаганнатх Пури. Дори един мигновен контакт с 
Бога струва за мен повече от милиони скъпоценни камъни чинтамани. Не ме 
интересува тази нищожна сума от 200,000 кахани. Аз наистина се отказвам от всичко, 
не само от това, но и от царството и живота си заради Божиите лотосови нозе.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.9.94-96) 
 

Молитвата на цар Пратапарудра към Радха 

 
Всред бенгалските ръкописи в библиотеката Банга Сахитя Паришад в Калкута е 

открита песен, подписана с името Пратапарудра. Съществуват известни съмненния 
дали тя наистина принадлежи на него или не. Ето част от песента: 
 

Нека стана украшение за тялото Ти, 
Звънлива гривна на нозете Ти. 
Нека съм птица чакора, взряна 

В лунните нокти на Твоите пръсти. 
Нека съм пчела, кръжаща 
Около лотосовите Ти нозе. 
Нека стана огледалото,  
В което Се поглеждаш,  
О, нека съм ветрилото,  

С което Си вееш. 
Имам и още едно желание. 

Нека стана слой фини прашинки в нозете Ти. 
Ако не мога да стана прашинка в нозете Ти,  

Тогава, моля Те, бъди милостива 
И стори с мен каквото пожелаеш. 

Такава е молитвата на Пратапарудра. 
 

Когато Махапрабху напуснал този свят, Пратапарудра чувствал неистова 
раздяла с Него. Това е описано в „Бхакти-ратнакара” така: 

Когато царят чул, че Богът е напуснал, той се строполил на земята и заридал. 
Удряйки отново и отново главата си, той падал пак и пак в безсъзнание и единствено 
приятелството на Рамананда Рая поддържало живота му. Царят не можел да понесе 
отсъствието на Бога, затова напуснал завинаги Пури, доживявайки дните си другаде. 
(Бхакти Ратнакара 3.217-219) 

 
 
 

ШРИ РАМАНАНДА РАЯ 

 
В Кришна лила има двама Арджуна; единият е прия-нарма-сакха във Враджа, а 

другият е един от петимата Пандави. Те двамата се обединили, за да станат скъпия 
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придружител на Махапрабху, Рамананда Рая. Рамананда бил много вещ в ученията  за 
любовната преданост към Радха и Кришна, които ежедневно описвал на Гаурачандра. 
Някои хора казват, че Рамананда Рая бил Лалита Сакхи, докато други не са съгласни с 
това. Самият Махапрабху казал на Бхавананда Рая, че той бил Панду, съпругът на 
Кунти и баща на Пандавите. Пандава Арджуна също така се съединил с една гопи на 
име Арджуния. Затова най-знаещите казват, че Рамананда Рая съчетава всички тези три 
личности. Доказателство за това може да бъде открито в „Падма-пурана”, където се 
казва, че Пандава Арджуна станал гопи, наречена Арджуния. (“Гаура-ганоддеша-
дипика” 120-124) 

Както е отбелязано в тези стихове от „Гаура-ганоддеша-дипика”, някои хора 
твърдят, че Рамананда Рая бил инкарнация на Лалита. Други пък са на мнение, че той е 
Вишакха. В своя коментар към „Чайтаня Чаритамрита” (2.8.23), Шрила Бхактивинода 
Тхакур пише: „Любовта, която се събудила в Рамананда и Махапрабху, когато се 
срещнали, била същата като любовта, която Вишакха изпитвала към Радха и Кришна 
във Враджа и като тази на Радха и Кришна към Вишакха.” От това става ясно, че 
Шрила Бхактивинода Тхакур вижда Рамананда като Вишакха. Рамананда Рая бил един 
от тримата и половина най-близки спътници на Бога. 

Богът приемал сестрата на Шикхи Махити за една от приятелките на Радха. В 
целия свят има само три и половина отдадени, които са толкова безценни. Това са 
Сварупа Дамодар Госвами, Рамананда Рая и Шикхи Махити. Сестрата на Шикхи 
Махити била половината. (“Чайтаня Чаритамрита” 3.2.105-106) 
 

Социалното положение на Рамананда 

 
Бащата на Рамананда Рая се наричал Бхавананда Рая. Той бил роден в семейство 

от кастата карана в Ориса, административен клан, подобен на каястхите. Бхавананда 
преди бил цар Панду. Той имал петима сина, сред които Рамананда бил най-големият. 
Останалите четирима братя били Гопинатх Паттанаяк, Каланидхи, Судханидхи и 
Банинатх Паттанаяк.  

Манохар Рая, потомък на Рамананда Рая, е написал семейната им история. 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур е резюмирал някои от детайлите в 
тази връзка в своята „Анубхашя”, заключавайки: „Според обществеността в Ориса 
групата карана бива считана за част от кастата шудра. Рамананда Рая бил роден в тази 
каста. Въпреки това, макар обществото да го смятало за шудра по рождение, той 
всъщност бил брамин, защото като ваишнава парамаханса, бил духовен учител на 
брамините.” 

По волята на Кришна самият творец Брахма се появил в семейство на 
недокосваеми, за да покаже че рода и расата на човека нямат абсолютно никакво 
значение. Макар да бил роден като мюсюлманин, Хари Дас обогатил забавленията на 
Бог Гауранга.  

Хари Дас Тхакур бил роден в семество от най-ниска класа по волята на Бога, за 
да покаже, че кастата и класата не са важни. Всички писания заявяват, че отдаденият на 
Вишну, дори да е роден в нисше семейство, е достоен за обожание от всички. Какво 
значение би могла да има високата каста, ако роденият в нея не почита Кришна? Той 
ще отиде в ада независимо от висшето си раждане. Хари Дас приел ниско раждане 
само, за да свиделтвува за тези истини от писанията. Той бива сравняван с Прахлад, 
който се родил в семейство на демони, или с Хануман, роден сред маймуни. Те само 
повърхностно принадлежат към ниските касти или видове.” (“Чайтаня Бхагавата” 
1.16.237-240) 
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Един ваишнава е отвъд качествата на материалната природа. Всеки, който съди 
за отдадения според раждането или расата му, е осъден на адско съществуване. 

Онзи, който смята муртито за нищо по-различно от камък; който мисли, че гуру 
е обикновен смъртен, а че ваишнавата принадлежи към определена каста или раса; 
който приема святата вода, с която са били умити нозете на Вишну или на ваишнавите 
и която унищожава всички грехове в епохата на Кали за обикновена вода; който си 
мисли, че името или мантрата на Вишну, унищожаващи всички злини, са подобни на 
всеки друг звук или който смята Вишну за еднакъв с каквото и да било друго, 
притежава адска натура. (Падна-пурана) 

Бхавананда Рая построил дома си в Брахмагири или Алаланатх, на около 12 
мили от Пури. Рая Рамананда бил губернатор на цар Пратапарудра във Видянагар, а по-
късно станал един от неговите министри. Според „Бхаджана-нирная” той бил ученик на 
Рагхавендра Пури, който пък бил ученик на Мадхавендра Пури. 
 

Сарвабхаума разказва на Бога за Рамананда 

 
Когато Махапрабху заминавал на поклонението Си из Южна Индия, 

Сарвабхаума Бхаттачаря Го помолил да посети Рамананда Рая на брега на река 
Годавари. 

Тъкмо когато Бог Шри Чайтаня Махапрабху вече тръгвал, Сарвабхаума 
Бхаттачаря поднесъл следната молба в лотосовите Му нозе: „Господи, трябва да 
изпълниш това, за което те умолявам. В град Видянагар, на брега на Годавари живее 
един почетен правителствен чиновник на име Рамананда Рая. Моля те, не го 
пренебрегвай, мислейки го за обикновен шудра, потънал в материални дела. Моля Те, 
на всяка цена се срещни с него. Ако някой въобще заслужава да общува с Теб, това е 
той. Никой друг бхакта не би могъл да се сравнява с него в познаването на 
божествените чувства. Той е достигнал висшият предел на учеността, както и на 
опитността в науката за божествените чувства. Ако поговориш с него, ще разпознаеш 
възвишения му нрав. Когато за първи път го срещнах, аз не разбирах, че всичко, което 
казва и върши е трансцендентално. Подигравах му се, просто защото е ваишнава. По 
Твоята милост сега разбирам истината за Рамананда Рая. Разговаряйки с него, Ти също 
ще признаеш величието му.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.7.61-67) 

Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати коментира следното: „Външно 
погледнато Рамананда Рая не бил санняси, носещ една проста препаска. Най-общо 
онези, който са царедворци, заети с правителствена служба, са материалисти, но 
Рамананда Рая всъщност бил учен, истински санняси, съвършено човешко същество. 
Сарвабхаума Бхаттачаря могъл да разпознае неговите естествени Вайшнавски качества, 
макар по това време самият той да не бил ваишнава. Когато се заел с предано служене 
по милостта на Бога, той оценил мнението на Рамананда и осъзнал обхвата на неговите 
качества, наричайки го адхикари расика-бхава – най-високо квалифицираният 
авторитет в областта на преданите чувства.” 

Сарвабхаума Бхаттачаря бил инкарнация на Брихаспати и придворен пандит на 
цар Пратапарудра. Той бил толкова ерудиран, че макар да бил семеен, имал ученици 
санняси. Въпреки всичко това, той не бил способен да разпознае, че Чайтаня 
Махапрабху е самият Върховен Господ, нито пък можал да види, че Рамананда Рая е 
Негов най-близък спътник. Ако той не е бил способен на това, колко по-трудно би било 
това за останалите! Никой не може да разбере славата на Бога и на Неговите отдадени 
без благословията на тяхната милост. 
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Умствените спекулации нямат стойност в разбирането на природата на 
Върховния Бог. Без Божията милост, никой не може да Го познае. Онзи, на когото Бог 
дари дори капчица милост, е способен да разбере природата Му. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.6.82-83) 
 

Махапрабху се среща с Рамананда 

 
Махапрабху заминал на Юг, благославяйки жителите на онези земи  като 

изливал над тях благодатта на любовта към Кришна. Той посетил Курмастан, 
спасявайки брамина Курма и давайки наставления на всички да проповядват преданото 
служене към Кришна. Изцелил Васудева Випра и след това продължил към 
Сингхачалам, където танцувал пред муртито Джияр Нрисингха. После тръгнал към 
река Годавари, която Той виждал като Ямуна, а горите по бреговете й за Него били 
Вриндаван. Махапрабху радостно прекосил реката и стигнал до място, наречено Кавур, 
където се изкъпал, надявайки се да срещне Рамананда Рая. Излизайки от водата, Той 
седнал и го зачакал. В същото време Рамананда Рая минавал оттам всред звън на 
фанфари. Съзирайки свръхестествения облик на Махапрабху, той слязъл от паланкина 
си и отдал почитанията си на Бога. Макар да го разпознал, Махапрабху го запитал кой 
е. Рамананда отвърнал, че бил само един окаян шудра. Чувайки го да говори толкова 
смирено, Богът незабавно го прегърнал. И двамата почувствали изблика на 
божествените чувства и потънали в осемте екстатични трансформации на према. 
Брамините, придружаващи Рамананда били смаяни от тези прояви. Те си мислели: 

„Този санняси е сияен като брахмаджьоти. Защо Той ридае, прегръщайки един 
шудра? Губернаторът Ранмананда е учен човек, обичайно много сериозен. Как така 
изведнъж той толкова се разчувства от досега с този санняси, сякаш е пиян?” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.8.26-27) 

Осъзнавайки, че присъстват и чужди хора, Богът сдържал чувствата си и 
разказал на Рамананда Рая как Сарвабхаума Бхаттачаря Го помолил да го намери. 
Рамананда отвърнал скромно: 

„Това е доказателство за Твоята милост към Сарвабхаума Бхаттачаря: Ти 
докосна мен – недокосваемия – просто заради неговата обич към Теб. Каква огромна 
разлика съществува между двама ни – Ти си Върховния Бог, самият Нараян; а аз съм 
правителствен чиновник, интересуващ се от материални дела. Аз съм най-окаяният 
измежду всички в четвъртата каста. Въпреки това ти не се поколеба да ме докоснеш, 
нито се побоя от ведическите наставления, които забраняват на човек дори да поглежда 
към шудрите. Твоята милост Те накара да ме докоснеш, макар това да се порицава 
както в писанията, така и в обществото. Ти си самият Върховен Господ; кой би могъл 
да проумее намеренията Ти?” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.8.34-37) 

Макар брамините да не били показвали никога и най-малък интерес към бхакти, 
те също изпаднали под влияние на Бога, докато Го съзерцавали и започнали да възпяват 
имената на Кришна, а гласовете им треперели от божествен екстаз. Рамананда Рая 
казъл на висок глас, че Махапрабху бил Върховният Бог едновременно по акрити 
(форма) и по пракрити (природа). Богът незабавно отвърнал по начин, който да разкрие 
величието на Неговия бхакта: 

Богът казал: „Ти си велик преданоотдаден, всъщност ти си най-добрият сред 
отдадените. Всеки, който те зърне, незабавно попада под влиянието ти и сърцето му се 
разтапя. Какво да говорим за другите – самият Аз съм маявади санняси, но въпреки 
това дори Аз чувствам приливът на Кришна према, само щом те докосна.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.8.44-45) 
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Богът слуша как говори Рамананда 

 
Когато Махапрабху му разкрил желанието си да послуша Кришна катха от 

устните му, Рамананда Му предложил да остане в дома му за седмица или по-дълго, 
така че собственият му зъл ум да се успокои и пречисти. След това всеки от тях 
продължил по пътя си, за да приключи задълженията си, връщайки се на същото място 
вечерта. Обичайно отдаденият задава въпросите, а Богът отговаря. Този път обаче 
ролите били обърнати и Богът помолил Рамананда да разясни определени духовни 
истини, а след това го вдъхновил как да отвърне. Кришна Дас Кавирадж Госвами 
изяснява това в първия стих на осма глава от Мадхя-лила: 

Гауранга е като океан от духовни истини. Той изпълнил облака наречен 
Рамананда с нектара на най-чистите заключения на предаността към Себе Си. След 
това Рамананда изсипал като дъжд същия нектар върху същия океан, от който е 
произтекъл, сътворявайки съкровищата на трансценденталното познание. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.8.1) 

Човек, който не е приел подслон при Върховния Бог може и да се опитва да 
разбере висшата истина, използвайки емпирични средства, без да постигне никакъв 
успех. Наистина, той ще изпадне в объркване и ще бъде неспособен да разбере словата 
на Бога. 

Махапрабху помолил Рамананда Рая да Му обясни с доказателства от писанията 
крайната цел на живота. Рамананда започнал своя отговор, обяснявайки че предаността 
към Вишну е най-висшата цел на човешките постижения или садхя. Той описал 
прогресивния път на различните практики, водещи към висшата теистична цел, 
започвайки от практикуването на варнашрама дхарма, през предлагане на плодовете на 
човешките дейности на Кришна (кармапрана), отричането от предписаните задължения 
(карма-тяга) и след това предаността примесена със знание (гяна-мишра-бхакти), 
подкрепяйки на основа на писанията всяка една стъпка. Махапрабху обаче отхвърлял 
всички тези предложение, казвайки, че те са повърхностни или външни, защото нито 
една от тези практики не е потенциалното средство за постигане на чистата преданост, 
която Той бе дошъл да раздаде. 

Започвайки този разговор с Рамананда Рая с варнашрама дхарма Махапрабху 
показва, че всички дейности, игнориращи ведическите принципи или вървящи срещу 
тях, следва да бъдат напълно отхвърлени. Отвръщайки на всяко едно от предложенията 
на Рамананда, Махапрабху не казвал: „Абсолютно не!” Той по-скоро използвал думите 
ехо бахя „Това също е странично.” Идеята е че, че човек най-напред трябва да изостави 
дейностите, които са извън обсега на ведическия стандарт. Веднъж установен в тези 
принципи, човек постепенно може да добие качествата да напредне през всяка една от 
различните стъпки, описани от Рамананда. Това важи, макар бхакти сама по себе си да 
е напълно независима и би могла да се прояви в индивида посредством общуването със 
свята личност, въпреки липсата на предварителни квалификации или преминаване през 
всички тези предварителни стъпки. 

Когато Рамананда Рая най-после отвърнал на въпроса на Махапрабху с думите: 
„Чистото предано служене без дори най-малък оттенък на спекулативно знание (гяна-
шуня-бхакти) е начинът за постигане на върховно съвършенство”, Махапрабху най-
накрая приел това заключение. Истинският принос на Махапрабху всъщност започва в 
тази точка. Думите гяна-шуня служат, за да премахнат напълно всякао съзнание за 
имперсоналния аспект на Върховния, но не и познанието относно връзката самбандха-
гяна, което благоприятства придобиването на чистото предано служене. 
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Шрила Бхактивинода Тхакура пише в своята „Амрита-праваха-бхашя”: 
„Смисълът на това е, че жертването на резултатите от дейностите е по-добро от 
простата ангажираност с предписаните задължения според варнашрама дхарма; 
отречението от плодоносните дейности е по-добро от простото отказване на плодовете; 
по-добро от него е култивирането на знание, примесено с предано служене. Обаче 
въпреки този прогресивен напредък в духовността посредством изброените степени, 
всички те са повърхностни, защото тези четири вида практики нямат силата да 
достигнат чистата преданост шуддха бхакти. Предаността, позната като аропа-сиддха 
(добавяне на външна полировка от преданост към друг вид действие) или санга-сиддха 
(преданост чрез свързване на някакво предано дело с някоя плодоносна дейност) 
никога не могат да бъдат считани за чисто предано служене. Чистото предано служене 
е сварупа-сиддха бхакти , което означава, че това е преданост както по своята форма, 
така и в намерението си. Тя е напълно различна от тези разнообразни дейности, които 
само повърхостно са свързани с преданосто служене. Характеристиките на шуддха 
бхакти са, че това са дейности, извършени безусловно за радост на Кришна, без 
никакво материално желание; под тях не е скрита преструвката на плодоносното 
намерение или идентификацията с Брахман. Такова съзнание е върховната цел на 
духовните практики, защото макар да се практикува от устремения отдаден, той го 
осъзнава когато достигне съвършенството на своята практика. (2.8.68) 

Докато Рамананда Рая предлагал каквото и да било друго, освен следването на 
стъпките на  великите отдадени души и слушането на Кришна катха от техните устни, 
Махапрабху продължавал да казва: „Това е странично, несъществено.” Затова нека се 
разбере, че чистата преданост започва от мига, в който човек за пръв път чуе за делата 
и ученията  на Бог Кришна от устата на чист преданоотдаден. От тази точка нататък 
Рамананда Рая описал различните степени на чистата преданост, настроенията на 
неутралност, служене, приятелство, родителство и интимна любов. След това той 
продължил, описвайки върховенството на любовта на Радха, както и качествата на 
Радха и на Кришна. По-нататък Махапрабху му задал въпроси от рода на: „Коя е 
есенцията на учеността?” и „Какъв род слава е най-добра за живите същества?” Всички 
тези теми нашироко са описани в осма глава от Мадхя-лила на „Чайтаня Чаритамрита”. 
За да не се отклоняваме твърде много от разказа за живота на Рамананда, няма да 
навлизаме по-дълбоко в тях тук. 
 

Рамананда вижда същността на Бога 

 
Божията идентичност не би могла да остане скрита от Неговите отдадени. 

Рамананда можал да разпознае Бога такъв, какъвто е. Той казал: 
„Отначало Те виждах като обикновен санняси. Но сега разбирам, че Ти 

всъщност си тъмният пастир и виждам една златна фигура, която стои пред Тебе; 
златистото Й сияние покрива цялото Ти тяло.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.8.268-269) 

Махапрабху се опитал да скрие идентичността Си като чул това, казвайки че 
Рамананда Рая е  велик преданоотдаден, който вижда Кришна навсякъде. Рамананда 
обаче ясно заявил каква е първостепенната цел за Божието появяване на земята. 
Махапрабху бил щастлив от проникновеното му осъзнаване и му разкрил облика си на 
комбинация от раса-раджа (господарят на преданите чувства) Кришна и 
въплъщението на маха-бхава (висшите предани чувства) Шримати Радхарани. 
Съзерцавайки тази дивна слята форма на Бога, Рамананда Рая паднал на земята в 
несвяст. Когато Богът го докоснал, той отново възвърнал съзнанието си.  
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Рамананда и Махапрабху останали заедно десет дни, наслаждавайки се на 
разговори за Кришна съзнание. Преди Махапрабху да продължи Своето 
поклонничество на Юг, Той помолил Рамананда да изостави правителствената си 
служба и да дойде при Него в Пури, щом се завърне. 

Завършвайки пътешествието си из Южна Индия, Той още веднъж се видял с 
Рамананда на брега на Годавари. Показал му двете книги, които бил намерил по време 
на пътуването Си – „Кришна-карнамрита” и „Брахма-самхита” –  които съдържали 
всичко, за което говорел Рамананда Рая в предишния им разговор. Рамананда Рая 
собственоръчно преписал двата ръкописа. Богът останал още една седмица с 
Рамананда, вкусвайки насладата на разговорите за Кришна, преди да продължи своя 
път обратно към Нилачала. Рамананда отказал да го последва незабавно, тъй като бил 
длъжен да изчака разрешението на царя и също така се налагало да се погрижи за 
личните си ангажименти. Но обещал да се присъедини към Бога в Пуру веднага, щом 
това било възможно. 
 

Рамананда идва в Пури 

 
Завръщайки се в Пури, Богът заживял за постоянно в дома на Каши Мишра. Цар 

Пратапарудра бил чул за Него и ентусиазирано копнеел да Го срещне. Сарвабхаума 
Бхаттачаря го бил уверил, че веднъж само Махапрабху да се завърне от 
поклонничеството си, той по един или друг начин ще му уреди да получи Неговия 
даршан. За нещастие, независимо колко силно Сарвабхаума Бхаттачаря се опитвал да 
Го убеди, Богът бил непреклонен в това, че няма и да погледне царя. Така всички опити 
за организиране на срещата пропаднали. 

Когато царят научил, че Рамананда копнее да замине за Пури, за да е по-близо 
до Махапрабху, той с радост му дал разрешение за това. Разрешил му да напусне 
длъжността си в правителството, продължавайки да му плаща пенсия. Така Рамананда 
отначало се срещнал с царя в Куттак, а след това и в Пури, преди да посети дома на 
Каши Мишра и да се види с Бога. Рамананда знаел колко силно желаел царят да се 
срещне с Махапрабху, но вместо да постави въпроса направо, той просто започнал да 
слави царя, разказвайки на Махапрабху колко силна вяра имал той в Него, колко 
дълбока била предаността му към Кришна и колко бил добър да освободи самия него от 
правителствената длъжност, така че да може да служи на Бога директно. Изброявайки 
добродетелите на царя, той успял да смекчи решителността на Махапрабху. 

По същото това време Нитянанда Прабху изпратил една от препаските на Бога 
на цар Пратапарудра за утешение. Макар това да донесло небивала радост на царя, 
желанието му да види Бога само нараснало и той помолил Рамананда да ходатайства за 
него и да уреди нещо. Когато Рамананда най-накрая директно се обърнал към Бога, 
молейки го да е състрадателен към Пратапарудра, Махапабху не могъл направо да му 
откаже. Той бил съгласен, че царят не е обикновен материалист, но независимо от това 
самата титла раджа била един вид замърсяване, което Той не можел да пренебрегне, но 
се съгласил да разреши на сина на царя да дойде да Го види, тъй като бащата и сина в 
определен смисъл са едно. 

 

Рамананда се възхищава на пиесата на Рупа 

 
Рупа Манджари е последователка на сакхите Лалита и Вишакха, които не се 

различават от Рамананда Рая. Рупа Госвами обсъждал темите на две свои пиеси 
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„Лалита-мадхава” и „Видагдха-мадхава” с Раманнанда. Когато Рамананда помолил да 
чуе някой стих за обожаемото мурти на автора, Рупа цитирал втория стих от първо 
действие: 

„Извисеният, сияен вкус на свещения възторг е съкровището на преданата 
любов. Богът никога не престава да го вкусва; въпреки това жадувайки да раздаде това 
съкровище на света, Той се роди в златист облик в тази епоха на кавги. Синът на Сачи е 
като лъв! Нека Той обитава пещерите на сърцата ви завинаги” 

Чувайки този стих, Рамананда Рая започнал да възхвалява Рупа Госвами сякаш с 
хиляди езици. Той казал, че Рупа би могъл да обрисува такъв ясен портрет на тези 
трудни за схващане концепции само в резултат на Божията милост.  

 

Прадюмна Мишра се среща с Рамананда 

 
За да разкрие обхвата на трансценденталния характер и същност на Рамананда, 

Махапрабху изпратил при него за напътствия Прадюмна Мишра, който бил роден в 
най-възвишено семейство на брамини, макар самият Рамананда да не бил от такава 
висша каста. Прадюмна Мишра бил родом от Шилхет, но живеел в Ориса. Един ден той 
дошъл при Махапрабху, молейки да послуша малко Хари катха. Махапрабху отвърнал 
с голяма скромност, че Той е неспособен да говори по извисените теми засягащи 
свещения екстаз и го изпратил да се срещне с Рамананда Рая. 

По това време Рамананда Рая се намирал в градините на Джаганнатх-валлабха, 
зает да подготвя две млади дева-даси за една пиеса, която трябвало да се играе пред Бог 
Джаганнатх. Той не само ги обучавал в песните, които щели да пеят и в танците, които 
да изпълняват, но също ги къпел, обличал и гримирал. Когато за пръв път Прадюмна 
Мишра дошъл да посети Рамананда, един от слугите му казал, че той е зает с тези 
дейности и помолил Прадюмна да поседи отвън и да почака. Никой от слугите на 
Рамананда не се осмелил да го прекъсне, докато подготвял представлението, което 
щяло да се играе пред Джаганнатх. Едва след като приключил с репетициите и излязъл 
навън той научил, че Прадюмна Мишра е дошъл да слуша от него Хари катха. 

Рамананда отдал на брамина необходимите почитания и помолил за извинение, 
че се е забавил толкова много. Мишра осъзнал, че този ден вече е твърде късно да се 
осъществи желанието му и си тръгнал за вкъщи. След няколко дни, срещайки Мишра, 
Махапрабху го попитал как бе минала срещата с Рамананда и какви били темите, които 
обсъждали. Прадюмна Мишра му разказал какво се било случило и споделил, че в ума 
му са се породили съмнение относно делата, с които се занимава Рамананда. Богът 
незабавно предприел стъпки да изтрие тези съмнения от ума на брамина. Той започнал 
на висок глас да възхвалява необикновените качества на Рамананда с думите: 

„Аз съм санняси и се смятам за отречен. Но дори само да чуя името на някоя 
жена, какво да говорим пък да видя жена, Аз усещам ефекта от това в ума и тялото си. 
Кой не се вълнува при вида на жена? Чуйте ме всички! Нека ви разкажа за делата на 
Рамананда Рая, макар да са толкова дивни и необикновени, че наистина не биха могли 
да бъдат вярно описани. Той лично служи на младите и красиви дева-даси на 
Джаганнатх по всички възможни начини. Собственоръчно ги къпе и облича, и ги 
обкичва с украшения. Вършейки това той естествено вижда и докосва интимните места 
по телата им, но въпреки това умът му никога не бива повлияван. Той обучава 
девойките как физически да дават израз на всички любовни чувства, така че да могат да 
ги изобразят пред Джаганнатх Дева, но умът и тялото му остават стабилни като дърво 
или камък. Наистина, изумително е, че макар да докосва тези млади девойки, умът му 
не бива притеснен. Единствено Рамананда има правото да върши такива неща, и когато 
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го виждам да ги прави Аз разбирам, че неговото тяло не е материално, но че той е 
напълно преобразен в духовно същество.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.5.35-42) 

Така Махапрабху разкрил изумителната сила на Рамананда пред Прадюмна 
Мишра, а чрез него и на целия свят. Той казал на Прадюмна, че сам ходи при 
Рамананда да слуша за Кришна и го посъветвал да отиде още веднъж. Този път 
Прадюмна можал да чуе как Рамананда говори за Кришна с такава дълбочина на 
проникновението, че бил поразен доколкова, че започнал да танцува в екстаз. 

Бхактивинода Тхакура е написал следния коментар към гореспоменатото 
забавление; „Рая Рамананда бил съчинил пиеса, позната като „Джаганнатх-валлабха-
натака”. Тя се играела в храма на Джаганнатх за Негова наслада. Дева-дасите или 
„девиците на Бога” са девойки, давани на муртито за съпруги, които били обучавани да 
Му служат. Рамананда взел две от тях да изграят в неговата драма, напътствайки ги как 
да изиграят емоциите, присъщи на гопите. Тъй като двете дева-даси играели ролите на 
гопи, Рамананда не правел разлика между тях и любимите приятелки на Бога. Той 
считал себе си за тяхна слугиня и в тази си духовна идентичност им служел, 
обучавайки ги да пеят и танцуват за своя Бог. Тъй като се смятал за една от 
прислужниците на Шримати Радхарани, Рамананда Рая бил способен да проектира 
същността на своята любима господарка  върху двете дева-даси, затова и можел да им 
служи по най-интимен начин, без да изпитва притесненията на светското сексуално 
желание. („Амрита-праваха-бхашя“ 3.5.20) 

Макар и семеен, Рамананда не бил под контрола на шестте смъртни гряха 
(похот, гнав, алчност, илюзия, пиянство и завист). Макар да бил така-наречен 
„материалист”, той можел да дава напътствия на онези, които са в ордена на 
отречението. Богът пожелал да разкрие тези качества на Рамананда, затова изпратил 
Прадюмна Мишра да слуша от него за Кришна. Богът знае много добре как да направи 
добродетелите на Своите отдадени публично достояние. Той смята, че е от Негова 
лична полза да прави това, използвайки различни хитрини. О бхакти! Чуйте 
внимателно каква е още една от характеристиките на Бога: Той изявява собствената Си 
величествена природа, макар тя обикновено да остава скрита. Той разпространява 
истинските религиозни принципи чрез човек от нисшата шудра класа, за да покори 
фалшивата гордост на тъй-наречените отречени и ерудирани учени. Той проповядва за  
преданото служене, екстатичната любов и Абсолютната Истина, превръщайки в 
говорител Рамананда Рая, един грихастха, роден в нисше семейство, докато самият 
Той, който е възвишен брамин и санняси и Прадюмна Мишра, който е чист брамин, го 
слушат и се учат от него. (“Чайтаня Чаритамрита” 3.5.80-85)  

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур коментира тези думи от 
„Чайтаня Чаритамрита” така: „От материалистична гледна точка Рамананда Рая е 
грихастха на пътя на правритти-марга, зает с активен светски живот. Явно е, че той не 
е нито себеконтролиран брахмачари, нито ванапрастха, нито санняси. 
Материалистичният семеен се намира под контрола на сетивата си и това е основната 
причина за въвличането му в светските дела. Един семеен ваишнава обаче, който е 
достигнал трансценденталното ниво, не се намира на същата равнина, преминавайки 
отвъд влиянията на шестте смъртни гряха, стоейки настрана от въздействията на 
сетивата. Рамананда Рая заемал положението на семеен като роля в забавленията на 
Шри Чайтаня Махапрабху. Обикновените материалисти гледат на него от перспектива, 
обагрена от собствените им желания за сетивно наслаждение, считайки го за един от 
тях, но всъщност неговият ум е бил напълно одухотворен от съсредоточеността му 
върху висшата обожаема цел. Така той бил кришна-вишаии, човек който търси 
удовлетворение единствено на сетивата на Кришна, а не на своите собствени. Той не 
бил имперсоналист или оспорващ всичко нихилист, противопоставящ се на 
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трансценденталните Божии дела. Всъщност той имал силата да променя умовете на 
онези санняси, които били изоставили сетивните наслади, за да се потопят в 
безпристрастния Брахман, без да зачитат по какъвто и да било начин формата и 
забавленията на Кришна и да преобръща фундаментално материалистичното им 
разбиране за трансценденталността, привличайки ги към практиките на предаността 
към името, формата и делата на Кришна  чрез слушане и възпяване.” 
 

Други случки в Пури 

 
Когато Валлабха Бхатта дошъл в Пури и се свързал с Чайтаня Махапрабху, 

Богът скривал от него славата Си, защото знаел, че той е много горд с учеността си. 
Затова предпочитал да говори с Валлабха Бхатта за качествата на Своите 
придружители. Той казал, че Рамананда е експерт както по отношение на самбандха 
(знанието за връзката с между Бога, хората и вселената), така и на прайоджана-
таттва (познанието за живота в състояние на божествено съвършенство). По-нататък 
Той заявил, че Рамананда бил най-големият познавач на чистия и свещен екстаз на 
Вриндавана. 

„Рамананда Рая е съкровищницата на божествените чувства. Именно той Ми 
разкри, че Кришна е Върховният Бог. Никой не би могъл напълно да опише обхвата на 
духовната сила на Рамананда. Чрез него Аз можах да науча за чистите чувства на 
преданоотдадените от Враджа.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.7.23,37) 
 
 

Рамананда по време на последните дни на Бога 

 
През време на последните Си дни на тази земя, Махапрабху прекарвал повече от 

времето Си в състояние на божествена екстазна лудост. Понякога Той изчезвал от 
стаичката Си, въпреки че имало три залостени врати, през които трябвало да премине, 
за да излезе навън. Веднъж Го намерили близо до Лъвската Порта с изкълчени стави, 
приел гигантска форма. Той бил съживен от гръмогласното пеене на Светите имена и 
възвърнал нормалния Си облик. Друг път го намерили на пясъчните дюни, които в 
състоянието Си на транс бил взел за Говардхан. Още веднъж се наложило да бъде 
успокояван с киртан и отнесен в дома Му. При всички тези случаи присъствал 
Рамананда Рая заедно със Сварупа Дамодара. През време на десетте трансформации на 
Божията екстатична лудост (дивйонмада), Рамананда Рая рецитирал стихове, които 
отговаряли на емоционалното състояние на Бога. По такъв начин той донасял радост на 
Махапрабху.  

Така Махапрабху прекарвал живота Си в Нилачала, преживявайки дните и 
нощите потънал  в мъка от раздялата с Кришна. Сварупа и Рамананда винаги били край 
Него, довеждайки го до екстаз със стиховете и песните, които рецитирали в 
съответствие с настроението Му. (“Чайтаня Чаритамрита” 3.20.3-4) 

Богът прегърнал Сварупа Дамодара и Рамананда Рая през раменете и рекъл: 
„Чуйте Ме, Сварупа и Рама Рая! Кажете Ми, какво да направя, къде да ида да намеря 
Кришна? Вие можете да ме посъветвате най-добре.” Така Гауранга доверявал историята 
на злочестината Си на Сварупа и Рамананда , а те Го успокоявали в скръбта Му. 
Сварупа пеел, а Рамананда рецитирал санскритски стихове, носейки радост на Бога  с 
поеми от „Кришна-карнамрита” и с песните от Видяпати и „Гита-говинда”. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.15.24-27) 
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Рамананда Рая изпълнявал своя бхаджан в градините на Джаганнатх Баллабха, 
място, което Махапрабху също много обичал. Влезел ли в тези градини, Той бил 
заливан от чувства на божествена любов. Един ден, докато бил там, Богът получил 
видения на Кришна под едно дърво ашока. След това видението ненадейно изчезнало и 
Махапрабху паднал на земята в несвяст. 

Скитайки из градините, Богът минавал под дърветата. Стигайки до едно дърво 
ашока, Той изнанадващо видял там да стои Кришна. Богът се втурнал към Него, но 
Кришна се разсмял и изчезнал. Богът бил зашеметен; Той бил намерил Кришна и 
отново Го бил изгубил. Лишен от съзнание, Той паднал на земята. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.19.85-87) 

Чрез Рамананда Рая и Сварупа Дамодар Госвами, Бог Чайтаня Махапрабху 
радостно обявил на света, че харинам санкиртанът е най-добрият начин за постигане 
на Божествена Любов в тази епоха на свади. 

Ликувайки, Богът казал: „Слушайте Сварупа Дамодар и Рамананда Рая!  В 
епохата на Кали, харинам санкиртанът е най-висшето средство за освобождение. В 
тази епоха на кавги нека Кришна бъде славен чрез възпяване на свети те Му имена. 
Това е начинът, по който интелигентният човек добива лотосовите нозе на Кришна. 
Чрез пеене на светите имена всички греховни реакции са унищожени и настъпва 
благодатта, докато най-сетне човек почувства радостта на любовта към Кришна.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.20.8-11) 
 
 
 

ШРИ СВАРУПА ДАМОДАРА 

 
Кришна Дас Кавирадж нарича Сварупа Дамодар най-важният спътник на Бога. 

„Две личности познавали Бога най-добре: Парамананда Пури и Сварупа Дамодар.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 1.10.124-125) 

В Своята лила на златен аватар, Махапрабху е самият Кришна, обвит от копнежа 
и сиянието на тялото на Шримати Радхарани. Шри Сварупа Дамодар Госвами бил 
другото аз на Бога. Във враджа-лила той бил другото аз на Радхарани, Лалита Сакхи. 
Такова е мнението на Гаудия сампрадая, въпреки че Кави Карнапур в „Гаура-
ганоддеша-дипика” го идентифицира като другата приятелка на Радха, Вишакха Деви: 
„Същата онази Вишакха, която учеше Радха на най-различни изкуства във Враджа, 
днес е Сварупа Дамодар, който се радва в настроението на Радха и Кришна.” 

И в двата случая Сварупа Дамодар имал специално влечение към мадхуря-раса, 
в настроението на сакхи на Радха. Както Кришна Дас Кавираджа пише: 

„Парамананда Пури изпитвал родителска обич към Махапрабху; Рамананда Рая 
Го обичал в чисто приятелство; обичта на Говинда Дас към Бога била като на слуга. 
Гададхар, Джагадананда и Сварупа Дамодар Го обожавали в екстаза на най-висшата 
раса. Сърцето на Махапрабху било победено от тези четири различни любовни 
настроения. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.2.78) 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур обяснява тези стихове в 
своята „Анубхашя” така: „Шри Парамананда Пури, който бил Уддхава в Кришна лила, 
обичал Махапрабху с родителско чувство; Рамананда, който независимо дали бил 
Вишакха или Арджуна, изпитвал чистите чувства на близкото приятелство; Говинда и 
останалите било посветени на своите служения към Бога и били обзети от чистото 
настроение на служене. Гададхар, Джагадананда и Сварупа Дамодар служели на Бога в 
най-висшето настроение, т.е. еротичната любов (мадхуря-раса). Богът се чувствал 
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задължен на Своите отдадени, приемайки тяхното обожание, компанията им, 
служенето и радостта им.” 

В последните 12 години от Своите забавления в Пури, Богът оставал 
непрестанно потопен в чувствата на Радхарани. В онези дни единствено Сварупа 
Дамодар и Рамананда Рая били способни да усетят дълбината на Неговите емоции от 
вкусването на теми, които само те имали привилегията да познават. 

Ден и нощ Махапрабху в екстаз се наслаждавал на песните на Чханди Дас и 
Видяпати и на пиесите на Рамананда Рая, също както и на „Кришна-карнамрита” и 
„Гита-говинда” в компанията на Сварупа и Рамананда. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.2.77) 
 

Дневникът на Сварупа Дамодар 

 
Специалната свързаност на Сварупа Дамодар с Бога означава, че той интимно 

познавал последните Му години и мистичните Му екстази. Кришна Дас Кавирадж 
пише, че Сварупа Дамодар е източникът на най-поверителното знание за инкарнацията 
на Бог Чайтаня: 

Аз вече показах, че проповядването на санкиртан движението била външната 
причина за спускането на Бога. Съществува друга, първостепенна цел за Божията 
инкарнация. Тя е лична работа на Кришна, най-дълбоко наслаждаващата се на любовна 
обмяна личност. Тази най-поверителна причина е тройна, както разкрива Сварупа 
Дамодар Госвами. Шри Сварупа Дамодар Госвами е бил изключително близък на Бога, 
затова той знаел всички тези неща. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.4.103-105) 

Така Сварупа Дамодар станал авторитета, чрез който в обществото на преданите 
дошло познанието за последните години на Махапрабху. 

Мурари Гупта описал всички ранни забавления на Бога под формата на бележки. 
Сварупа Дамодар сторил същото с последните забавления на Махапрабху. Отдадените 
описвали делата на Бога, следвайки реда, даден в тези бележки. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 1.13.15-17) 

Шрила Бхактивинода Тхакур коментира тези стихове така: „Бележките на 
Мурари Гупта за ранните забавления на Бога все пак са запазени, така че отдадените 
могат да ги описват с подробности, правейки справка с записаните от него текстве. 
Докато от друга страна ваишнавите само за чували за дневника (карача) на Сварупа 
Дамодар чрез Рагхунатх Дас Госвами”. 

Чайтаня лила е като най-изящна скъпоценност. Шри Сварупа Дамодар Госвами я 
опазвал в пазвата си, а след това я поставил като украшение около шията на Рагхунатх 
Дас. Тук съм записал онова, което съм чул от Рагхунатх Дас. Сега аз давам всичко от 
себе си, за да предам този дар на отдадените. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.2.85) 

Шрила Бхактивинода Тхакур казва следното за този стих: „Сварупа Дамодар е 
описал последните забавления на Бога в кратко изложение в стихове на санскрит, 
познато като карача. Той накарал Рагхунатх Дас да запамети тези стихове, а по-късно 
Кришна Дас Кавирадж Госвами разпростанил тези разкази за делата на Бога из света. 
Така, макар дневникът (карача) на Сварупа Дамодар никога да не е бил публикуван под 
формата на книга, самата „Чайтаня Чаритамрита” е неговата есенция.” („Амрита-
праваха-бхашя“) 
 

Киртанът на Сварупа Дамодар 
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Шри Сварупа Дамодар доставял огромна радост на Махапрабху, пеейки песните 
на Видяпати, Чханди Дас и „Гита-говинда”. Той бил съвършен музикант като 
гандхарвите, а в познанването на писанията бил досущ като Брихаспати. Нямало 
личност, равна на него. Шри Сварупа Дамодара бил много скъп и на Адвайта Ачаря и 
на Нитянанда Прабху и бил самият живот и душа на всички бхакти, начело със Шривас 
Тхакур. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.10.115-117) 

Кришна Дас Кавирадж Госвами описва степента, до която Шри Сварупа 
Дамодар Госвами и Рамананда Рая били скъпи на Махапрабху в 15 глава от Антя-лила: 

Богът прегърнал Сварупа Дамодара и Рамананда Рая през раменете и рекъл: 
„Чуйте Ме, Сварупа и Рама Рая! Кажете Ми, какво да направя, къде да ида да намеря 
Кришна? Вие можете да ме посъветвате най-добре.” Така Гауранга доверявал историята 
на злочестината Си на Сварупа и Рамананда, а те Го успокоявали в скръбта Му. 
Сварупа пеел, а Рамананда рецитирал санскритски стихове, носейки радост на Бога  с 
поеми от „Кришна-карнамрита” и с песните от Видяпати и „Гита-говинда”. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.15.24-27) 

Подобен пасаж може да бъде намерен и в 20 глава на Антя-лила: 
Такъв бил животът на Махапрабху в Нилачала: Той прекарвал дните и нощите 

потънал в мъките на раздялата с Кришна. Сварупа и Рамананда били винаги край Него, 
довеждайки Го до екстаз със своите рецитали на песни и стихове, съответстващи на 
настроението Му. (“Чайтаня Чаритамрита” 3.20.3-4) 

Вриндаван Дас Тхакур също изброява Сварупа Дамодар Госвами като един от 
основните придружители на Махапрабху в своята „Чайтаня Бхагавата”. Там той описва 
как Богът губел външното Си съзнание, слушайки киртаните на Сварупа. Когато 
Шрила Гададхар Пандит Госвами живеел в храма Тота Гопинатх, той давал беседи 
върху „Бхагаватам” в състояние на екстазен транс, говорейки основно върху частите, 
описващи живота на Прахлад и Дхрува. Махапрабху бил заливан от осемте екстатични 
симптома, чувайки киртаните на Сварупа Дамодар, точно както Му се случвало и 
докато слушал лекциите на Гададхар върху „Бхагаватам”.  

Гададхар Пандит бил основният експерт относно „Бхагаватам”, а Сварупа 
Дамодар – относно киртана. Сварупа Дамодар пеел самичък, а Махапрабху изгубвал 
себе Си в танци. Той проявявал такива симптоми на екстаз като сълзи, треперене, смях, 
припадъци, настръхване и търкаляне по земята, като всичко това се случвало в тялото 
Му докато танцувал с бхактите. Само щом чуел Сварупа Дамодар да пее на висок глас, 
Той губел съзнание и падал в несвяст на мига. Сред придружителите санняси на Бога 
няма друг като Сварупа. Той Му бил толкова скъп, колкото Парамананда Пури. Шри 
Сварупа Дамодар бил въплъщение на насладата от трансценденталната песен, караща 
Махапрабху да затанцува. (“Чайтаня Бхагавата” 3.10.36-43) 
 

Ранният му живот и санняс 

 
Имаме следната информация за Шри Сварупа Дамодар Госвами по отношение 

на телесната му идентичност: преди да приеме санняс, той бил познат под името 
Пурушоттам Ачаря или Пурушоттам Бхаттачаря. В „Гаудия ваишнава Абхидхана” се 
разказва следното: Името на баща му било Падмагарбха Ачаря, името на майка му е 
неизвестно, но тя била дъщеря на Джаярам Чакраварти. Домът на Джаярам бил в село 
Бхитадия на брега на река Брахмапутра в Бангладеш, но по-късно семейството му се 
преселило в Навадвип. След като Пурушоттам се родил обаче, Падмагарбха оставил 
жена си и детето в дома на своя тъст и заминал за Митхила и Каши да учи. Така 
Пурушоттам Ачаря израстнал в дома на своя дядо в Навадвип. 
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По-късно когато Махапрабху приел санняс, Пурушоттам бил неспособен да 
остане повече в Навадвип поради силното чувство на раздяла с Бога и заминал за 
Бенарес, където също приел живот в ордена на отречението. Това е описано както 
следва в „Према-виласа”: 

Пурушоттам бил жител на Навадвип, живеейки с родителите на майка си. 
Надарен с всички добродетели, той станал скъп преданоотдаден на Махапрабху. Когато 
Богът приел санняс, той полудял от раздялата с Него и заминал за Бенарес, където също 
приел санняс. Сварупа Дамодар било името, което получил. Той бил интимен бхакта на 
Бога, океан от раса. 

Кришна Дас Кавирадж Госвами пише накратко за ранния живот и санняса на 
Шри Сварупа Дамодара в „Чайтаня Чаритамрита” (2.10.102-114), където разказва за 
пристигането му в Джаганнатх Пури: 

Сварупа Дамодар бил най-близък приятел на Бога и океан от трансцендентална 
сладост. Преди да приеме санняс той живеел с Навадвип заедно с Махапрабху, където 
бил познат под името Пурушоттам Ачаря. Когато видял Махапрабху да приема ордена 
на отречението, той сякаш полудял и незабавно заминал за Бенарес да приеме санняс. 
Неговият санняс гуру Чайтанянанда Бхарати му дал инструкцията да изучава „Веданта 
Сутра” и да я преподава на другите. Сварупа Дамодар бил велик отреченик, както и и 
ерудиран учен, приел подслон в забавленията на Кришна с цялото си сърце и душа. 

В страстното си нетърпение да обожава Шри Кришна без никой да го безпокои, 
той приел ордена санняс в състояние на делириум. Поемайки обетите на санняс, 
Пурушоттам Ачаря последвал регулиращите принципи, отказвайки се от шикхата и 
свещения си шнур, но не приел шафранената одежда, нито пък санняска титла, 
взимайки по-скоро име на брахмачари, Сварупа.  

След това Сварупа Дамодара взел разрешение от своя санняс-гуру да иде в 
Нилачала, където ден и нощ се наслаждавал на екстазната любов към Кришна. Макар 
да бил достигнал върховете на учеността, той не разговарял с никого, оставайки в 
уединение, неразпознат. 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур прави следния коментар на 
тази част от „Чайтаня Чаритамрита”: „В сектата Дашанами основана от Шанкарачаря, 
линиите приемащи санняс имената Тиртха и Ашрам следват обичая да дават на 
послушниците в ордена на отречението титлата Брахмачари. От такъв послушник след 
това се изисква да даде обет за безбрачие за остатъка от живота си. В случая на 
Пурушоттам Ачаря, брахмачарийската титла била Сварупа Дамодар. Брахмачарите, 
наречени Сварупа, обикновено получават санняската титла Тиртха, приемайки 
шафранените дрехи йога-патта.” (“Анубхашя” 2.10.102) 

„В сектата Дашанами трябва да бъдат следвани определени регулиращи 
принципи преди приемането на санняс: човек трябва да изпълни осем вида шраддха – 
предлагане на възлияния на предците, както и жертвоприношението вираджа. След 
това той отрязва снопчето си коса, наречено шикха и се отказва от свещения шнур. 
Сварупа Дамодара преминал през тези предварителни процеси при приемането на 
санняс, но не и през стъпките гурвахвана или „зовът на гуру”; той не приел шафранени 
одежди, санняска титла, нито данда и по тази причина запазил своето брахмачари име.” 
(“Анубхашя” 2.10.108) 

Тук би могло да се спомене, че за онези, които следват формалностите на 
триданди санняс запазването на шикхата, на свещения шнур и на шафранените дрехи 
са одобрени и утвърдени  от „Сканда-пурана”, която постановява: „Носейки шикха, 
свещен шнур, шафранови одежди и канче за вода камандалу, един триданди санняси 
трябва да остане чист в навиците си и постоянно на мантрува Гаятри мантрата.” 
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Шрила Бхактивинода Тхакура коментира същия текст в своята „Амрита-
праваха-бхашя”: „Пурушоттам Ачаря последвал примера на Махапрабху и приел 
санняс, просто като се отказал от своята шикха и сутра. Неговото санняс име било 
Сварупа Дамодар. Той не приел формалността йога-патта, защото искал да избегне 
каквато и да било опастност от фалшиво възгордяване от положението си на санняс. 
Той просто искал да обожава Кришна без притеснения.” 

В коментарът „Анубхашя” към Ади-лила (4.105) на „Чайтаня Чаритамрита”, 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур пише: „Пурушоттам Бхаттачаря 
бил жител на Навадвип. Дори преди Махапрабху да приеме санняс, той копнеел да се 
отрече от света. Напускайки дома си, Пурушоттам заминал за Бенарес, където заел 
позицията на брахмачария в една група от Дашанами санняси. Ставайки брахмачари, 
той получил името Дамодар Сварупа. Той без притеснение извършил санняските 
ритуали и пристигнал в Нилачала, Джаганнатх Пури, където прекарал остатъка от 
живота си в лотосовите нозе на Бога. Така Сварупа Дамодар станал постоянен спътник 
на Махапрабху, усилвайки радостта на Бога като пеел песните, които Богът пожелаел. 
Сварупа Дамодар разбирал тайната мисия на Махапрабху и единствено по неговата 
милост всички отдадени на Бога могат да разберат дълбоката му цел.” 
 

Сварупа идва в Пури 

 
Когато Махапрабху се завърнал от пътешествието си из Южна Индия, 

донасяйки добрата съдба на обитателите й чрез дара на Кришна према, Нитянанда 
изпратил Неговия слуга Кала Кришна Дас в Навадвип да съобщи на бхактите, че Богът 
е пристигнал в Пури. Тази новина донесла силна радост на Сачи Мата, Адвайта Ачаря, 
Шривас Пандит и на останалите отдадени. Те незабавно започнали да правят 
приготовления да посетят Бога в Пури. 

Парамананда Пури живеел в къщата на Сачи Мата и решил да замине преди 
другите заедно с един брамин на име Камала Канта. Така те били първите бенгалци, 
пристигнали да видят Бога в Пури. Не дълго след това Пурушоттам Ачаря, който се 
намирал в Бенарес и вече бил приел санняс от Чайтанянанда Бхарати, получавайки 
името Сварупа Дамодар, също дошъл и с радост се присъединил към придружителите 
на Бога. Когато за пръв път видял Бога, Шри Сварупа Дамодар Госвами произнесъл 
следната молитва: 

„О океане от милост, Шри Чайтаня Махапрабху! Нека Твоята благодатна милост 
изгрява като зората, разпръскваща всички материални скърби, караща всичко да 
заблести от чистота, събуждаща трансценденталното щастие, приключваща със 
споровете и несъгласията между различните писания, даряваща вкуса на духовния 
живот и опияняващата радост на преданото служене, разкриваща силата на сладостта 
на интимните чувства и подлудяваща умовете на онези, които са Ти се отдали.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 2.10.119. “Чайтаня-чандродая-натака” 10.8) 

Шри Сварупа Дамодар най-напред получил милостта на Бога под формата на 
прочувствена прегръдка. След това той отдал поклоните си на Нитянанда Прабху и 
Парамананда Пури и бил представен на Джагадананда и останалите. За пръв път 
Сварупа видял Рамананда Рая, когато той дошъл след това в Пури заедно с цар 
Пратапарудра.  
 

Приятелството с Пундарика Видянидхи 
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Джаганнатх имал ежегоден фестивал в Пури, наречен Ориана Шаштхи. По този 
случай Неговите пуджари обличали муртито в дрехи, по които все още имало кола от 
тапиока. Шри Пундарика Видянидхи не одобрявал това, което вършели пуджарите, 
защото смятал подобни дрехи за нечисти. Той отишъл при Сварупа Дамодар и го 
запитал какво мисли по въпроса. Сварупа Дамодар рекъл: „Богът е напълно независим. 
Той не зависи от правилата, регулиращи обожанието на мурти, дадени в Смрити.” 

Видянидхи незабавно му отвърнал: „Съгласен съм, че Джаганнатх е напълно 
независим. Но това не означава, че пуджарите не зависят от правилата и разпоредбите 
на писанията. Те да не се мислят за Брахма, че да обличат Бога в непрани дрехи?!  Не 
знаеш ли, че дори ако само докоснеш дреха, по която има кола, трябва незабавно да си 
измиеш ръцете?” 

Същата нощ Джаганнатх и Баларам се появили в съня на Пундарика Видянидхи 
и го зашлевили по бузите задето бил критикувал служителите им. Правейки това, 
Джаганнатх показал, че никой не може да критикува слугите Му поради някакъв 
привиден недостатък в поведението. Смарта брамините имат специалната склонност да 
съдят ваишнавите, че пропускат да се придържат стриктно към тайнствените стандарти 
на Смрити. Макар страните му да се били подули от шамарите, Шри Пундарика 
Видянидхи ликувал от радост, че е бил докоснат от Божествата. Сварупа Дамодар също 
го поздравил за късмета му: 

Гледайки Пундарика Видянидхи, Сварупа Дамодар усетил в него да се надига 
силна обич към приятеля му. Всъщност той заплувал в океан от екстаз. Приятелят 
винаги чувства радост от добрата съдба на приятеля си. Двамата започнали да се смеят 
буйно и Сварупа Дамодар казал: „Слушай, братко. Никога не съм виждал или чувал за 
подобно наказание. Богът е дошъл лично да те накаже в съня ти. Не бях чувал подобно 
нещо, но сега виждам, че ти се е случило!” Двамата приятели били потънали в чувство 
на удовлетворение. Те прекарвали ден и нощ, разговаряйки за нищо друго, освен за 
темите на Кришна съзнание. (“Чайтаня Бхагавата” 3.10.173-177) 
 

Забавленията Гундича и Ратхаятра 

 
Шри Сварупа Дамодар бил един от основните участници в чистенето на храма 

Гундича в навечерието на Ратхаятра. „Нитянанда, Адвайта, Сварупа, Брахмананда 
Бхарати и Парамананда Пури мъкнели кофи с вода” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.12.109) 

Докато миели храма, един простосърдечен, но интелигентен брамин, незапознат 
с природата на вайшнавския етикет на предаността взел малко вода, ненадейно я 
лиснал върху нозете на Бога и я изпил. Ако се погледне на идентичността на 
Махапрабху като инкарнация на Кришна, със сигурност не било оскърбително да се 
пие вода, с която са били измити нозете Му, макар това да било извършено вътре в 
храма; но в този случай Махапрабху действал като пример за света и показал 
неудовлетворение от поведението на брамина, за да не го имитира никой друг и да не 
се превърне в оскърбител в нозете на муртите. Той изразил гнева си пред Сварупа 
Дамодар, който хванал бенгалския брамин и му се скарал извън храма. В следния миг 
обаче Сварупа Дамодар се върнал при Бога и Го помолил да прости на брамина. Макар 
един ваишнава външно и да изглежда коравосърдечен, вътре в себе си той или тя са 
винаги изпълнени със състрадание и мислят за благото на всяко живо същество. 

Всеки ден по време на Ратхаятра фестивала на Баларам, Джаганнатх и Субхадра, 
Богът съставял четири киртан групи от Своите отдадени. Сварупа Дамодар пеел в 
първата от тях, а Адвайта учатвал като водещ танцьор. Когато се присъединяли и 
другите санкиртан групи от Шантипур, Шрикханда и Кулина всички заедно ставали 
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седем сампрадаи. Във всяка група имало по двама мридангаджии, което означава, че 
общо били 14. Когато киртанът започвал във всяка от групите Махапрабху проявявал 
божественото си могъщество, появявайки се едновременно всред всяка една от тях. 
Шрила Бхактивинода Тхакура пише: „Точно както Богът се разширил в неизброими 
форми по време на танца Раса и женейки се за цариците в Дварака, по същия начин и 
Бог Чайтаня се разширил, за да присъства във всяка една от киртан сампрадаите. 
Учатниците във всяка група били убедени, че Богът е само и единствено сред тях.” 

Пожелаел ли да танцува лудо, Махапрабху събирал заедно седемте групи и 
танцувал всред тях, назначавайки девет певци, главният сред които бил Сварупа 
Дамодар. Докато бхактите постепенно се напивали от киртана, Махапрабху танцувал 
неистово и дълго. След това настроението Му се променяло. Сварупа Дамодар разбирал 
това и запявал: 

сей то парананатха пайну 
яха лаги мадана-дахане джхури гену 

 
„Най-сетне намерих Господаря на живота си, по когото толкова отдавна изгарям 

в пламъците на копнежа”. 
Бхактивинода Тхакур пише: „Когато неистовият танц на Бога свършвал, Той 

потъвал в настроението на Радхарани на Курукшетра. Тази песен за срещата с любимия 
след дълга раздяла идвала спонтанно на устните на Сварупа Дамодар.” Чувствайки 
настроението на единение да се усилва все повече, Богът мълвял следните стихове: 

„Любимият ми е същият онзи, който отне девствеността ми и нощите са пак така 
напоени с лунно мляко, каквито ги познавахме. Същият ветрец подухва откъм 
хълмовете Виндхя, натежал от аромата на разцъфнали жасмини. И аз съм си уж същата, 
и все пак жадувам с цялото си сърце за тръстиковите гнезда край потока, където 
вкусвахме нашите екстазни, красиви, неспирни талази от любов.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.1.58) 

Този стих бил написан за двама земни любовници, но Махапрабху го произнасял 
с благоговение. Никой не разбирал скритият му смисъл, освен Сварупа Дамодар. 
Когато Рупа Госвами чул Бога да рецитира този стих, самият той съчинил друг стих, 
разкриващ дълбокото значение, което Богът бил прозрял. Той го записал на едно 
палмово листо и го скрил на тавана на своята колиба. Когато Махапрабху отишъл в 
къщичката му, Той случайно зърнал палмовия лист и така прочел стиха. Тогава потънал 
в екстаз и докато оставал в това състояние Рупа Госвами дошъл и веднага паднал на 
пода като пръчка.  

Богът се изправил и го зашлевил. След това го прегърнал и му заговорил: 
„Никой не знае значението на моя стих. Ти как разбра мисълта ми?” 

Казвайки това, Богът дарил всички благословии на Рупа Госвами и взимайки 
стиха го показал на Сварупа Госвами. В голямо удивление Богът го запитал как е могъл 
Рупа Госвами да разбере мислите му. Шрила Сварупа Дамодар отвърнал: „Ако Рупа е 
можал да разбере онова, което е в ума Ти, вярвам че това се дължи на Твоята специална 
благословия.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.13.66-72) 

Ето стиха на Рупа Госвами: 
„О приятелко моя! Това е същият мой любим Кришна, когото виждам тук в 

Курукшетра; и аз съм същата онази Радха и ние и двамата чувстваме радостта на 
срещата. И въпреки това аз мечтая за горите по бреговете на Ямуна, където петата нота 
на Неговата флейта вибрира сладостно в сърцето ми.” (“Падявали”, 383) 

Махапрабху виждал храма на Джаганнатх като Курукшетра, а храма Гундича 
като Вриндаван. Той теглел колесницата на Джаганнатх в настроението на гопи, 



149 
 

дърпаща Го обратно към Вриндаван. Шри Сварупа Дамодар Госвами разбирал всичко, 
което чувствал Махапрабху по време на Ратхаятрата. 

Богът с наслада вкусвал денем и нощем тези теми в стаята Си заедно със 
Сварупа Дамодар. Победен от настроението на гопи, танцувайки пред колесницата на 
Бога, той повтарял този стих, взирайки се в лицето на Джаганнатх. Никой не би могъл 
да опише добрата съдба на Сварупа Дамодар, който бил напълно потопeн с тялото, ума 
и душата си в Бога. Неговите сетива са сетивата на Бога; той умеел да пее така, че да 
накара Махапрабху още по-дълбоко да вкусва любовните чувства. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.13.161-164) 

Джаганнатх Дева живее в Дварака, но по веднъж всяка година Той пожелава да 
иде във Вриндаван. Ратхаятра фестивалът, когато Той пътува от храма Джаганнатх 
(Дварака) до Гундича (Вриндаван) символизира това желание. Джаганнатх не взима със 
себе Си Лакшми, защото тя няма качествата да участва във Вриндаван лила. 
Единствено гопите имат тези качества, а Радха е най-добрата сред гопите. Сварупа 
Дамодар обяснява тези неща. 

„Лакшми няма правото да участва във Вриндаванските игри. Приятелки на 
Кришна във Вриндаван лила са гопите; единствено те са способни да омаят ума Му.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 2.14.122-123) 

„Радха е най-добрата сред гопите. Тя е раклата със скъпоценни съкровища на 
любовта всред сияйните и чисти чувства на интимната любов.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.14.160) 

Джаганнатх се качва на колесницата, казвайки на Лакшми че ще се завърне на 
самия следващ ден. Виждайки, че Богът се бави и не си идва, тя се разгневява и 
събирайки всичките си сили, избухва в атака срещу любимия си. Слугите й улавят 
слугите на Бога и ги довличат при нея. Любовните кавги, които следват, не могат да 
бъдат чути никъде по света. Въпреки всичко мана (любовната ревност) на гопите 
превъзхожда тази на Лакшми, а сред всички гопи, ревността на Радха е най-чиста. 
Когато Махапрабху пожелавал да чуе за ревността на гопите от Сварупа Дамодар, той 
Го правел изключително щастлив, отговаряйки му с всички подробности. Сварупа 
винаги можел да зарадва Бога, защото интимно познавал копнежите Му. 
 

Бхагаван Ачаря и неговия брат 

 
Шри Сварупа Дамодар Госвами имал сърдечно приятелство със сакатия 

Бхагаван Ачаря от Халисахар. 
Бхагаван Ачаря бил голям бхакта, учен и човек с чисти навици. Той дошъл в 

Пури, за да бъде край Бога. Бил инкарнация на пастир, служейки на Кришна в 
настроение на приятелство. Връзката му със Сварупа Дамодара също се основавала на 
близко приятелство. Той бил напълно отдаден в лотосовите нозе на Бога и често Го 
канел да се храни в дома му. (“Чайтаня Чаритамрита” 3.2.84-86) 

Бхагаван Ачаря бил щедър и непретенциозен ваишнава. Но баща му Шатананда 
Кхан бил изключителен материалист, а брат му Гопал Бхаттачаря бил маявади. Когато 
Гопал Бхаттачаря дошъл в Пури, простосърдечният и прям Бхагаван Ачаря помолил 
Сварупа Дамодар да го чуе как говори върху „Веданта-бхашя” на Шанкара: „Гопал, по-
малкият ми брат, пристигна тук след като приключи следването си по Веданта 
философия. Елате всички да го чуете как говори за Веданта.” 

Сварупа Дамодар Госвами обаче, ядосан поради обичта си към Бхагаван Ачаря, 
му отвърнал: „Ти си си загубил разсъдъка, стане ли дума за Гопал; ето сега жадуваш да 
слушаш маявада философия! Когато един ваишнава слуша „Шарирака-бхашя” 
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(маявадски коментари към „Веданта Сутра”), той се отказва от виждането, че Богът е 
господар, а живото същество Негов слуга. Вместо това той започва да смята себе си за 
Върховния Господ. Маявада философията е толкова опасна, че дори един високо 
извисен преданоотдаден, приел Кришна за самия си живот и душа, би могъл да 
промени отношението си като я чете или слуша.” 

Бхагаван Ачаря рекъл: „Ние всички сме приковани в лотосовите нозе на Криша 
с целите си сърца и души. Затова не смятам, че „Шарирака-бхашя” би могла да 
промени умовете ни.” Сварупа Дамодар отвърнал: „Може и така да е, но слушайки 
маявада философия, ние чуваме, че Брахман е единствената духовна реалност и че 
вселената на мая е неистинска, но не получаваме истинско духовно разбиране. Когато 
един отдаден чуе някой маявади да казва, че живото същество е въображаемо и че 
Върховният Бог е проявление на невежеството, това разбива сърцето му.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.2.92-99) 
 

Сварупа следи за расабхаша 

 
Сварупа Дамодара бил олицетворение на екстатичната любов и напълно 

познавал трансценденталната сладост на връзката с Кришна. Ако някой напишел книга 
или пък съчинял поема или песен, която искал да рецитира пред Шри Чайтаня 
Махапрабху, Сварупа Дамодар ги проверявал преди Богът да се съгласи да ги чуе. 
Махапрабху никога не се радвал да чуе книги или стихове, които противоречали на 
сиддханта, нито пък обичал да слуша расабхаша, неправилно смесване на предани 
чувства. Затова практиката на Сварупа Дамодар била да изучава всички литературни 
произведения, за да открие дали заключенията им са верни. Единствено тогава 
позволявал той да бъдат чути от Бога. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.10.110-114) 

Един ден от Източен Бенгал пристигнал поет, който пишел според собствените 
си прищевки. Той бил съчинил една пиеса и я бил прочел на Бхагаван Ачаря, който 
помолил Сварупа Дамодар да каже мнението си за нея. Ако Сварупа я одобрял, тя би 
могла да бъде показана пред Махапрабху, за да Му достави радост. Много от 
останалите ваишнави също били похвалили литературните качества на пиесата и така 
след неспирните настоятелни молби на приятеля си, Сварупа Дамодар накрая се 
съгласил да я прочете. Но за него било достатъчно да чуе дори само встъпителния стих, 
за да посочи многобройните грешки в него, демонстрирайки как той противоречи на 
Вайшнавските принципи. Виждайки разочарованието на поета заради това, че го 
критикуват обаче, Сварупа Дамодар изпитал състрадание към него и казал: 

„Иди и изучи „Бхагаватам” от някой ваишнава. Приеми подслон единствено в 
лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху. Винаги общувай с отдадените на 
Чайтаня Махапрабху. Ако правиш всичко това, ти ще се потопиш в океана на Неговите 
божествени учения. Това ще ти донесе ученост в най-зрялата й форма и тогава ще си 
способен да опишеш природата и забавленията на Кришна по чист начин. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.5.131-133) 

В дома на Бхагаван Ачаря станала онази случка, когато Чота Хари Дас дошъл да 
проси ориз и разговарял с Мадхави Деви. В резултат на това, че бил говорил с жена, 
Махапрабху пропъдил Чота Хари Дас. Богът бил твърд като гръмотевица към него и 
Шри Сварупа Дамодар направил опит да се намеси, убеждавайки Чота Хари Дас да 
започне да се храни след като той бил решил да гладува.  Махапрабху обаче не се 
трогнал от усилията на Сварупа Дамодар и една година след това Чота Хари Дас 
отишъл в Праяг, където напуснал живота си.  
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Сварупа и госвамите 

 
Когато Санатан Госвами дошъл самичък в Пури от Матхура, той се заразил от 

краста в джунглата Джарикханда. В Пури той живеел в колибата на Хари Дас Тхакур, 
където Махапрабху ежедневно идвал да го види, прегръщайки го въпреки гнойните 
язви, които покривали тялото му. Срамувайки се от състоянието си, Санатан решил да 
се самоубие, но всезнаещият Бог го възспрял. През време на престоя си в Пури, 
Санатан бил представен на всички отдадени на Бога, в това число и на Сварупа 
Дамодар. 

Синът на Говардхан Маджумдар, Рагхунатх Дас, подмамил своя гуру и семеен 
свещенослужител Ядунандан Ачаря да му разреши да напусне дома си. Той вървял към 
Пури 12 дни, където срещнал Махапрабху. Махапрабху бил изключително милостив 
към Рагхунатх и го поверил на Шри Сварупа Дамодар Госвами, който да му бъде 
настойник. От този ден насетне той бил познат като „Рагху на Сварупа”. 

Виждайки слабото и мръсно телце на Рагунатх, Богът усетил симпатия към него. 
Той се обърнал към Сварупа Дамодар и рекъл: „Поверявам ти този Рагхунатх. Искам да 
се грижиш за него като да е твой собствен син и личен слуга. Сега вече имам трима 
Рагхунатх всред Своите придружители, затова този вече ще го наричаме „Рагху на 
Сварупа”. Казвайки тези думи Богът взел ръката на Рагхунатх и я поставил в ръката на 
Сварупа Дамодар. (“Чайтаня Чаритамрита” 3.7.201-204) 

Рагхунатх Дас никога не говорел директно с Махапрабху. Ако искал да каже 
нещо на Бога, той го правел или чрез Сварупа Дамодар, или чрез Говинда. Той на 
няколко пъти повтарял на Сварупа Дамодар, че копне да чуе личните нaпътствия на 
Махапрабху относно духовния живот. След като Сварупа предал тази молба на Бога, 
Махапрабху се усмихнал и казал на Рагхунатх: „Посочил съм Сварупа Дамодар за твой 
наставник. От него можеш да научиш за духовните практики и тяхната цел. Самият Аз 
не знам толкова, колкото той. Въпреки всичко, ако имаш вяра в инструкциите ми, 
можеш да определиш посоката си от следните думи: Недей да слушаш слухове и сам 
недей да пускаш слухове. Не бива да ядеш твърде вкусна храна, нито да се обличаш 
твърде хубаво. Винаги възпявай святото име на Кришна без очаквания за похвали, като 
сам отдаваш цялото си уважение на другите. В ума си отдавай служене на Радха и 
Кришна във Вриндаван. Така аз накратко ти дадох напътствията Си, а подробностите 
ще научиш от Сварупа Дамодар.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.6.233-238) 

В деня на напускането на Хари Дас Тхакур, Богът пожелал киртан. Отдадените 
наобиколили тялото на Хари Дас Тхакур, а Сварупа Дамодар запял светите имена 
заедно с бхактите, докато Вакрешвар Пандит танцувал. След това Сварупа Дамодар 
отишъл в храма на Джаганнатх да потърси прасад за празника, който последвал 
погребението на Хари Дас и заедно с Джагадананда и някои други сервирал на 
бхактите. 
 

Строгите лишения на Махапрабху 

 
По едно време Махапрабху преминал през период на засилени отречения. 

Неспирно плачейки имената на Кришна, Той изгубил голяма част от теглото Си от 
мъчителните чувства на раздяла. Започнал да спи на постеля от платанови кори, не 
обръщайки внимание на болката от триенето на костите Си в корите. Бхактите, обаче, 
страдали виждайки Неговите мъки. Особено Джагадананда Паднит бил много 
афектиран и решил да направи нещо. Той се сдобил с парче фин плат, боядисал го 
шафранено, а след това го напълнил с памук и направил от него дюшек и възглавница 
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за удовбство на Бога. След това помолил Говинда Дас да Му ги даде, а Сварупа 
Дамодар да Го убеди да ги използва. Когато дошло време да си ляга, Богът видял 
хубавата постеля и гневно попитал: „Кой приготви това легло?” Научавайки обаче, че 
това бил Джагадананда, Той се поколебал, тъй като Джагадананда бил инкарнация на 
Сатябхама, склонен към пристъпи на ревнив гняв. Въпреки това Богът накарал Говинда 
да махне постелята на Джагадананда и си леглал върху платановите кори. Когато 
Сварупа Дамодар отбелязал, че Джагадананда ще бъде много нещастен от това, че Той 
не приема постелките му, Богът отвърнал: „Дюшек и възглавница? Защо не идете 
направо да ми докарате легло? Един санняси би трябвало да спи на пода. 
Джагадананада иска от мен да се превърна в глезльо. Това е срам!” 

Джагадананда наистина се разстроил, научавайки от Сварупа Дамодар, че 
Махапрабху е отказал да използва постелките. Сварупа Дамодар хитро измайсторил 
дюшек и възглавница от сухи бананови листа, накъсани на малки парченца, натъпкани 
в стари дрехи на Бога. Въпреки неохотата Си, Махапрабху приел тази постеля. Това 
зарадвало всички бхакти с изключение на Джагадананда, който поискал разрешението 
на Бога да замине за Вриндаван. Махапрабху казал: „Джагадананда Ми е ядосан, затова 
иска да ходи във Вриндаван.” Тази история е брилянтен пример за съвършения начин, 
по който Сварупа Дамодар умеел да служи на Бога. 
 

Екстазите на Махапрабху 

 
Докато чувствата на раздяла, които изпитвал Махапрабху, нараствали до точката 

на очевидна лудост, Той бил държан нощно време в Гамбхира зад заключени врати. 
Един ден Сварупа и Говинда забелязали, че макар резетата още да стояли по вратите, 
Махапрабху липсвал. В силна тревога двамата започнали да Го търсят навсякъде. Най-
накрая Го открили близо до Лъвската Порта на храма Джаганнатх, лежащ в безсъзнание 
на земята с изкълчени стави и удължено тяло. Сварупа Дамодар започнал да пее 
имената на Кришна в ухото на Бога, докато Той изведнъж скочил, тялото Му 
възвърнало нормалкното си състояние и извикал: „Харибол!” Тогава Сварупа Дамодар 
Го отвел обратно в Гамбхира. 

Друг път Богът видял няколко пясъчни дюни и ги взел за Говардхан. Той се 
втурнал към тях, а Сварупа Дамодар и Джагадананда тичали след Него. Тялото Му 
било победено от екстатични симптоми и Той паднал на земята в несвяст. Виждайки 
Бога в това състояние, бхактите заридали. Той отчасти възвърнал съзнанието Си, когато 
те започнали на висок глас да пеят святото име. В това състояние Богът започнал да 
пелтечи: „Аз бях на Говардхан. Видях Кришна да пасе кравите и да свири на флейтата 
Си. Чувайки флейтата, гопите дойдоха тичайки при Него. Шримати Радхарани бе там и 
Кришна я отведе в една пещера. Тогава изведнъж всички вие започнахте да ме викате 
да се върна тук. Защо го направихте? За да ми причините болка ли?” Богът заплакал, а 
бхактите, измъчени от Неговото нещастие, че е изгубил видението Си, заридали заедно 
с Него. 

Няколко дни по-късно Богът се намирал в Гамбхира в състояние на дивьонмада, 
лудост от раздяла. Сварупа Дамодар и Рамананда Рая останали до среднощ с Него, 
разговаряйки за забавленията на Кришна. Накрая, с огромни усилия те успели да 
убедят Бога да си легне и да си отдъхне, след което се прибрали по стаите си. Говинда 
също спял в Гамбхира. Докато възпявал имената на Кришна, Махапрабху ненадейно 
чул звука от флейтата Му и в екстаза, който Го обзел се втурнал извън Гамбхира, макар 
да имало три врати, залостени отвън. Този път Той се строполил сред стадо крави, 
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южно от Лъвската Порта. Когато Говинда не чул отговор от Бога, макар да Го викал, 
той съобщил на Сварупа Дамодар за ситуацията. 

Сварупа Дамодар организирал група бхакти с факли да търсят Бога, докато най-
после Го открили да лежи, лишен от съзнание сред стадото крави. Този път членовете 
на тялото му били извадени настрани, придавайки му вид на костенурка; устата Му 
била покрита с пяна, по тялото Му имало обриви, а очите Му били пълни със сълзи. 
Приличал на тиква без членове. Страдайки външно като отровен, вътрешно Той 
чувствал божествен екстаз. Кравите били наобиколили Бога и душели тялото Му и 
дори когато бхактите ги пропъдили надалеч, те се връщали, привлечени от Бога. След 
многократни опити да Го вдигнат, не успявайки да Го върнат в съзнание, отдадените го 
отнесли в Гамбхира. Там започнали на висок глас да възпяват Светите имена в киртан. 
Това продължило известно време, докато накрая Богът се върнал във външно съзнание 
и тялото Му също приело нормален вид. 

Все още в състояние на транс, Махапрабху запитал Сварупа Дамодар: „Къде сте 
ме донесли? Аз чух звука от флейтата на Кришна и отидох във Вриндаван. Видях 
Кришна с говедата, свирещ на флейтата Си. Радха и гопите разбраха сигналите Му и 
дойдоха в зашуменото местенце, където бе уговорена срещата им. Аз ги последвах и 
чувствах екстаз, слушайки звънчетата на гривните им, гласовете и смеха им. Вие ме 
принудихте да се върна тук и вече не чувам техните закачливи разговори, нито звъна на 
гривните им, нито музикалните им инструменти.” 

Шри Сварупа Дамодар разбирал състоянието на Бога и запял един стих от 
„Бхагаватам” със сладкия си глас: „Любими! Коя жена в трите свята не би била пленена 
от сладостния ритъм на чудната песен на флейтата Ти? Коя жена тогава не би 
изоставила обетите си за целомъдрие? Виждайки Твоята красота, несравнима в цялата 
вселена дори кравите, птиците, дърветата и животните настръхват от възторг.” 
(Шримад Бхагаватам 10.29-40) 

Само щом чул този стих, Богът отново потънал в настроението на гопите и 
започнал да пее всички думи, които те изрекли в раздялата си с Кришна, известни като 
„Читра-джалпа”. 
 

Богът се хвърля в морето 

 
Кришна Дас Кавирадж Госвами описва друга необикновена случка от подобен 

вид. Веднъж, по време на пълнолунната есенна нощ, Богът си спомнил Кришна раса-
лила. Придружен от Своите отдадени, той бродел из градините Ай Тота близо до храма 
Гундича, наслаждавайки се на песни за танца раса. Идвайки близо до морския бряг, 
Махапрабху взел морето за Ямуна и се хвърлил в него. Тялото Му отплувало на юг към 
Конарак, докато един рибар Го уловил в мрежите си, мислейки Го за голяма риба. 
Когато изтеглил Бога на лодката си, той видял, че всичките Му членове са изкълчени и 
подути, а туловището Му било станало гигантско. Докосвайки го, рибарят незабавно 
бил изпепелен от према; той започнал да плаче и да вика името на Кришна.  

Междувременно Сварупа Дамодар и останали бхакти отчаяно търсели Бога. 
Накрая видели един рибар да стои на морския бряг, държейки Бога на раменете си. 
Виждайки, че рибарят е в състояние на екстазни трансформации, Сварупа се 
приближил и му разкрил кой бил Махапрабху, но въпреки всичко се наложило да му 
удари няколко шамара, за да го свести и успокои. След това бхактите силно запели 
светите имена, докато Богът не скочил с рев. Още веднъж, потънал в Своя транс, 
Махапрабху разказал всичко, което бил преживял. Той бил в света на раса-лила на 
Кришна, участвал в езерните забавления. Слушайки това, което мълвял в екстаза си, 



154 
 

бхактите потреперали от осъзнаването за божествената любовна лудост на Бога. След 
това те го отвели обратно в Гамбхира. 
 

Последните дни на Бога 

 
Когато Адвайта Ачаря изпратил загадъчното си съобщение от Бенгал по 

Джагадананда Пандит, намеквайки че Божиите забавления са към края си, Сварупа 
Дамодар все повече и повече се тревожел, докато божествената лудост на Махапрабху 
се усилвала още и още. В последните си наставления към Сварупа Дамодар и 
Рамананда Рая Богът съвсем ясно заявил, че харинам санкиртан е върховният метод за 
добиване на любов към Кришна. След като казал това, Богът рецитирал Своите 
собствени осем стиха, познати като „Шикшаштака”. Вкусвайки ги пак и пак, Той ставал 
все по и по-смирен в Своята раздяла с Кришна. Приемайки настроението на Шримати 
Радхарани, Той напълно потънал в любов по Кришна. 

Шри Сварупа Дамодар Госвами и Рамананда Рая оставали постоянно неотлъчно 
до Бога по време на Неговата екстазна дивьонмада, успокоявайки Го и увеличавайки 
любовните Му чувства. Шри Сварупа Дамодар Госвами си заминал от този свят в деня 
на Ратхаятрата на Бог Джаганнатх, не дълго след напускането на Махапрабху. 
 
 
 

ШРИ ПАРАМАНАНДА ПУРИ 

 
Онзи, който бе Уддхава в Кришна лила дойде да обогати забавленияята на Гаура 

като Парамананда Пури. (“Гаура-ганоддеша-дипика”) 
Нищо не е известно за предците на Парамананда Пури, нито за датите на 

неговото появяване и напускане. Знае се, че роден в Тирхут, Бихар.  
Дикша гуру на Парамананда Пури бил Мадхавендра Пури, което означава, че 

Махапрабху се отнасял към него като към много скъп висшестоящ. Кришна Дас 
Кавирадж Госвами описва Парамананда Пури като един от деветте санняси – корени, 
израстнали от ствола на изпълняващото всички желания дърво на предаността. Първата 
издънка на това дърво на желанията бил Мадхавендра Пури; неговата силно 
подхранена втора издънка бил Ишвара Пури, а ствола му – самият Чайтаня 
Махапрабху. Цялото дърво стояло стабилно на деветте си санняси корена: Парамананда 
Пури, Кешава Бхарати, Брахмананда Пури, Брахмананда Бхарати, Вишну Пури, Кешава 
Пури, Кришнананда Пури, Нрисингха Тиртха и Сукхананда Пури. От тези девет 
Парамананда Пури е централният корен. Голямата мистерия тук е в това, че Чайтаня 
Махапрабху можал да бъде едновременно и ствола на дървото, и градинарят, който се 
грижел за него. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.9.14) 

Централният корен на дървото бил сериозният и спокоен Парамананда Пури. 
Дървото стояло стабилно върху тези девет корена. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.9.16) 
 

Срещата на Махапрабху с Парамананда Пури 

 
Когато Махапрабху напуснал Нилачала, за да тръгне на Своето поклонение из 

Южна Индия в компанията на Кришна Дас Випра, пристигайки в планината Ришабха 
Той срещнал Парамананда Пури за пръв път. Парамананда Пури спазвал Чатурмася 
Врата в Ришабха Парвата, когато там пристигнал Махапрабху. Богът отдал Своите 
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почитания на Парамананда, който станал и Го прегърнал. Двамата прекарали три дни в 
разговори за Кришна. Когато Парамананда казал на Бога за намерението си да пътува 
на север към Пури и след това да продължи нататък и да се изкъпе в Ганг, Махапрабху 
го поканил след това да се върне отново в Пури и да се присъедини към Него. Самият 
Той щял бързо да се върне от Сетубандха в Пури, където щели да се срещнат отново.  

Пури Госвами рекъл: „Аз възнамерявам да ида в Пури, а след като го посетя ще 
отида в Бенгал, за да се окъпя в Ганг.” Богът отвърнал: „Върни се след това отново в 
Пури. Ще бъда там не след дълго, след като посетя Сетубандха. Бих искал да имам 
твоята компания, затова моля те бъди милостив и ела да живееш за постоянно в Пури.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 2.9.171-173) 
 

Парамананда отива в Пури 

 
Когато Махапрабху се завърнал от южната Си обиколка обратно в Нилачала, 

Той изпратил Кала Кришна Дас  в Навадвип да съобщи на Сачи и на останалите бхакти, 
че си е дошъл. Те всички заликували от радост при тези новини и след това Адвайта 
Ачаря и другите взели разрешението на Сачи да посетят Бога в Пури. Случило се 
Парамананда Пури да бъде в Навадвип по същото това време, пътувайки покрай Ганг. 
Той бил отседнал в Маяпур в къщата на Сачи Мата, където тя се грижели за него с 
голяма обич. Така той също научил от Кала Кришна Дас, че Махапрабху се е завърнал в 
Нилачала. Чувствайки силен копнеж да види отново Бога, той тръгнал незабавно за 
Пури, придружен от друг един бхакта – Камала Канта Двиджа.  

На пристигане Махапрабху с уважение отдал почитанията Си на Парамананда 
Пури, който бил обзет от екстазни чувства и взел Бога в прегръдките си. Те си 
разказали един на друг колко много жадували да са заедно. 

Богът казал: „Толкова много искам да останем заедно. Умолявам те, бъди 
милостив към Мен и живей в Нилачала.” Пури отвърнал: „Аз също копнея да остана 
заедно с Теб. Нали затова напуснах Бенгал и дойдох тук в Нилачала.”(“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.10.17-18) 

Махапрабху дал на Парамананда Пури една уединена стаичка в къщата на Каши 
Мишра, в която да живее. Затова Парамананда Пури винаги бил там през време на 
периода Чатурмася, участвайки във всички забавления на Бога по това време заедно с 
останалите Му придружители. Можем да видим от „Чайтаня Бхагавата” на Вриндаван 
Дас Тхакур колко скъп бил Парамананда Пури на Махапрабху: 

Махапрабху съзрял отдалече Парамананда Пури и незабавно се изправил с 
уважение. Преизпълнен от радост виждайки Своя отдаден, Богът го възславил и 
затанцувал в екстазна любов. С издигнати ръце, Той завикал: „Хари! Хари! Най-после 
видях Парамананда Пури с тези Мои очи! Очите Ми най-после са щастливи, животът 
Ми най-сетне е съвършен! Всичките ми религиозни дела най-накрая дадоха плод, 
саннясът ми е пълноценен. Сякаш виждам самия Мадхавендра Пури!” Казвайки това 
Богът прегърнал скъпия Си преданоотдаден и окъпал тялото му в сълзите на 
лотосовите Си очи. Пури също се самозабравил от екстаз само щом зърнал 
луноподобното лице на Бога. Двамата си отдавали поклони дълго време. Парамананда 
Пури е обителта на любовта към Чайтаня Махапрабху. (“Чайтаня Чаритамрита” 
3.3.168-175) 

Всред всички санняси спътници на Бога, никой не Му бил толкова скъп като 
Пури Госвами. Сварупа Дамодар и Парамананда Пури били най-квалифицираните от 
саннясите придружители на Бога. Двамата непрестанно оставали заедно с Бога, 
приемайки жезъла (данда) на отречението заради Него. Пури бил зает основно с 
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медитации, докато Сварупа Дамодар бил посветен на киртана. Те били досущ като 
двете ръце на санняс-формата на Бога. (“Чайтаня Бхагавата” 3.10.46-49) 

Вриндаван Дас Тхакур също казва, че Махапрабху прекарвал по цели дни в 
разговори с Парамананда Пури за Кришна, точно както Кришна увличал своя приятел 
Арджуна в съкровени разговори. (3.3.233-234) 
 

Дейностите на Парамананда заедно с Бога в Пури 

 
Махапрабху пропъдил Чота Хари Дас задето бил разговарял с жена, отказвайки 

му достъл до дома Си. Чота Хари Дас бил жестоко отчаян от това наказание и гладувал 
три дни. Сварупа Дамодар и останалите от обкръжението на Бога, непрестанно молели 
Бога да смекчи своето отношение към Чота Хари Дас, но Той оставал непоклатим, дори 
се скарал на бхактите, че искат от Него да отмени заповедта Си. Когато бхактите 
научили, че Чота Хари Дас възнамерява да се самоубие, защото повече не му е 
разрешено да вижда Бога, те дошли при Парамананда Пури като при последно 
прибежище да помоли Бога да му прости. Богът смятал Парамананда Пури за също 
толкова почитаем, както собствения Си гуру, тъй като бил духовен брат на Ишвара 
Пури. Отдадените вярвали, че ако той се обърне към Бога, защитавайки Чота Хари Дас, 
Махапрабху би приел искането му. 

Когато Парамананда Пури дошъл при Махапрабху, Богът му казал, че Той би 
искал да позволи на Чота Хари Дас да се върне в Гамбира, но че тогава самият Той ще 
трябва да иде в Алаланатх. Парамананда Пури загубил присъствие на духа, чувайки 
идеята на Махапрабху да напусне Пури. Казал, че Той е независимият Бог и че не било 
правилно от негова страна да се опитва да влияе на решенията Му. След това се опитал 
да разубеди Махапрабху да отива в Алаланатх. 

Махапрабху показал чрез собственото Си поведение, че духовният брат на гуру 
се обожава като гуру. Пагубно за предания живот на човек е да не уважава онези, които 
са негови гуру-варга. Богът казал: „Не мога да приема неспазване на Вайшнавския 
етикет.” (“Чайтаня Чаритамрита” 1.4.166) 

Парамананда Пури участвал в почти всички забавления на Бога в Пури: 
чистенето на храма Гундича, Ратхаятра фестивалът, водните игри в Нарендра Саровар. 
Всички Гаудия ваишнави и жители на Пури се отнасяли към Парамананда Пури като 
към старши духовен водач и му отдавали цялото си уважение. Самият Махапрабху 
спазвал етикета, окрасявайки със сандалова паста и гирлянди Парамананда Пури и 
Брахмананда Бхарати преди всички други през време на фестивала Ратхаятра.  

По време на чистенето в храма Гундича, Махапрабху не ангажирал Своите гуру-
варга с никакви тежки задачи, като например мъкненето на кофи с вода. Те работели 
край Бога с водата, донесена от другите бхакти. 

Всички отдадени носели вода освен Нитянанда, Адвайта, Сварупа, Брахмананда 
и Парамананда Пури. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.12.109) 
 

Кладенецът на Парамананда Пури 

 
Вриндаван Дас Тхакур, който е Вясадева на забавленията на Бог Чайтаня, описва 

славата на Парамананда Пури в „Чайтаня Бхагавата”, Антя-кханда, 3 глава, специално 
споменавайки неговия кладенец. Шрила Бхактисиддханата Сарасвати Госвами Тхакур, 
прави следната забележка за кладенеца на Парамананда Пури в своята „Бхашя” към 
„Чайтаня Бхагавата”: „Този кладенец се намира недалеч от пътя, водещ на запад от 
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храма Джаганнатх, точно до полицията. Шрила Бхактивинода Тхакур потвърждава, че 
това е кладенецът, свързан с Парамананда Пури в „Чайтаня Бхагавата”.  

Тъй като бил всезнаещ, Махапрабху разбирал, че водата от този кладенец не е 
добра за пиене; по-късно Той научил това и от Парамананда. Джаганнатх знаел, че 
всяко живо същество, което се докосне или отпие от водата в кладенеца на 
Парамананда Пури, ще се избави от всичките си грехове и по този начин ще бъде 
освободено; затова самият Той бил размътил тази вода, за да обезкуражи който и да 
било да я пие. Това било знак за скъперничеството на Джаганнатх, защото Той не 
желаел никой да добива по такъв лесен начин освобождението. Но Махапрабху се 
изправил и започнал да се моли с вдигнати ръце, умолявайки Бог Джаганнатх да бъде 
милостив към душите. 

Боже Джаганнатх, дари Ми тази благодат: нека Ганг навлезе в този кладенец. 
Моля те, заповядай на Бхагавати Ганг, която тече под земята, да изпълни този 
кладенец. (“Чайтаня Бхагавата” 3.3. 235-236) 

Когато бхактите чули сладката молитва на Бога, те всички завикали имената на 
Хари в одобрение. Приемайки сериозно заповедта на Бога, Ганга Деви влязал в 
кладенеца. На следната сутрин отдадените били смаяни и преизпълнени с радост, 
виждайки че водите са станали чисти и прозрачни. Парамананда Пури възславил 
кладенеца, казвайки че всеки, който се окъпе с вода от него ще добие същата благодат, 
като да се е изкъпал в Ганг и ще намери любовта към Кришна. Самият Махапрабху 
често се къпел и пиел от тази вода.  

Точно както отдадените славят Бога, по същия начин и Богът пее за славата на 
Своите отдаени и търси как да я увеличи. Онези, които не се интересуват от Върховния 
Бог са неспособни да разберат славата на един отдаден. Състрадателния Бог възхвалява 
отдадените, така че всеки да може да научи, че без общуването с бхактите и без тяхната 
милост не съществува добра съдба за душата.  

Богът казал: „Аз присъствам на тази земя само от обич към Парамананда Пури. 
Принадлежа единствено на него. Ако той иска да Ме продаде, Аз ще се оставя да бъда 
продаден. Всеки който види Парамананда Пури дори само веднъж, ще получи любов 
към Кришна.” (“Чайтаня Бхагавата” 3.3. 255-257) 

 
 
 

ШИКХИ МАХИТИ 

 
Шикхи Махити и неговата сестра Мадхави Деви преди били Рагалекха и 

Калакели, две от слугините на Шримати Радхарани. („Чаура-ганоддеша-дипика“ 189) 
Шикхи Махити бил от Ориса и живеел в Пурушоттам Кшетра. Той бива считан 

за един от най-близките придружители на Махапрабху.  
Той бил служител на муртито на Джаганнатх с титлата ликханадхикари 

(“Чайтаня Чаритамрита” 2.10.42) Шрила Бхактивинода Тхакур обяснява, че това била 
позицията на храмов секретар, отговорен главно за публикуването на годишния  
астрологически алманах, познат под името „Мадала-панджи”. 

Шикхи Махити бил велика душа, отличаващ се със състраданието си и чистото 
си сърце. Освен своята притежаваща възвишени качества сестра Мадхави той имал и 
брат наречен Мурари Маханта или Маханти, който също имал силна вяра в 
Махапрабху. Предаността им към Него била спонтанна и непоклатима. Те никога не 
забравяли Махапрабху дори за миг и Богът също изливал върху тях безкрайната Си 
обич. 
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Мурари и Мадхави станали бхакти на Махапрабху преди по-големия си брат. 
Колкото и да го увещавали обаче, те не могли да го убедят, че Луната на Вриндаван се 
е въплътил в Бог Гаурасундар. В своята „Анубхашя” Шрила Бхактисиддханта 
Сарасвати  Госвами Тхакур описва как Шикхи Махити накрая получил милостта на 
Чайтаня Махапрабху. Следва резюме на този разказ, базиран на „Чайтаня-чарита 
Махакавя” от Кави Карнапур (13.89-109). 

„Един ден след като по-младите му брат и сестра се опитвали известно време да 
го убеждават в божествеността на Махапрабху, Шикхи Махити задрямал. Към края на 
нощта му се присънил един сън, в който видял брат си и сестра си да съзерцават нозете 
на Бог Гаурасундар и му казват да се събуди. Стреснат, Шикхи Махити отворил очи и 
видял, че брат му и сестра му наистина били при него. Чудният сън подбудил 
екстатични симптоми у него и очите му били пълни със сълзи. Той възторжено 
прегърнал брат си и сестра си, които го попитали каква била причината за радостта му. 
Шикхи Махити видял почудата им и, за да успокои умовете им, рекъл: „Току-що имах 
най-чудния сън. Слушайте! Днес най-накрая повярвах в славата на сина на Сачи Шри 
Гауранга. В съня си видях Махапрабху да взима даршан от Бог Джаганнатх в храма и 
докато правеше това, Той влезе в тялото на Джаганнатх и след това отново излезе. Той 
правеше това отново и отново и все още Го виждам да го прави. Нима още сънувам? 
Богът на безкрайното състрадание, Гаурасундар, ме повика по име и след това ме 
прегърна с дългите си неопетнено красиви ръце”. 

Припомняйки си своя сън Шикхи Махити бил обзет от екстаза на предаността, а 
Мурари и Мадхави го помолили да ги придружи до храма, за да видят Бог Джаганнатх. 
Като влезли в храма те видели Махапрабху да стои в Джагамохана, съзерцавайки 
муртито. Те заридали с радостни сълзи, а Шикхи Махити видял съня му да се сбъдва 
пред очите му. Тогава Бог Гаурасундар го прегърнал, казвайки: „Ти си братът на 
Мурари.” При допира на Бога Шикхи Махити пропаднал в океан от екстаз и от този миг 
насетне забравил всичко друго, освен служенето към Бога.” 
 
 
 

ШРИ ГОПИНАТХ ПАТТАНАЯК 

 
Гопинатх Паттанаяк бил вторият син на Бхавананда Рая. Според десета глава от 

Антя-лила на „Чайтаня Чаритамрита”, Махапрабху казва че Бхавананда Рая бил преди 
цар Панду, а синовете му - петимата Пандави. Всички те били много скъпи на Бога. 

„Твоите синове Рамананда Рая, Гопинатх Паттанаяк, Каланидхи, Судханидхи и 
Банинатх Паттанаяк всичките са обекти на любовта Ми. Рамананда и Аз сме различни 
по тяло, но душата ни е една.” (“Чайтаня Чаритамрита” 1.10.133-134) 

Брахмагири или Алаланатх се намира на около 12 мили западно от Джаганнатх 
Пури. Бентапура е малко селце недалеч оттам. Бхавананда Рая бил земевладелец, 
живеещ в това село. Неговите потомци, които в наши дни използват фамилното име 
Чхаудури-Паттанаяк, все още живеят там. 
 

Гопинатх пропада в дългове 

 
Гопинатх Паттанаяк бил тахсилдар в Малджатхя Дандапат в Западен Бенгал. 

Работата на тахсилдара е да събира данъци. Веднъж имало финансов дефицит от 
200 000 кахани. Тъй като Гопинатх Паттанаяк не можел да даде отчет за данъчните 
пари, синът на цар Пратапарудра, Боро Джана (престолонаследникът) решил да го 
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накаже. По онова време най-страшното наказание било затворникът да бъде хвърлен от 
ешафод върху саби. Тази система била позната в Ориса под името „чанга”.  

Виждайки Гопинатх в такова опасно положение, някои от доброжелателите на 
Бхавананда Рая отишли при Махапрабху с молба да се намеси. Когато Махапрабху 
запитал каква била причината за наказанието на Гопинатх, единият от просителите 
отвърнал: „Гопинатх дължи  на държавната хазна 200 000 кахани от данъци и не може 
да ги върне в пари. Той предложи да продаде някои от притежанията си и по тази 
причина доведе дузина чистокръвни коне в палата. Царят изпрати един от своите 
принцове – експерт в оценяването на коне – да прецени стойността им, но този принц 
предложи цена далеч по-ниска от истинската им себестойност. Този принц има 
физически тик, при който непрестанно протяга шията си поглеждайки нагоре, а после 
отсам и оттам. Гопинатх се разгневи от опита да бъде измамен и отвърна с подигравка 
на принца, казвайки: „Моите коне може и да повдигат шии, но поне не зяпат в 
небесата! Не разбирам как тогава струват толкова малко”. С други думи той намекна, 
че конете му струват повече от самия принц. Принцът се оскърби от тази забележка и 
реши да си отмъсти. Той отиде при царя и издейства разрешение да осъди Гопинатх на 
чанга заради парите, които дължи. Сега той го е изправил на ешафода и се готви да го 
блъсне върху сабите.” 

Чувайки този разказ Шри Чайтаня Махапрабху заел позицията на 
безпристрастен и отвърнал гневно, запитвайки как може царят да бъде виновен, че 
Гопинатх не си е платил дълговете? Как би могъл царят да греши, наказвайки някой, 
който е извършил оскърбление? И какво би могъл да направи Той тогава? 
 

Богът спасява Гопинатх 

 
Няколко мига по-късно обаче дошли вести, че Бхавананда Рая и цялото му 

семейство са арестувани. Сварупа Дамодар Госвами и други близки придружители на 
Бога Му се примолили да стори нещо. Махапрабху бил Върховният Бог, способен да 
направи всичко или да промени всичко, което вече е било сторено, или пък да остане 
бездеен ако така е решил, инструктирал всички да приемат подслон в лотосовите нозе 
на Джаганнатх Дева, уверявайки ги, че ще се погрижи за проблема. 

Като Свръхдуша в сърцето, Богът вдъхновил Харичандан Патра, един от 
министрите на Пратапарудра, да разкаже отново на царя цялата история, умолявайки го 
да отмени смъртната присъда. Царят бил изненадан, че не е бил информиран за тези 
събития, незабавно отменил смъртната присъда и Гопинатх бил освободен. 

Махапрабху запитал как братът на Гопинатх, Банинатх и останалите от 
семейството реагирали докато били в затвора. Пратеникът отвърнал: 

„Банинатх беше безстрашен; той непрестанно мантруваше Маха Мантрата Харе 
Кришна, отброявайки всяка мантра на пръстите на ръцете си и след като приключеше с 
възпяването на хиляда имена, поставяше белег върху тялото си.” Махапрабху много се 
зарадвал, чувайки как се е държал Банинатх. Кой би могъл да разбере загадъчните дела 
на Божията милост?” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.9.56-59) 

Махапрабху обаче се оплакал на царския свещенослужител Каши Мишра, че 
хората постоянно идват да Го притесняват, опитвайки се да го въвлекат да се застъпва 
за семейството на Бхавананда Рая, което злоупотребява с държавните запаси. Той му 
казал, че възнамерява да се премести в Алаланатх, където най-после да остане на 
спокойствие. Каши Мишра разказал на Махараджа Пратапарудра как Махапрабху бил 
афектиран от всички тези събития. В резултат на това, за да зарадва Бога, царят не само 
извинил Гопинатх Паттанаяк, но му опростил дълга и удвоил заплатата му. Благодарен 
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за милостта на Бога, Гопинатх дошъл и поставил главата си -  която била почетена с 
копринен тюрбан, обвит лично от царя – в лотосовите нозе на Бога и казал: 

„Царят опрости данъчните ми задължения. Той ме възстанови на поста ми и 
удвои заплатата ми, дарявайки ми честта да нося копринен тюрбан. Всичко това е 
благодарение на Твоята милост. Колко е различно! В един момент ме грози чанга и се 
приготвям да умра, а в следващия съм удостоен с почести и копринен тюрбан. Докато 
бях осъден, аз започнах да медитирам върху лотосовите Ти нозе и ето резултата от тази 
медитация. Хората са смаяни от този обрат на събитията и възпяват славата на Твоята 
милост. Аз знам обаче, мой Господи, че това не са първостепенните резултати от 
медитацията върху Твоите нозе, а просто вторични ефекти. Материалните печалби са 
мимолетни. Истинската Си милост Ти си дарил на Рамананда рая и Банинатх Рая, 
защото си им дал свобода от материалните мрежи на сетивата – благословия, с която не 
Си дарил мен. Аз се моля, Господи, да ме облееш с чистата Си милост, така че аз също 
да мога да се отрека от тях. Не желая вече сетивно наслаждение.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.9.133-139) 

Богът изслушал сърцераздирателната молитва на Гопинатх и отвърнал: 
„Независимо дали оставаш въвлечен в материални дейности или си напълно 

отречен, ти и братята ти сте Мои вечни спътници, живот след живот. Но те моля да се 
подчиниш на една Моя заповед. Не харчи парите на царя. Плащай си задълженията, а 
остатъка харчи в религиозни и плодотворни дела. Не давай пукната пара за грешни 
дейности – в противен случай си губещ и в този, и в следващия живот.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.9.141-144) 
 
 
 

ШРИ РАМАЧАНДРА ПУРИ 

 
Скъпият преданоотдаден на Бог Рамачандра, Вибхишан, прие раждане като 

Рамачандра Пури. Свекървата на Радхарани, Джатила също влезе в него поради някои 
специални цели. Заради него Махапрабху намали храната, която приемаше. (“Гаура-
ганоддеша-дипика” 92-93) 
 

Рамачандра Пури като обратен пример 

 
Преди да обсъждаме нрава на Рамачандра Пури нека знаем, че уроците от 

неговия живот са преподадени като примери с обратен знак. Нека всеки, който търси да 
усъвършенства собствения си живот, помни в ума си следните уроци, които да бъдат 
научени от действията на Рамачандра: 

(1) Намирането на недостатъци, особено във Вишну и ваишнавите е изключително 
пагубно за духовния напредък на човек. Нека духовно практикуващият гледа 
собствените си недостатъци, вместо тези на другите. Поправяйки собствените си 
пропуски, той би могъл да осъществи някакъв напредък. Всеки, който искрено 
се стреми да постигне чистото предано служене, трябва винаги да си спомня 
следния стих от наставленията на Махапрабху към Рупа Госвами: 
Ако полуделият слон на ваишнава-апарадха влезе в градината на предаността, 
увивното растение на бхакти ще бъде изкоренено и всичките му листенца ще 
изсъхнат. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.19.156) 

(2) Не всички ученици, приели посвещение от един и същ гуру, трябва да бъдат 
считани за равни. Макар повърхностно погледнато всички те да са приели 
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подслона на духовния учител и да са получили мантрата от него, не всички 
могат да бъдат смятани за истинни и искрени ученици. Духовният учител 
възнаграждава ученика, посветил се с обич в служба на учителя си; такъв ученик 
е способен да приемме и оцени милостта на учителя. Ученик, търсещ 
собственото си съвършенство трябва да помни, че сред 64-те части на 
преданосто служене, една от най-важните е вишрамбхена гурох сева, „служене 
на духовния учител с почит и уважение”. Истинският ученик вижда, че 
напътствията на духовния учител са благотворни както за него, така и за 
другите. 

(3) Да се показва неуважение към собствения духовен учител и към останалите 
ваишнави ила гибелен ефект върху духовния живот на човек. Трябва да се 
помни, че „Богът не може да търпи да се престъпват правилата на етикета” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.4.166) За нещастие някои обусловени души попадат 
под влияние на илюзорната енергия и са толкова замаяни от гордостта на 
собствената си ученост и значимост, че арогантно се опитват да поправят или 
инструктират ваишнавите или гуру. 

(4) Онези, които желаят да увеличат своята преданост трябва да общуват с и да 
служат на другите бхакти, които са любящи и имат подобни духовни цели. 
Склонността да се служи на Вишну и на ваишнавите нараства в общуването с 
тези, които притежават тази склонност в огромни количества. 

(5) Поради свързаността си с гуру, духовният брат на гуру е толкова почитаем, 
колкото самия него. Човек трябва винаги да му отдава подобаващо уважение. 
Дори да си мисли, че инструкциите му не са правилни, той все пак трябва да 
поддържа външно благоприличие и да не го критикува директно с думи. 
Махапрабху ни учи на такова поведение чрез собствените си действия. 
Просто повтаряйки „Аз принадлежа на Гаура, аз принадлежа на Гаура” не е 

достатъчно. Човек трябва да следва практиката и ученията, дадени от Гаура, ако копнее 
да постигне обещаните резултати. („Према-виварта“) 
 

Рамачандра критикува Джагадананда Пандит 

 
Фамилният произход и рожденно място на Рамачандра Пури са неизвестни. 

Добре известно е само, че той е приел посвещение от Мадхавендра Пури. Кришна Дас 
Кавирадж Госвами разказва историята за взаимоотношенията с неговия гуру и с 
Махапрабху в Антя-лила на „Чайтаня Чаритамрита”. Тъй като бил иницииран ученик 
на Мадхавендра Пури, както Богът така и Парамананда Пури му указвали уважение. 
Въпреки свързаността си с такъв забележителен учител обаче, Рамачандара Пури 
общувал отблизо с хора, следващи пътя на сухото знание и бил привлечен от доктрини, 
противопоставящи се на чистото предано служене. 

Един ден Джагадананда Пандит видял Бога, Парамананда и Рамачандра да си 
отдават поклони един на друг, да се прегръщат и да разговарят. Той решил да покани и 
тримата да обядват заедно. Уредил за тях да бъде донесено изобилно количество 
Джаганнатх прасад и ги гостил добре. Когато приключили, Рамачандра Пури сам казал 
на Джагадананда да седне и да приеме прасад. Той специално се погрижил за пандита, 
лично сервирайки му остатъците от храната на Бога. След като Джагадананда 
приключил с храненето обаче, Рамачандра критикувал последователите на 
Махапрабху, казвайки: 

„Чувал бях, че последователите на Чайтаня са големи ядачи. Сега се убедих със 
собствените си очи, че това е вярно. Да се прехранват саннясите води до деградация на 
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религиозните принципи. Отреченик, който яде толкова много, ще изгуби обетите си.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.8.15-16) 
 

Как Рамачандра станал търсач на недостатъци 

 
Тази си склонност да намира кусури на другите, да критикува и да раздава 

напътствия в областта на сухата философия била резултата от оскърбленията, които 
Рамачандра Пури бил извършил в нозете на своя духовен учител. Когато Мадхавендра 
Пури лежал на смъртното си легло в Ремуна, той потъвал в дълбините на раздялата с 
Кришна и плачел в настроението на Радха след като Кришна заминал за Матхура. Той 
продължавал да повтаря и повтаря стиха: 

 
айи динадаярдра натха хе, 
матхуранатха кадавалокясе 
хридаям твад-алока-катарам 

дайита бхрамяти ким каромй ахам 
 

„О Господи, чието сърце се смекчава от страданията на нещастните! О 
Господарю на Матхура, кога ли ще Те зърна? Сърцето ми е изпълнено с мъката, че не 
Те виждам, любов моя, толкова съм объркан. Какво да сторя?” (“Чайтаня Чаритамрита” 
3.8.26-31) 

Тогава край него били Ишвара Пури и Рамачандра Пури. Рамачандра Пури не 
разбирал настроението на учителя си и се отнасял с него, както с обикновено човешко 
същество и арогантно започнал да му дава инструкции. Той рекъл: „Спомни си, че 
целият си изпълнен с блаженството на Брахман. Защо си се завайкал така, сякаш не 
познаваш собствената си Брахма-природа?” 

Когато Мадхавендра Пури чул тези думи на пълно невежество и безочливост, 
той се разгневил и рекъл на Рамачандра:  

„Махай се, махай се оттук, грешен негоднико! Аз умирам в отчаянието, че не 
можах да постигна милостта на Кришна, че не постигнах Матхура, а ти идваш да 
добавяш към нещастията ми! Върви където ти видят очите и не си показвай никога вече 
лицето пред мен! Ако те гледам докато умирам, ще приема ниско раждане. Аз загивам 
от мъката, че съм без Кришна, а този окаян глупец е дошъл да ме поучава за Брахман!” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.8.22-25) 

В резултат Мадхавендра Пури отдръпнал благодатта си от своя ученик, който 
след това започнал да развива материални желания. Той се превърнал в сух философ, 
лишен от какъвто и да било интерес към Кришна. И не само това, но станал критичен 
към всички, отдавайки се на неспирно търсене на грешките им. 

В тази връзка Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада пише в  своята 
„Анубхашя”: „Макар Рамачандра да видял собствения си гуру, страдащ от раздялата с 
Кришна, той бил неспособен да разпознае неземната природа на тези чувства. Той 
отсъдил, че учителят му е обикновен човек, податлив на земни настроения в резултат 
на материални недостатъци. И се опитал да му обясни ползата от единението с 
Брахман. Мадхавендра Пури се разгневил на глупостта и неуважението към 
наставленията му, които проявил неговия ученик и спрял да желае благополучието му. 
Той го изоставил и го пропъдил от себе си.” 

От друга страна Ишвара Пури не само се придържал към учението на своя гуру, 
но и му служел физически и така заслужил милостта му, потъвайки в океан от любов 
към Кришна. 
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Ишвара Пури заслужил милостта на духовния си учител, докато Рамачандара 
Пури получил враждебността му. За назидание на света те двамата служат като пример 
за благословиите  на гуру и за неговото наказание. (“Чайтаня Чаритамрита” 3.8.32) 
 

Рамачандра Пури открива недостатъци на самия Бог 

 
Лишен от благословиите на духовния си учител, Рамачандра Пури ходел сред 

саннясите, гледайки ги какво вършат и по колко ядат, само и само да намира 
недостатъци у тях. Той критикувал отречениците че ядели сладкиши, казвайки че това 
затруднява контрола над сетивата. 

Неспособен да оцени славата на Бога, мислейки Го за обикновен човек, 
Рамачандра Пури са заел да събира всякакъв вид информация, засягаща жилището Му, 
навиците Му, колко яде, колко спи, кога излиза, кога се прибира. Интересувало го само 
да намери някакъв кусур и най-после открил един. Макар единствената му цел да била 
да намери недостатък у Бога, Рамачандра Пури идвал редовно да се вижда с Него. 
Когато се срещнели Богът винаги му отдавал смирените си почитания, въз основа на 
това, че бил духовен брат на Неговия гуру.  

Една заран Рамачандра Пури дошъл в жилището на Махапрабху. Виждайки 
много мравки в стаичката на Бога, той започнал да Го критикува, казвайки: „Миналата 
вечер тук със сигурност е имало меласа. Затова са плъзнали толкова много мравки. 
Уви, колко е тъжно да се види такава привързаност към сетивното наслаждение сред 
отречениците!” След тези думи той се изправил и напуснал. 

Макар мравките съвсем естествено да си лазят навсякъде, Махапрабху се 
притеснил от обвинението на Рамачандра Пури. Той повикал Говинда и му заръчал да 
намали дневната Му дажба на ¼ гърненце с оризов прасад и 5 ганди зеленчуци. 
Заканил се, че ако Говинда му донесе повече от това количество ще напусне Пури. 

Когато отдадените чули, че Махапрабху е намалил дневния си прием на прасад, 
сякаш били ударени от гръм. Те порицали Рамачандра Пури и сами спрели да ядат. 
Чувайки, че Махапрабху и отдадените Му са ограничили количеството храна, която 
приемат, Рамачандра Пури отишъл да види Бога и безочливо казал: 

„Един санняси не бива да наслаждава сетивата си. Той трябва да напълва 
стомаха си с простия минимум. Виждам, че си отслабнал. Чух, че си отрязал яденето си 
наполовина. Но подобно сухо отречение също не е религията на санняси. Санняси яде 
само толкова, колкото да поддържа тялото си, но без да потъва в сетивни наслади. 
Правейки това, той става съвършен в дисциплината на познанието. Както е казано в 
„Гита”: 

О Арджуна, йога практиката е невъзможно за оня, който преяжда или пък не си 
дояжда; който спи твърде много или пък прекалено малко. За човек, който яде, почива 
и влага усилия във всичките си задължения по един регулиран начин и който спазва 
регулираните часове в правилно разпределение, пракрикуването на йога донася края на 
всички земни страдания. („Бхагавад Гита“ 6.16-17) 

Махапрабху обаче продължил да показва на Рамачандра Пури същото уважение 
като преди и смирено казал: „Аз съм като невежо момченце и голямото Ми щастие е, че 
се отнасяш с Мен като със свой ученик и ме напътстваш. Ще дам най-доброто от себе 
Си да последвам наставленията ти.” Чувайки това Рамачандра Пури станал и излязъл. 
 

Парамананда Пури се опитва да се намеси 
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Междувременно Парамананда Пури научил, че всички бхакти на Шри Чайтаня 
Махапрабху ядат само наполовина, колкото обичайно. Той и някои други отдадени се 
обърнали към Бога с голямо смирение и казали: „Рамачандра Пури по пририда е 
клеветник. Няма причина да се отказвате от яденето, само защото той бил казал. Той 
има навика да кара хората да ядат много повече, отколкото искат, а след това им 
натяква, че преяждат. Два вида дейности, макар и отхвърлени от писанията, са 
същината на ежедневните му занимания: 

Човек не бива нито да хвали, нито да критикува делата на другите, произтичащи 
от тяхната природа, защото всичко в тази вселена е комбинация от материалната 
природа и живите души и по този начин е едно единствено същество. (Шримад 
Бхагаватам 11.28.1) 

„От тези две правила Рамачандра Пури почита едното, избягвайки да хвали, но 
макар да знае, че второто е по-важно, го пренебрегва, критикувайки другите.” 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур коментира този стих с 
думите: „Гореспоменатият стих от „Шримад Бхагаватам” дава две наставления. 
Първото, наречено пурва-видхи, е че човек не бива да възхвалява, а второто, пара-видхи, 
е че не бива да критикува. Най-основно се казва, че правилото, дадено като следващо, 
има предимство пред предходното наставление. От това можем да разберем, че да се 
хвали някой не е толкова опасно, но клеветите трябва да бъдат отбягвани. В случая 
обаче Рамачандра Пури спазвал инструкцията да не слави другите, но не следвал 
забраната срещу критицизма.  Така той пренебрегвал пара-видхи, но стриктно спазвал 
пурва-видхи. Затова този стих има иронично значение.” 

Парамананда Пури продължил: „Рамачандра Пури не хвали дори човек, който 
има хиляди добродетели; по-скоро намира начин да нарече тези добродетели 
недостатъци. Не бива да се отказваш да ядеш, заради неговия критицизъм. Приемай 
покани, както преди!” 

Махапрабху отвърнал: „Няма причина да се гневиш на Рамачандра Пури. Един 
санняси не бива да лакомее да наслаждава езика си, а да яде, само колкото да задържи 
душата и тялото заедно.” 

Макар бхактите да продължавали да настояват Бога да изостави новите си 
принципи, той не го сторил. Най-после отвърнал на молбите им, приемайки половината 
от първоначалното количество прасад (вместо четвъртина). 
 

Рамачандра напуска Пури 

 
Ако Гададхар Пандит, Бхагаван Ачаря или Сарвабхаума Бхаттачаря поканели 

Бога в ден, в който Той вече бил поканен на вечеря от някой друг, той отказвал 
предишния ангажимент. И тогава ядял толкова, колкото му сервирали. 

Понякога Махапрабху се отнасял с Рамачандра Пури според светския етикет, а 
понякога го игнорирал, сякаш не бил по-ценен от сламка. Всички дейности на Бога са 
благодатни и прекрасни, през всички времена и обстоятелства. 

Понякога Богът се държал почти като със слуга с Рамачандра Пури. Друг път го 
третирал като сламка. Дейностите на Бога са отвъд човешкото разбиране. Каквото и да 
прави, на когото и да го прави, то е пленително. (“Чайтаня Чаритамрита” 3.8.94-95) 

Рамачандра Пури се задържал в Пури дългичко преди да замине на поклонение. 
Когато заминал, отдадените се почувствали изключително щастливи, като че ли тежък 
товар от камъни бил ненадейно свален от главите им и бил паднал на земята. 
Махапрабху отново започнал да приема покани, както преди и отдадените можели да 
му сервират без задръжки. 
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Такъв е резултатът, ако бъдеш отхвърлен от духовния си учител. Накрая 
оскърбленията достигат до самия Върховен Бог. Макар Богът да не взимал под 
внимание обидите на Рамачандра Пури, считайки го за по-старши, чрез поведението му 
Той инструктирал всички за резултата от оскърбяването на духовния учител.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.8.99-100) 
 
 
 

ШРИЛА ЛОКАНАТХ ГОСВАМИ 

 
Локанатх Госвами бил познат като Лила Манджари в Кришна Лила. (“Гаура-

ганоддеша-дипика”) 
Локантх бива считан за пряк ученик и придружител на Махапрабху. Преди да 

дойде в Навадвип, той живеел в селцето Талкхори в днешен Бангладеш, а преди това 
пък живял в Канчра Пара. Името на баща му било Падманабха Чакраварти, а майка му 
се наричала Сита Деви. Това се потвърждава в „Бхакти-ратнакара”: 

„Отдавам обожанията си на Локанатх Прабху, сикът на Падманабха, чийто 
живот се върти около служенето му към неговото мурти Радхавинода.” (“Бхакти-
ратнакара” 1.297) 

Бхугарбха Госвами бил най-близкият приятел и постоянен спътник на Локанатх. 
Той бил Према Манджари във Враджа (“Гаура-ганоддеша-дипика” 187). Според 
„Садхана-дипика” той бил чичо на Локанатх. В „Шакха-нирнаямрита” намираме 
следния коментар за Бхугарбха Госвами: 

„Отдавам почитанията си на славния Бхугарбха Прабху, който казват се родил 
от земните недра. Той дарява любовта към Кришна и намира удоволствие в служенето 
към Говинда Дева. Той е състрадателен, простосърдечен и винаги радостен.” 

Дикша Гуру на Бхугарбха Госвами бил Гададхар Пандит Госвами. Неговият 
духовен брат Шри Бхагавата Дас, също бил техен близък приятел.  
 

Локанатх и Бхугарбха отиват във Враджа 

  
Локанатх Госвами се отказал от семейния живот през 1510 г и дошъл да се 

срещне със Шриман Махапрабху в Навадвип. Махапрабху веднага му казал да иде да 
живее във Вриндаван, казвайки му че собственото Му намерение било съвсем скоро да 
приеме санняс и самият Той да иде там. Локанатх се разплакал като си представил 
прекрасните къдрици на Бога обръснати и страданието на бхактите от заминаването 
Му. Виждайки тревогата на Локанатх, Махапрабху го прегърнал и го утешил с 
различни духовни напътствия и Локанатх напълно Му се отдал. Виждайки мъката на 
Локанатх, Бхугарбха решил да тръгне заедно с него. Двамата приятели минали през 
много свети  места и най-сетне пристигнали във Враджа. 

Макар да бил дошъл във Вриндаван по заповед на Махапрабху, Локанатх 
непрестанно чувствал непоносима раздяла с Него и проливал обилни сълзи в копнежа 
си да Го зърне отново. Когато до него достигнала новината, че Махапрабху е приел 
санняс и е заминал за Пури, а оттам на поклонение из Юга, Локанатх побързал да иде в 
Южна Индия, за да бъде с Него. Пристигайки на юг обаче той научил, че Богът не е 
вече там, а е отишъл във Вриндаван. Локанатх незабавно тръгнал към Вриндаван с 
надеждата да Го види там, но пристигайки разбрал, че Богът е продължил към Праяг. 
Разочарован, но все пак решен да Го намери, Локанатх решил да замине за Праяг. 
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Този път обаче Махапрабху му се явил насън и му казал да престане да се движи 
насам-натам, а да остане във Вриндавана, извършвайки своя бхаджан. Не след дълго 
Рупа, Санатан и Гопал Бхатта Госвами, както и други последователи на Бога започнали 
да идват да живеят във Враджа. Приятелството им донесло на Локанатх неимоверна 
радост. 

Когато Рупа остарял, за него било трудно да изминава целия път до Говардхан, 
за да получи даршан от Гопал. Поради силното му желание Гопал дошъл да постои в 
къщата на  Биттхалешвара в Матхура, привидно от страх пред мюсюлманските 
иконоборци, а всъщност, за да покаже милостта си към Рупа Госвами. Муртито 
останало там цял месец, а Рупа идвал за своя даршан заедно с Локанатх и други Гаудия 
ваишнави. 

Степента, в която Бхугарбха Госвами бил скъп на Локанатх, е описана в 
„Бхакти-ратнакара”: „Обичта на Локанатх към Бхугарбха била известна на всички. Те 
имали две тела, но в душата си били едно.” (“Бхакти-ратнакара” 1.317) 

Локанатх Госвами обожавал Радха и Кришна в дълбока раздяла, което усилвало 
интензитета на неговото отречение. Той винаги се боял и от най-мъничката слава. 
Затова забранил на Кришна Дас Кавирадж Госвами да спомене каквото и да било за 
него в „Чайтаня Чаритамрита”. Резултатът е, че там не е написана и дума за него, освен 
споменаването на името му.  
 

Локанатх и Радхавинода 

 
Локанатх Госвами неспирно пътувал из Враджа, посещавайки в екстаз 

различните свети места, където Кришна бил играл забавленията Си. Веднъж той 
отишъл в Кхадираван. След това посетил Кишор Кунд близо до селцето Умарао край 
Чатраван. Локанатх бил толкова впечатлен от красотата на това място, че останал 
известно време там, извършвайки усамотения си бхаджан. След като задълго бил 
потънал в Нам бхаджан, Локанатх закопнял силно да обожава Радха и Кришна във 
формата Им на мурти. 

Богът знае желанията на Своите отдаени и се чувства задължен да ги изпълни. И 
така Той лично дошъл, за да даде на Локанатх мурти, казвайки му преди да изчезне, че 
името му е Радха-Винода. 

Първата реакция на Локанатх била изумление при вида на муртито; след това 
той се изпълнил с мъчителен възторг от мисълта, че самият Бог тъкмо бил идвал и си бе 
отишъл. Но Радхавинода хвърлил сладкия си поглед върху Локанатх и му казал: „Аз 
живях тук в село Умарао на брега на Кишор Кунд. Видях страстното ти желание да Ми 
служиш, затова дойдох самичък. Кой друг, освен самият Аз би могъл да Ме донесе при 
теб? Сега съм много гладен, затова бързо Ми приготви нещо за ядене.” 

Щом чул тези думи, сълзи потекли от очите на Локанатх. Той бързо започнал да 
готви за Радхавинода и след това направил предлагане, което муртито изяло с огромно 
удоволствие. После Локанатх приготвил за Радхавинода постеля от цветя, върху която 
Го поставил, започнал да Му вее с клонки и радостно масажирал нозете Му. Оттогава 
насетне Локанатх се посветил на Радхавинода с тяло, ум и душа. 

Локанатх се чудел къде ще държи своето мурти тъй като постоянно бродел из 
земите на Враджа. Най-сетне решил да направи голяма чанта, която превърнал в храм 
на Радхавинода. Носейки я около врата си, той държал обожаемото си мурти близо до 
сърцето си като огърлица. Виждайки изпълнената с обич връзка между Локанатх и 
неговия Бог, хората на Враджа били превлечени към него и го запитали дали не иска да 
построят дом за него и Радхавинода, но Локанатх отказал. Неговият дух на отречение 
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бил толкова силен, че той отказвал да приема каквото и да било, освен ако не е 
абсолюютно необходимо за служенето му към неговото мурти. 
 

Нароттам Дас става ученик на Локанатх 

 
След като прекарал известно време в Кишор Кунд, Локанатх отишъл във 

Вриндаван. Тогава научил, че Рупа и Санатан са приключили със земните си 
забавления и заоплаквал напускането им в дълбока мъка. Горе-долу по това време 
Нароттам дас, който бил син на Раджа Кришнананда Датта от Гопалпур (днешен 
Бангладеш) пристигнал във Вриндаван и се срещнал с него там. 

Много години преди това, докато пътувал из Бенгал, Махапрабху плачел и пеел 
в екстаз след като бил казал на Нитянанда да иде в Пури. Това се случило на едно място 
на брега на река Падмавати, известно сега под името Прематали. Истината е, че 
Махапрабху всъщност складирал там Своята божествена любов за благото на 
Нароттам. Години по-късно, къпейки се в реката в Прематали, Нароттам бил незабавно 
обладан от према и бил вдъхновен да разсече семейните си връзки  и да иде във 
Вриндаван. 

Пристигайки във Враджа, Нароттам срещнал Рупа, Санатан и Локанатх. Той 
получил специалната благословия на Локанатх, ставайки неговият единствен ученик. 
Локанатх бил изключително отречен и бил дал обет да не приема никакви ученици. Но 
Нароттам също бил дал обет – да не приема посвещение от никой друг, освен от 
Локанатх. Нароттам непрестанно умолявал Локанатх да му даде посвещение, но той 
бил непоклатим в отказа си. За да спечели благосклонността му, Нароттам ходел 
посред нощ да почиства мястото, което Локанатх използвал за тоалетна. Локанатх с 
изненада открил, че мястото се поддържа чисто и бил любопитен да разбера кой 
извършва това служене. Една вечер той отишъл и се скрил в храсталака, мантрувайки 
джапа цялата нощ, очаквайки пристигането на анонимния си благодетел. 

Посред нощ Локанатх видял някой да идва и да започва да чисти мястото. 
Разпознавайки го, Локанатх бил смаян че Нароттам, цасрки син, се бил заел с такава 
отвратителна задача. Той бил объркан и го запитал с каква цел прави това. Нароттам се 
разплакал. Той паднал в нозете на Локанатх и казал: „Животът ми не струва нищо, ако 
не получа милостта ти.” Виждайки смирението и болката на Нароттам, трърдата 
решителност на Локанатх никога да не приема ученици омекнала и той му предал 
мантрите. 

Това е съвършен пример как човек би могъл да победи обожаемото си мурти 
чрез честно и безкористно служене. Нароттам Дас приел посвещение от Локанатх в 
деня на пълнолунието на месец Шраван. Локанатх и Нароттам изиграли това 
забавление, за да покажат стойността на несебичното и искрено служене пред света и 
специално пред хората от Северен Бенгал.  

Локанатх бил много отречен ваишнава, но той видял в Нароттам някой, който не 
само притежава културната основа, но и ентусиазма и вкуса да общува с хората. Затова 
го помолил да се върне по родните си земи и да проповядва Кришна съзнание.  

Когато човек е приел изцяло подслон при Върховния Бог и стои на 
трансценденталното ниво на пълна посветеност в служене на Бога, той обикновено 
няма ентусиазма да се захване с дела за благото на хората на телесно ниво. Когато 
преданоотдаден от калибъра на Нароттам Дас  тръгва срещу този принцип, тогава 
нараства славата на самите тези дейности за благото на другите. И тъй, Нароттам се 
завърнал в Северен Бенгал, следвайки заповедта на своя духовен учител, започнал да 
проповядва чистото предано служене и така спасил хората от родния си край. 
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В сбоя сборник с песни, познат като „Прартхана” Нароттам Дас Тхакур пише: 
„След като изстрадах големи мъки, о Боже, Ти ме доведе във Враджа, дърпайки 

ме с въжето на милостта, което бе завързал за шията ми. Съдбата и Мая ме натикаха 
обратно в кладенеца на материалното съществуване, прерязвайки това въже на 
милостта.” 

Локанатх Госвами напуснал този свят някъде около 1588-1589 г. в осмия ден на 
тъмната луна през месец Ашарх. Гробницата му се намира в храма Радха Гокулананда 
във Вриндаван. На неговото любимо мурти Радхавинода продължава да бъде отдавано 
служене в същия храм. 
 
 
 

ШРИ СУБУДДХИ РАЙ 

 
Нищо не се знае за родното място или родителите на Субуддхи Рай, освен че е 

бил роден в браминско семейство и бил известен с учеността си. Животът му се помни, 
защото получил приятелството на Махапрабху и Неговата специална благословия. През 
първата половина на живота си той за кратко заемал позицията на цар на Гаудадеш. 
(Според Бенгалския Речник на Ашутош Деб, Гауда било името на древната столица на 
Бенгал, от която цялото Бенгалско кралство било наречено така. Навремето всички 
западно-бенгалци били познати под името Гаудии, но това име се е превърнало в 
синоним на ваишнавите – последователи на Чайтаня Махапрабху). 

Докато Субуддхи бил цар на Гауда, Хюсеин Кхан Сайид който след това станал 
Шах, му бил протеже и работел за него. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.25.180) 

Субуддхи поставил Хюсеин Кхан за отговорник при изкопаването на огромно 
езеро, но тъй като Хюсеин направил някои грешки, той заповядал да го бичуват. По 
ирония на съдбата не след дълго самият Хюсеин Кхан станал цар на Гауда и бил познат 
под името Алауддин Хюсеин Шах (1493-1519). Въпреки всичко, дори след като станал 
цар, той продължил да се отнася със Субуддхи Рай с голямо уважение заради помощта, 
която бил получавал от него в миналото. Той никога не възнегодувал срещу побоя, 
получен от Субуддхи, но въпреки това белезите останали по тялото му. 

Един ден царицата на Хюсеин Шах ги видяла и попитала откъде са. Когато 
царят разказал на жена си историята, тя се разгневила и поискала от съпруга си да 
осъди Субуддхи на смърт. Хюсеин Шах отказал да стигне до такава крайност, затова 
жена му предложила да го накаже като го лиши от кастата му. Шахът отказал да стори 
това, знаейки че то било равносилно на убийство. Обаче жена му продължила да 
настоява, като дори заплашила че ще се самоубие, ако той не направи нищо. Накрая 
Шахът бил принуден да отстъпи пред съпругата си и дал на Субуддхи да пие вода, 
което според хиндуистките обичаи означавало, че той загубил кастата си. 

Дори и преди тези събития Субуддхи бил станал напълно непривързан към 
материалния живот. Той използвал тази възможност, за да напусне семейството и дома 
си и да иде да живее в Бенарес. Там разпитал Смарта Брамините какво да стори в 
изкупление на изгубения си кастов статус. Те му отвърнали, че трябва да извърши 
самоубийство, изпивайки врящо гхи. В „Гаудия ваишнава Абхидхана” се казва, че било 
обичайно да се извършва покаяние чрез скачане в огън от слама (който не е лесно да 
бъде изгасен). Други обаче възразили, казвайки че такова тежко наказание не 
съответства на миниатюрната природа на оскърблението. Тази разлика в мненията сред 
брамините разколебала Субуддхи Рай. 

Известно време след това, когато Махапрабху дошъл в Бенарес, Субуддхи 
отишъл да се срещне с Него и Му разказал цялата история от игла до конец. Богът му 
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препоръчал да иде във Вриндаван и да мантрува имената на Кришна. Махапрабху 
казал: „Махни се от това място и иди във Вриндаван. Възпявай светите имена на 
Кришна неспирно. Дори простото отражение на Името ще унищожи всички грехове, 
които си извършил. А ако продължиш да мантруваш, ще спечелиш лотосовите нозе на 
Кришна.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.25.191-193) 

По заръка на Бога Субуддхи Рай тръгнал за Вриндаван, спирайки по пътя в 
Праяг, Айодхя и Наймишараня, където оставал за известно време. Когато най-сетне 
пристигнал в Матхура, той научил че Богът вече бил тръгнал за Праяг и че тъкмо Го е 
изпуснал. От мъка и дълбока раздяла, Субуддхи заживял в интензивно отречение. 
Изкарвал си прехраната като събирал сухи дърва из джунглата и ги продавал в 
Матхура. Преживявал от нищожната сума, която припечелвал, ядейки само сушен грах 
колкото да поддържа тялото и душата си заедно. При това успявал да задели настрана 
малко пари, които използвал в служене на бенгалските ваишнави, хранейки ги с ориз и 
кисело мялко. 

Субуддхи Рай събирал изсъхнали дърва, продавайки ги в Матхура, полuчавайки 
5-6 пайса за всеки товар. Като се хранел със сух грах, той похарчвал само една пайса за 
храна. Останалите пари пазел при един търговец. Когато и да видел някой ваишнава в 
нужда, той го нахранвал, а когато Гаудия ваишнавите пристигали в града, той им 
осигурявал ориз, кисело мялко и синапено масло за обтриване на тялото. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.25.197-199) 

Рупа Госвами се радвал много, виждайки отречението на Субуддхи Рай и 
неговото служене към ваишнавите. Той взел Субуддхи със себе си при посещението на 
всички свети  места във Враджа Мандала.  

От това става ясно, че служенето към ваишнавите не е запазено само за богатите. 
Дори един беден човек би могъл да намери начини да служи на Вишну и на 
ваишнавите, ако има искреното желание да го направи. Това е примерът, показан чрез 
светия живот на Субуддхи Рай. 

Когато Санатан Госвами вървял от Бенарес към Матхура, той следвал главния 
път от Праяг по заръка на Бога. Междувременно Рупа и Анупам вървели по пътя край 
брега на Ганг, за да се срещнат с Махапрабху в Праяг. Пристигайки в Матхура, Санатан 
научил от Субуддхи Рай, че е изпуснал Рупа и Анупам. Субуддхи показал голяма обич 
към Санатан, познавайки го още от предишния му живот като правителствен министър. 
Той искал да му служи, но Санатан бил твърде смирен, за да приеме служенето му. 

Субуддхи прекарал остатъка от живота си във Вриндаван, обожавайки Бога като 
възпявал светите имена, живеейки в дълбоко отречение. Датата на неговото напускане е 
неизвестна. 
 
 
 

ШРИ РУПА ГОСВАМИ 

 
Онази, която бе позната във Вриндаван като Рупа Манджари, сега се появи като 

Рупа Госвами. (“Гаура-ганоддеша-дипика”) 
Лалита е най-главната сред сакхите, формиращи антуража на Радхарани, а Рупа 

Манджари е най-главната сред групата на Лалита. По тази причина той бил главният 
сред Шестимата Госвами в Гаура Лила. 
 

Родословното дърво на Рупа Госвами 
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Според бенгалския речник на Ашутош Деб, годините на раждане и напускане на 
Рупа Госвами са 1489-1558 г. Рупа бил роден в браминско семейство от Бхарадваджа 
готра, произхождащо от Карнатак, където те били царе. Името на баща му било Кумара 
Дева; името на майка му е неизвестно. Нарахари Чакраварти Тхакур изрежда имената 
на  седем поколения от неговото семейство в „Бхакти-ратнакара” (1.540-568) 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур е резюмирал фамилната му 
история в своята „Анубхашя”: „Джагадгуру Сарваджна бил велика душа, роден в 
семейство на царе-брамини от Бхарадваджа готра през 12 век от ерата Шака. Неговият 
син Анируддха имал двама сина, наречени Рупешвара и Харихара; никой от тях не 
наследил земите им. По-възрастният брат Рупешвара отишъл да живее в планините, а 
синът му Падманабха се преселил в Бенгал и заживял в село Наихати на брега на река 
Ганг. Падманабха имал петима сина, най-младият от които се наричал Мукунда. 
Мукунда станал баща на добродетелния Кумарадева, който имал неколцина сина, сред 
които били Рупа, Санатан и Анупам. Домът на Кумарадева се намирал в селцето Бакла 
в Чандрадвип (днешен Бангладеш). Трима от неговите синове станали ваишнави. 
Тримата братя напуснали родния дом и заживели в Рамакели, където работели. Там бил 
роден Джива Госвами. Поради службата си към Науаба (мюсюлмански управник) и на 
тримата била дадена титлата Малик. Махапрабху се срещнал за пръв път с Анупам, 
когато пристигнал в Рамакели. Когато Рупа Госвами напуснал правителствената си 
служба, за да иде във Вриндаван, с него тръгнал и Анупам, който бил познат още под 
името Валлабха.” (“Чайтаня Чаритамрита” 1.10.84 Анубхашя) 
 

Първата среща на Рупа с Бога 

 
Махапрабху срещнал Рупа и Санатан Госвами за първи път под кадамбовите и 

тамалови дървета в селцето Рамакели. Тримата братя били наети на служба при 
тогавашния цар на Гауда, Хюсеин Шах. Санатан Госвами бил негов премиер министър 
с титлата Сакар Малик, а Рупа Госвами бил също министър с титлата Дабир Кхас. Има 
доказателства за това в „Чайтаня Чаритамрита”, където Шахът се обръща към тях с тези 
титли. 

Докато пътувал из Гауда на път за Вриндаван, Махапрабху пристигнал в 
Рамакели, заобиколен от неизброими тълпи хиндуисти. Загрижен, Шахът привикал 
Рупа Госвами и го разпитал какъв е този Махапрабху. Рупа Госвами възславил Бога по 
такъв дипломатичен начин, че умът на Шаха се успокоил.  

Вриндаван Дас Тхакур също категорично потвърждава в „Чайтаня Бхагавата”, че 
Рупа и Санатан се наричали съответно Дабир Кхас и Сакар Малик.  

Рупа и Санатан са вечни спътници в лилата на Кришна. Когато дошло времето 
те да дадат своя принос в Гаура лила, Махапрабху и придружителите Му дошли в 
тяхното село. Изигравайки ранните си забавления, Богът и спътниците му полагали 
усилия да пазят скрита трансценденталната си природа, за да способстват за 
разпространението на ученията си сред хората в този свят; когато обаче се събирали 
един с друг, те не успявали да не я разкрият. Така и когато Рупа и Санатан съзряли 
Махапрабху, макар да били естетсвено привлечени към него, те се държали като 
обусловени души, за да покажат на хората от този свят как да действат. 

Когато Шахът чул, че Махапрабху е дошъл в Рамакели в компанията на хиляди 
хиндуисти, той се уплашил и заподозрял, че Махапрабху има някакви политически 
цели. Някой си Кешава Кхатри, който знаел за Бога, обяснил на Шаха: „Той е само един 
санняси, просяк отиващ на поклонение. Неколцина люде го придружават, но няма 
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причина за притеснение.” Шахът се консултирал също така и с Рупа Госвами, който му 
разказал за славата на Махапрабху и успял да успокои страха му.  

Копнеейки да се срещнат самите те с Бога, Рупа и Санатан излезли от палата 
посред нощ и отишли в Рамакели. Първо видели Нитянанда Прабху и Хари Дас Тхакур, 
които отвели двамата братя пред Бога. Рупа и Санатан поставили сламка трева между 
зъбите си и обвили шаловете около шиите си в знак на смирение. Те паднали в 
лотосовите нозе на Бога и със сълзи на очи направили следното смирено признание: 

„Ние сме милиони пъти по-окаяни и грешни от Джагай и Мадхай. Приели сме 
злощастно раждане, защото сме станали слуги на мюсюлманите и делата ни не се 
различават от техните. Постоянно общуваме с хора, които са враждебно настроени към 
кравите и брамините. Заради противните си дейности, сега сме завързани за вратовете и 
ръцете и сме захвърлени в пълната с екскременти яма на сетивното наслаждение.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 2.1. 196-199) 

Чувайки изключителното смирение на двамата братя, Богът изпитал 
състрадание. Дори  въпреки това, от отговора Му става ясно, че те не били обикновени 
обусловени души, а Негови вечни придружители. 

„Всъщност Аз нямаше нужда да идвам в Бенгал, но минах оттук само, за да се 
видя с вас двамата. Никой не знае целта Ми и хората ме питат защо съм дошъл в това 
село Рамакели. Много се радвам, че дойдохте да се видим. Сега можете да се завърнете 
по домовете си: не се бойте от нищо. Вие бяхте мои слуги живот след живот; знайте, че 
Кришна ще ви избави много скоро.” Казвайки това Богът поставил ръцете Си на 
главите на Рупа и Санатан, а те незабавно взели лотосовите Му нозе и ги поставили на 
челата си. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.1.212-216) 

Богът искал да покаже, че обусловените души биват освободени по милостта на 
преданоотдадените, затова помолил Нитянанда, Хари Дас, Шриваса, Гададхар, 
Мукунда, Джагадананда, Мурари, Вакрешвара и останалите Си спътници да 
благословят двамата братя.  

Тогава Санатан Прабху посъветвал Махапрабху: „Скъпи Боже, ти си тръгнал за 
Вриндаван в антуража на стотици и хиляди люде, а това не е подходящият начин да се 
върви на поклонение.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.1.224) В резултата на този съвет, 
Махапрабху отложил отиването във Вриндаван и след като стигнал малко по-нататък – 
до Канаир Ништхала – свърнал наобратно.  
 

Рупа подава оставка от службата си при Шаха 

 
От срещата в Рамакели става ясно, че Махапрабху възнамерявал да учи хората 

от този свят чрез Рупа и Санатан. Не дълго след това ревностният дух на отречението 
се събудил у двамата братя и те започнали да търсят начин да се отърват от неудобната 
си служба при Шаха.  

Най-сетне Шрила Рупа Госвами подал оставка от държавната си служба и 
отделил 10 000 златни монети, които оставил у един продавач в столицата Гауда за по-
възрастния си брат. След това взел остатъка от състоянието, което двамата били 
натрупали и го откарал с две лодки в Бакла Чандрадвип, където го разделил, давайки 
половината на брамините, една четвърт оставил за поддържане на семейството си, а 
последната четвърт поверил да бъде пазена от един доверен брамин, в случай на 
някаква бъдеща нужда. След това той изпратил двама пратеника до Пури, за да разбере 
кога Махапрабху възнамерява да пътува за Вриндаван по пътя през джунглата 
Джарикханда. 



172 
 

Междувременно Санатан Госвами спрял да изпълнява задълженията си в двора 
на Шаха. Макар да се преструвал на болен, всъщност той бил зает с усилено изучаване 
на „Бхагаватам” с група учени по санскрит.  Шахът най-напред изпратил лекар да го 
прегледа, но научавайки истината, сам дошъл да го увещава да се върне на работа. Тъй 
като Санатан показвал упорита неохота да се заеме със задълженията си, Шахът го 
хвърлил в затвора, след което предприел нашествие в Ориса. 
 

Рупа се среща с Махапрабху в Праяг 

 
Когато Рупа получил новини от двамата си пратеника, че Махапрабху е тръгнал 

за Вриндаван, той напуснал Бакла заедно с брат си Анупам в опит да се присъединят 
към Него. Той изпратил писмо на Санатан, за да го уведоми какви са намеренията им, 
провокирайки го да предприеме всички неибходими стъпки да се освободи от затвора и 
да дойде с тях. Пристигайки в Праяг, Рупа научил, че Махапрабху се намира в дома на 
един брамин от Южна Индия. Когато го намерил там, той бил напълно победен от 
чуства на любов към Бога. Той и Анупам поставили сламки между зъбите си и 
многократно отдали пълните си дандавати пред Махапрабху, пеейки стихове на 
възхвала и смирение. Богът чувствал голяма обич към двамата братя и казал: 
„Милостта на Кришна е неописуема, защото Той ви избави от задънения кладенец на 
чувствения живот.” 

После Махапрабху рецитирал стихове, казващи че един преданоотдаден от 
семейство на кучеядци е по-скъп на Бога дори от брамин, познаващ четирите Веди и че 
отдаденият на Бога е също толкова обожаем, както самият Бог. След това им показал 
милостта Си като ги прегърнал, а те поставили лотосовите Му нозе на главите си. 
Двамата братя събрали дланите си и изрекли следния стих, за да изразят 
благодарността си към Бога за милостта Му към тях: 

 
намо махаваданяя 

кришна-према-прадаяте 
кришная кришна-чайтаня- 
намне гаура-твише намаха 

 
„Отдавам почитанията си на Теб, който Си най-милостивата инкарнация; на Теб, 

който даряваш любовта към Кришна, на Теб, който Си самият Кришна наречен Кришна 
Чайтаня с кожа със златист цвят.” 

Махапрабху научил от Рупа Госвами, че брат му Санатан бил хвърлен в затвора 
от Шаха, но предсказал, че не след дълго той ще избяга и ще се срещнат.  
 

Срещата с Валлабха Бхатта 

 
Междувременно новината за пристигането на Махапрабху в Праяг прекосила 

Ганг и достигнала селцето Ариал, където живеел Валлабха Бхатта. Когато Валлабха 
научил, че Богът е дошъл, той мигновено се спуснал към Праяг да Го зърне и се 
строполил на земята в поклон пред Него. Махапрабху го прегърнал и двамата 
заприказвали за Кришна. Валлабха Бхатта с изумление наблюдавал екстатичните 
реакции на Бога по време на разговора.  

Веднага щом видяли Валлабха Бхатта, Рупа и Анупам му отдали почитанията си 
отдалеко заради смиреността си. Когато той се приближил да ги докосне, двамата 
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отвърнали: „Ние сме окаяни недокосваеми. Не бива да се замърсяваш с досега до нас” 
И те седнали на известно разстояние от тях. 

Махапрабху се зарадвал на тяхното смирение, а Валлабха Бхатта бил впечатлен. 
Богът рекъл на Бхатта: „Ти си по-възрастен аристократичен брамин, докато тези 
двамата принадлежат към ниска каста. Определено не бива да ги докосваш.” Валлабха 
успял да отгатне, че в думите на Бога има някакъв скрит смисъл и запитал как те могат 
да бъдат считани за хора от ниска класа, щом възпяват святото име на Бога. 

След това Валлабха поканил Бога и спътниците Му да дойдат в неговия дом да 
приемат прасад и Махапрабху с радост приел. Те се качили в една лодка, но докато 
пресичали влетите една в друга Ямуна и Ганг, Махапрабху бил запленен от тъмните 
води на Ямуна и затанцувал екстазно в лодката, причинявайки на всички голяма 
тревога и уплаха. Най-сетне Той скочил във водите на Ямуна и се наложило всички 
бхакти да Го измъкват обратно на борда.  

Валлабха Бхатта отвел Бога в дома си, измил нозете Му и напръскал с водата 
главата си. След това направил пуджа на Бога с най-различни съставки. После Го 
нахранил с многобройни гозби, удовлетворявайки Рупа и Анупам с остатъците от 
хараната Му. След като Махапрабху се нахранил, той му дал да пречисти устата Си и 
след това му показал къде да отдъхне. Когато Богът полегнал, той седнал край Него и 
Му служил като масажирал нозете Му.  Така Валлабха Бхатта решил в себе си, че е 
постигнал най-голямото щастие. Богът му нареди да се нахрани и самият той. 

В това време Рагхупати Упадяя, брамин от Тирхут, пристигнал там. Богът в 
екстаз слушал стиховете за предаността, които този поет бил съчинил. Махапрабху го 
помолил да каже кой облик, обител и възраст на Бога били най-обожаеми и накрая кой 
бил върховният предмет на обожание. Рагхупати отвърнал: 

„Обликът на Шямасундара е върховният облик, град Матхура е висшата обител, 
върху младостта на Бог Кришна трябва винаги да се медитира и любовта към Кришна в 
настроението на гопите в най-извисеното чувство.” („Падявали“, 82) 

Махапрабху бил много щастлив от този отговор и прегърнал Рагхупати Упадяя. 
Всички жители на селото станали преданоотдадени на Кришна, виждайки Махапрабху. 
Накрая Валлабха Бхатта отново отвел Махапрабху с лодка в Праяг. 
 

Махапрабху напътства Рупа 

 
Страхувайки се че ще привлече тълпи народ, Махапрабху останал само 10 дни в 

Праяг, скрит в Дашашвамедха Гхат. Той инструктирал Рупа Госвами във вайшнавските 
доктрини, обяснил му природата на Бог Кришна, предаността към Него и теологията на 
раса. 

Богът научил Рупа на истината за Кришна, на предаността към Него, на 
свещената естетика, както и на заключенията на „Бхагаватам”. Той състрадателно влял 
всички учения, които бил чул от Рамананда Рая в Рупа Госвами. Богът прехвърлил 
силата Си в сърцето на Шри Рупа и го направил експерт в обясняването на всички тези 
учения. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.19.105-107) 

Ученията, които Махапрабху дал на Рупа Госвами, са познати като „Шри-рупа-
шикша”. Синът на Шивананда Сен, Кави Карнапур е описал това нашироко в своята 
„Чайтаня-чандродая-натака”: 

В хода на времето потокът на забавленията на Кришна във Вриндаван бил 
изгубен, за да бъде той познат отново в детайли, Богът напоил Рупа и Санатан със 
Своята милост в самите земи на Вриндаван. Богът обяснил раса-шастра на Рупа 
Госвами по начин, по който не бил правил това пред никой друг; тъй като Рупа бил 
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скъп приятел на Сварупа Дамодар неговата истинска идентичност била тази на любима 
на Бога, натурата му била природата на самата божествена любов и той също така 
притежавал естествена физическа красота. Махапрабху го смятал за същия като себе Си 
и наистина той бил експанзия на Бога. (“Чайтаня-чандродая-натака” 9.38-39) 
 

Шри-Рупа-шикша 

 
Чрез Рупа Госвами, Махапрабху дал на света познанието за Вриндаванските 

забавления на Кришна и процеса за постигането Му във Вриндаван. Кришна Дас 
Кавирадж Госвами пише: „По милостта на Санатан аз научил доктрините на 
предаността, докато чрез благодатта на Рупа бях способен да открия необятната 
божествена естетика на предаността.” (“Чайтаня Чаритамрита” 1.5.203) 

Богът ни учи на свещения трепет и на любовните забавления във Вриндаван 
чрез Рупа Госвами. Кой би могъл наистина да опише фиността на Шри Чайтаня лила?” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.5.87) 

По същия начин както Богът озарил сърцето на Брахма с детайлите на 
сътворението и така сторил проявлението на космоса възможно, така и Шри Чайтаня 
Махапрабху пламенно оплодотворил сърцето на Рупа Госвами с духовна мощ, така че 
да бъде способен да съживи вриндаванските забавления на Кришна, които били почти 
напълно потънали в забрава. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.19.1) 

Докато били в Праяг, Махапрабху дал на Рупа пряка заповед да напише 
„Бхакти-расамрита-синдху”. Това е потвърдено от самия Рупа във встъпителните 
стихове към книгата: 

„Обожавам лотосовите нозе на Върховния Бог, познат като Бог Чайтаня Дева, 
защото макар аз да съм нищо повече от невеж окаяник, аз бях заставен да напиша тази 
книга по Негово вдъхновение. („Бхакти-расамрита-синдху“ 1.1.2) 

Специално свързан с това е коментарът на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Госвами Тхакур относно важността да се изучават и пишат книги като елемент от 
духовната практика: „Животът на Госвамите бил безпримерен в своята отреченост. 
Понякога те възпявали светите имена на Бога, понякога Го обожавали пишейки книги 
върху темите на божествената естетика (бхакти-раса-шастра), а понякога си спомняли 
или възхвалявали Бог Чайтаня Махапрабху. Една идея се шири сред Пракрита 
Сахаджиите, че преданата практика налага отричане от изучаването и писането на 
книги за предаността, че всъщност какъвто и да бил вид изучаване на писанията трябва 
да се спре, за да достигне човек състоянието на невежество. Онези, които следват 
стъпките на Рупа Госвами не търпят подобни идеи. Ако обаче практикуващият изучава 
или пише книги за предаността с цел печелене на пари, с които да удовлетворява 
материалните си сетива или да добие материална слава, уважение или каквито и да 
били други незначителни и повърхностни цели, класифицирани като безумия и плевели 
в градината на преданото служене, то той няма да добие благодатните резултати, които 
са истинските плодове на такава дейност. Истинският Рупануга е лишен от плодоносни 
амбиции към подобни маловажни резултати.” („Анубхашя“ 2.19.131) 

Когато Махапрабху нахвърлял пред Рупа контурите на неговата книга за 
свещения трепет, той описал характеристиките на различните настроения, показвайки 
му как да добие вкус към неизмеримия океан на светия възторг и посочил колко трудно 
достижимо е преданото служене към Кришна.  

Джива или живото съществи е атомична искрица от съзнателна енергия. 
Дживите са неизброими и се делят на две категории – подвижни и неподвижни. 
Подвижните от своя страна са разделени отново на три групи: такива, които се движат 
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по земята, във въздуха или във водата. Сред онези, които живеят на земята, много 
мъничка част са човешките същества, от които само малцина приемат ведическите 
принципи. Онези, които са без кастови права, такива като пулинди, млечхи, шабари и 
будисти са мнозинство. От тези, които приемат Ведите, някои го правят единствено на 
думи, докато иначе са заети с греховни дейности. Групата, която практикува 
ведическите принципи, е много малка. А онези, които са заети с религиозни практики с 
някаква плодоносна цел, формират по-голямата част от тази група. 

Сред милиони такива карма-ништха последователи на Ведите, един може и да 
достигне нивото на духовното познание; и само един сред милиони подобни гяни 
наистина е освободена душа. А дори сред милиони освободени души е трудно да се 
намери и един преданоотдаден на Кришна. Предаността към Кришна, която е такава 
рядкост, се поражда от заслуга, добита чрез много добра съдба.  

Семето на увивното растения на предаността идва по милостта на Бога и 
Неговите предани. Растението на спонтанната екстатична преданост не разцъфва в този 
свят, дори не и във Вайкунтха в духовния свят, а единствено във Вриндаван, в 
лотосовите нозе на Кришна. Нозете на Кришна са като дърво на желанията, около което 
лозницата на предаността се обвива и дарява плодовете си. Това е описано красиво и 
ясно от Кришна Дас Кавирадж Госвами в „Чайтаня Чаритамрита”: 

Скитайки из цялата безкрайна вселена в раждане след раждане, някоя щастлива 
душа получава семето на предаността (бхакти-лата-биджа) по милостта на Кришна и 
гуру. Получавайки семето на преданото служене, човек трябва да се грижи за него, 
ставайки градинар и да го посади в сърцето си. Ако той полива семето редовно чрез 
процесите на шравана и киртана (слушане и възпяване), то ще покълне. Поливайки 
бхакти-лата-биджа кълнът на увивното растение постепено нараства до точката, в 
която прониква през стените на тази вселена и минава отвъд реката Вираджа, която 
дели материалния от духовния свят. То преминава през Брахма лока и през сиянието на 
Брахман, докато най-сетне достига духовното небе и духовната област Голока 
Вриндаван, където се прислонява в дървото на желанията на лотосовите нозе на 
Кришна. Там то се разраства буйно и принася плодовете на любовта към Кришна, 
докато градинарят продължава редовно да оросява растението с водата на слушането и 
възпяването тук в материалния свят. 

Оскърбленията към ваишнавите са като подлудял слон, който изкоренява и 
стъпква лозата и листата й изсъхват. Затова градинарят трябва да се грижи да защитава 
растението, закриляйки го с ограда, през която слонът не би могъл да премине. Дори 
въпреки това наред с лозата могат да израстнат плевелите на желанията за материални 
наслади или освобождение от света. Такива плевели са неизброими и разнообразни. 
Някои примери са забранените дейности, критикуването и двуличието, причиняването 
на страдание на другите същества, търсенето на богатства, хвалебствия и светско 
признание. Всички тези плевели растат заедно с основното растение, докато човек го 
полива и по този начин го задушават. Веднага щом отдаденият види някой от тези 
плевели да се развива край основната фиданка, той трябва незабавно да го отсече. 
Тогава истинската бхакти-лата ще расте на воля по целия път към Вриндаван, където 
ще намери подслон в лотосовите нозе на Кришна. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.19.151-
161) 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур коментира този пасаж в 
своята „Анубхашя”: „Чрез акта на поливане на преданото растение на служенето със 
слушане и възпяване, плевелите също биха могли да се развиват, задушавайки в 
резултат бхакти-лата. Ако човек не избягва лошото общуване, което е единственият 
начин да се освободи от оскърбленията докато слуша и мантрува, то той се привързва 
към сетивното наслаждение, към идеята за освобождение от материалните окови, към 
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различни мистични постижения или измамни практики. Той може също така да 
привикне към незаконно общуване с жени, да практикува разни други прояви на 
фалшива преданост като Пракрита Сахаджиите или да се превърне в обиталище на 
петте места, които Парикшит дал на Кали, а именно където и да се извършва хазарт, 
дрогиране, проституция, убийство на животни или натрупване на злато. Той започва да 
смята, че ваишнавите принадлежат към определена раса или каста; изнамира нечестни 
пътища да трупа пари или претендира да практикува живот в преданост и уединение, 
докато тайно лелее желания за слава и признание. Желанието за светска репутаиця 
също би могло да бъде резултат от правенето на компромиси с неотдадени, с 
философията си или с духовния си живот; или ставайки поддръжник на наследствената 
кастова система, приемайки ученичество към така наречен гуру, противопоставящ се на 
Вишну и на Вайщнавите. Резултатът от подобни криви пътища е че човек се опиянява 
от желанието да доставя наслада на собствените си сетива, преследвайки такива 
повърхностни и деструктивни цели. Той може да претендира, че е много свят и 
религиозен човек, но всичко, което е нещо по-малко от чистата преданост към Кришна 
е препятствие към постигането на служене към Бога. Ако човек изкоренява различните 
плевели още щом ги види да покълват, тогава лозата на преданосто служене ще може 
да израсте до Голока Вриндаван, където ще роди плодовете на божествената любов. 
Ако не, човек ще свърши с това, че ще бъде отрязан от живота в преданост и оставайки 
в материалния свят, независимо дали на нисшите или висшите планети, той ще трябва 
да изстрада реакциите на капризните си приумици.” („Анубхашя“ 2.19.160-161) 

Съществуват 12 предани настроения. Петте първостепенни сред тях са чувствата 
на пасивност, служене, приятелство, родителство и интимност. Седемте второстепенни 
чувства са хумор, изумление, героизъм, състрадание, гняв, отблъскване и страх. 

Петте първостепенни чувства остават постоянно в сърцето на отдадения, докато 
второстепенните са странични, появяващи се само когато има причина. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.19.188) 

Второстепенните раси действат като поддържащи елементи към основните 
чувства; те идват и си отиват, според благоприятните условия. След като са изпълнили 
функцията си те изчезват, докато първостепенните чувства са постоянно вкоренени в 
сърцето на отдадения. В ученията на Рупа Госвами, Махапрабху установява, че сред 
петте основни раси божественото настроение на интимната любов е най-висшето. 
Характеристиките на шанта-раса са изоставянето на страничните желания и устойчива 
привързаност към Кришна. Oнзи, който притежава настроението на служене, има 
своето служене, приятелят има близостта, а родителят има усещането на закрилник. 
Преданоотдадената душа в мадхуря-раса притежава всчки тези характеристики, като в 
добавка към това служи и със собственото си тяло. Също, както всички качества на 
останалите основни елементи на материята, като се започне с етера са добавени един 
към друг, обединявайки се в елемента земя, така и всички качества на другите предани 
настроения са обединени в настроениято на интимната любов. И тъй като всички 
чувства присъстват в мадхуря-раса, тя е най-висшата.  
 

Рупа започва да пише своите пиеси 

 
След като Богът наставлявал Рупа в продължение на 10 дни в Праяг, Той се 

приготвил да тръгне за Бенарес. Рупа копнеел да Го придружи, но Богът го 
инструктирал да продължи към Вриндаван, а по-късно би могъл да поеме по пътя през 
Бенгал и да Го посети в Пури. Следвайки заръката на Бога, Рупа Госвами продължил 
към Вриндаван, където останал един месец. След това той и Анупам тръгнали да търсят 
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Санатан, надявайки се да го срещнат нейде край Ганг. По времето когато те достигнали 
Праяг обаче, Санатан бил тръгнал към Матхура по главния път и така пътеките им се 
разминали. Пристигайки в Матхура, Санатан научил за приключенията на Рупа от 
Субуддхи Рай. 

Докато двамата братя пътували покрай брега на Ганг в посока Бенгал, Анупам 
напуснал този свят, отправяйки се към вечната обител на Бог Рамачандра. Заради 
смъртта на Анупам, Рупа Госвами не могъл да се присъедини към останалите бенгалски 
ваишнави в ежегодното им поклонническо пътешествие към Пури, пристигайки в 
Бенгал много по-късно. 

Докато бил във Вриндаван, Рупа бил започнал да пише пиеса за Кришна лила и 
бил съчинил няколко стиха от встъпителната част, наречена „нанди”. Нанди включва 
почтителните поклони и благословии и указва обекта на пиесата. Пътувайки из Ориса 
на път за Пури, той спрял да пренущува в селце, наречено Сатябхамапур. Там има сън, 
в който пред него се явила Сатябхама и му казала да напише отделна пиеса в нейна 
чест. 

На следната сутрин Рупа Госвами си рекъл: ”Сатябхама ми заръча да напиша 
пиеса за нея. Аз съм започнал да пиша пиеса, описваща случки едновременно от 
Враджа и от Дварака, но ще ги направя две отделни.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.1.43-
44) 

Пристигайки в Пури, Рупа не отишъл в храма на Джаганнатх да вземе даршан  
от Бога. Това било поради огромното му смирение. Всъщност макар да нямало пречка 
да отиде там, той дори не стъпвал в дома на Каши Мишра да посети Махапрабху, 
защото се срамувал, че е много пропаднал. Макар да бил роден във високоуважавано 
браминско семейство, той считал себе си за млеччха поради дългото си общуване с 
мюсюлманските управници в Бенгал. Затова той предпочел да остане да живее при 
Хари Дас край Сиддха Бакул. Самият Махапрабху зачел решението на Рупа и никога не 
го карал да иде да види Джаганнатх, защото искал да научи света на смирение чрез 
примера на Рупа Госвами. 

Чрез Хари Дас Богът ни научи на търпение; чрез Рупа и Санатан – на смирение. 
(“Бхакти-ратнакара” 1.631) 

Когато Махапрабху внезапно дошъл да посети Хари Дас един ден, Той бил 
привлечен от смиреното и чисто предано настроение на Рупа и го прегърнал. След това 
Богът приседнал край него и го запитал за последните новини около него и Санатан и 
те разговаряли за това и за други неща. Друг един ден Махапрабху дошъл там с 
всичките Си спътници и Рупа отдал почитанията си на всеки един от тях. От обич към 
Рупа, Махапрабху накарал Адвайта и Нитянанда да му дадат благословиите си. Всеки 
ден Махапрабху изпращал по Говинда остатъци от Своя прасад на Рупа и Хари Дас. 

Един ден Богът внезапно казал на Рупа: „Никога не карай Кришна да напуска 
Враджа. Кришна никога не изоставя Вриндаван, за да ходи някъде другаде.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.1.66) В резултат на този съвет от Бога, Рупа разбрал че Сатябхама и 
Махапрабху искат две различни драми, затова съчинил „Видагдха-мадхава” 
изключително за забавленията на Кришна във Враджа и „Лалита-мадхава” за Дварака 
лила. 
 

Богът харесва поезията на Рупа 

 
По милостта на Махапрабху, Рупа Госвами можал да разбере вътрешното Му 

състояние на преданост. Докато бил в Пури за Ратхаятрата, Рупа наблюдавал как 
Махапрабху стои пред колесницата, взирайки се в Бог Джаганнатх. Стоейки така, Богът 
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започнал да рецитира един стих от „Кавя-пракаша” в настроението на Радха. Макар 
привидно стихът да нямал нищо общо с Кришна, той хвърлил Бога в екстаз и Го 
накарал да заптанцува. Никой освен Сварупа Дамодар не могъл да разбере значението 
на стиха. Рупа Госвами обаче също прозрял настроението на Бога и съставил един 
оригинален стих, изразяващ тези чувства. Той го записал на палмово листо и го 
затъкнал в сламения покрив на Хари Дасовата колиба. След това отишъл да се окъпе в 
океана. 

Докато него го нямало, Махапрабху дошъл и намерил палмовия лист. 
Прочитайки написания върху него стих, той бил изумен как е могъл Рупа да има такава 
ясна интуиция за чувствата Му. 

„О приятелко моя! Това е същият мой любим Кришна, когото виждам тук в 
Курукшетра; и аз съм същата онази Радха и ние и двамата чувстваме радостта на 
срещата. И въпреки това аз мечтая за горите по бреговете на Ямуна, където петата нота 
на Неговата флейта вибрира сладостно в сърцето ми.” („Падявали“, 383) 

Когато Рупа се завърнал от океанския бряг, Махапрабху  му зашлевил един 
любовен шамар с думите: „Откъде си разбрал за какво си мисля?”, а след това го 
прегърнал силно.  

Друг един ден Рупа Госвами бил зает с писанието на „Видагдха-мадхава”. 
Махапрабху пристигнал ненадейно и бил впечатлен от красивия му почерк, 
сравнявайки го с наниз от перли. Той прочел стиха, който Рупа тъкмо бил съчинил и 
който бил възслава на святото име. 

„Аз не зная от какво количество нектар са направени двете срички на името 
„Криш-на”! Танцувайки лудо на езика ми, те събуждат в мен копнежа да имам милиони 
усти. Влизайки в ушите ми, те ми даряват надеждата, че може би някой ден ще имам 
милиони уши и докато встъпват в градината на сърцето ми, те завладяват дейностите на 
всичките ми сетива, оставяйки ме бездеен!” („Видагдха-мадхава“ 1.15) 

Хари Дас Тхакур, ачарята на святото име, бил смаян да чуе такова необикновено 
славословие за името на Кришна и започнал да танцува. Той рекъл: „Слушал съм за 
славата на святото име от много писания и от мнозина светци, но никога не съм чувал 
такова описание за сладостта на името!” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.1.101) 

На следния ден, след посещението при Джаганнатх Дева, Махапрабху дошъл 
под Сиддха Бакул заедно с всичките си спътници, включително и Шри Сварупа 
Дамодар Госвами, Рамананда Рая и Сарвабхаума Бхаттачаря. Сварупа Госвами прочел 
стиха „О приятелко моя...” пред всички отдаени и обяснил как по специалната милост 
на Махапрабху, Рупа можал да разбере нещо, което дори Брахма и полубоговете не 
могат. След това Богът помолил Рупа да прочете стиха, възхваляващ святото име. 
Всички бхакти били много щастливи и казали: „Колко често сме слушали за величието 
на святото име, но никой досега не е написвал такова описание на сладостта му!” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.1.122) 

Тогава Рамананда Рая започнал да обсъжда заедно с Рупа темата на неговата 
пиеса. Той помолил да чуе стиха, с който щяла да започва пиесата, възхваляващ обекта 
на предаността му. Отначало Рупа не бил склонен да рецитира творбите си пред Бога, 
защото всъщност именно Той бил обектът на стиха мангала. Когато обаче и Богът 
настоял той да рецитира, Рупа прочел на висок глас своя стих. Махапрабху външно 
изразил неудоволствие, казвайки: „Възхвалите ти са прекалени. Това е преувеличение”, 
останалите бхакти обаче били завлядяни от екстазна любов. Ето втория стих от първо 
действие на „Видагдха-мадхава”: 

„Извисеният лъчист вкус на светия трепет е съкровището на праданата любов. 
Бог никога не го дарява на никога; и въпреки това по Негова милост в тази епоха на 
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кавги, Той се появи в златистия Си облик, за да раздаде това съкровище на света. Синът 
на Сачи е като лъв; нека завинаги обитава пещерата на сърцето ти.” 

Чувайки този необикновен стих, пропит с любов към Бога, Рамананда Рая 
започнал да хвали Рупа Госвами сякаш с хиляди езици. Той казал, че Рупа би могъл да 
напише такова вярно описание на такава трудноразбираема концепция единствено в 
резултат на Божията милост. Рамананда рекъл на Бога: 

„Жадувам да има хиляди езици, за да прослявям поетичната дарба на Рупа. Това 
не е поезия, това е фонтан от амброзия! Той следва точно класическата традиция при 
съставянето на пиесата си, а описанието му на любовните истории на Радха и Кришна е 
наистина дивно! Ушите и ума ми са пронизани от насладата да ги слушат.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.1.192-194) 

Навремето Кали Дас бил считан за най-големият Санскритски поет; това било 
допреди Рупа Госвами да започне да пише неземните си поеми, дълбоко наситени с 
божествени чувства 
 

Рупа във Вриндаван 

 
От Пури Рупа се завърнал в Гаудадеш, за да уреди справедливото разпределение 

на натрупаното си богатство сред семейството си, брамините и храмовете и останал там 
почи година преди отново да иде във Вриндаван. Междувременно Санатан Госвами 
дошъл в Пури по пътя през Джарикханда, а след това се върнал пак оттам към Враджа. 
Когато двамата братя се срещнали отново, била изминала повече от година откак не се 
били виждали.  

Рупа и Санатан поставили несравним стандарт на предана дисциплина и 
безпримерен метод на обожание: 

„Тези двама братя нямали постоянно обиталище, но спели всяка нощ под 
различно дърво в гората. Понякога се хранели в браминските къщи или просто чукали 
от врата на врата, изпросвайки по една шепа храна. Така препитанието им се състояло 
само от няколко сухи кори и пържен грах, които те изяждали без и следа от наслада. 
Единствените им притежания били канчетата им за вода, шаловете и окъсаните 
препаски, които носели. Независимо от това те непрестанно възпявали светите имена 
на Кришна, разговаряли за забавленията Му и ликуващо танцували. Били заети с 
Кришна бхаджан почти 24 часа на ден, спейки само по час и половина. Някои дни, 
потънали във възпяване на святото име, не спели въобще. Понякога пишели книги за 
божествения трепет на преданото служене, а друг път прекарвали времето си в 
раговори и размисли за Чайтаня Махапрабху.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.19.127-131) 

Рупа Госвами бива считан за автор на 16 книги: 
(1) „Хамсадута“ 
(2) „Уддхава-сандеша“ 
(3) „Кришна-джанма-титхи-видхи“ 
(4) „Лагху-радха-кришна-ганоддеша-дипика“ 
(5) „Брихад-радха-кришна-ганоддеша-дипика“ 
(6) „Става-мала“ 
(7) „Видагдха-мадхава“ 
(8) „Лалита-мадхава“ 
(9) „Дана-кели-каумуди“ 
(10) „Бхакти-расамрита-синдху“ 
(11) „Уджвала-ниламани“ 
(12) „Прайуктакхята-чандрика“ 
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(13) „Матхура-махима“ 
(14) „Падявали“ 
(15) „Натака-чандрика“ 
(16) „Лагху-бхагаватамрита“ 
Освен тези 16 заглавия „Упадешамрита”, „Намаштака”, „Сиддханта-ратна” и 

„Кавя-каустубха” също се приписват на него, макар последните две да са всъщност 
творби на Баладева Видябхушан. 

Рагунатх Дас Госвами живял в компанията на Махапрабху в Пури в 
продължение на 16 години под покровителството на Сварупа Дамодар Госвами. Когато 
Богът и Сварупа Дамодар приключили забавленията си в този свят, Рагхунатх бил 
толкова покрусен от липсата им, че решил да иде във Вриндаван и да се самоубие, 
хвърляйки се от Говардхан след като види Рупа и Санатан за последен път. Двамата 
братя обаче много обичали Рагхунатх и не му позволили да се самоубие. Вместо това се 
грижели за него като за свой трети брат и винаги гледали да са край него. 

Друг един от Шестимата Госвами бил Рагхунатх Бхатта Госвами, чийто баща 
бил Тапан Мишра. Докато бил в Бенарес, Махапрабху живял и се хранел в дома на 
Тапан Мишра, давайки на малкия Рагхунат възможността да Му служи, приемайки 
остатъците от храната Му, масажирайки нозете Му и т.н Когато порастнал, той отишъл 
да посети Бога в Пури и останал там осем месеца. През това време служел на Бога, 
пригатвяйки най-различни зеленчукови гозби, които много Му харесвали. След това 
Махапрабху му заръчал да се върне в Бенарес и да се погрижи за остарелите си 
родители, което Рагхунатх правил четири години. След смъртта им той се върнал в 
Пури, където Богът му казал да последва стъпките на Рупа Госвами и да иде във 
Вриндаван. Рагунатх последвал напътствието Му и дошъл във Враджа и там по 
милостта на Рупа бил осенен от любовта към Кришна. Той обичал да рецитира 
„Шримад Бхагаватам” за удоволствие на Рупа. 
 

Рупа Госвами и Говиндаджи 

 
Във Вриндаван Рупа Госвами направил храм на Говиндаджи, а Санатан – на 

Мадах Мохан. Нарахари описва начина, по който Говиндаджи се проявил пред Рупа в 
своята „Бхакти-ратнакара”: Махапрабху бил дал четири инструкции на Рупа Госвами – 
той трябвало да открие изгубените свети  места в дхама, да установи служене към 
мурти, да публикува творби за чистото предано служене и да проповядва любовта към 
святото име. Рупа Госвами бил изпълнил всяко от тези желания на Бога до 
съвършенство. Освен едно. Той се тревожел как би многъл да установи обожание на 
мурти и затова заскитал из селата и горите в областта на Враджа, търсейки 
Говиндаджи, но без успех. 

След като всичките му усилия пропаднали един ден Рупа седял на брега на река 
Ямуна, тъжен и изгарящ от чувството на непосилна раздяла от Кришна. Тогава една 
божествена личност, приемайки облика на красив Враджаваси дошъл при него и го 
запитал със сладък глас каква била причината за мъката му. Рупа Госвами бил запленен 
от очарователния глас и облик на този Враджаваси и му разказал всичко, което го 
тревожело. Мъжът успокоил Рупа, казвайкик: „Няма причина да се безпокоиш. Ще 
намериш Говинда на хълма Гома Тила, който е Йога Питх тук във Вриндаван. Всяка 
заран една крава ходи там и с радост му дава мляко.” При тези думи Враджаваси 
изчезнал. 

Рупа си помислил: „Кришна дойде тук при мен и разговаря с мен, а аз не можах 
да Го позная” и паднал в несвяст. Въпреки това той могъл по един или друг начин да 
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овладее чувствата си на загуба, че е бил неспособен да разпознае Кришна и тръгнал 
към мястото, което му посочил Враджаваси. Другите жители от селото му помогнали да 
копае на Гома Тила, докато не намерили мурти на Говиндаджи, по-красиво от милиони 
Купидони. Казва се, че това мурти на Говинда изначално било обожавано от 
собствения внук на Кришна, Ваджранабха. 

След като разкрил присъствието си на Гома Тила, на Говиндаджи отначало било 
служено в малка сламена колибка, но по-късно един ученик на Рагхунатха Бхатта 
построил прекрасен храм, за да подслони Бога. (“Бхакти-ратнакара” 2.404-37) 

През 1590 г царят на Амбер, Ман Сингх, ремонтирал съществуващата сграда и я 
надстроил, в резултата на което се издигнал изключително красив храм от пясъчник. 
Разказват, че седеметажната сграда била толкова висока, че император Аурангзеб 
виждал кубето й от палата си в Агра. От завист той разрушил горната част на храма. 
Горе-долу по това време Говиндаджи бил преместен първо в Бхаратпур, а по-късно в 
Джайпур от страх пред мюсюлманските иконоборци, където се намира и до днес. 
 

Шри Рупа Манджари Пада 

 
Нароттам Дас Тхакур описва Рупа Манджари или Рупа Госвами като своето 

„всичко на всичко „ в тази си песен от „Прартхана”: 
 

шри рупа манджари пада сей мора сампада 
сей мора бхаджана-пуджана 

сей мора прана-дхана сей мора абхарана 
сей мора дживанера дживана 

 
сей мора раса-нидхи сей мора ванча-сиддхи 

сей мора ведера дхарама 
сей врата сей тапа сей мора мантра джапа 

сей мора дхарама карама 
 

анукула хабе видхи се паде ханбе сиддхи 
ниракхибо ей дуи наяне 

се рупа мадхури раси прана кувалая-шаши 
прапхиллита хабе ниши-дине 

 
тува адаршана ахи гарале джарала дехи 

чирадина тапита дживана 
ха ха прабху коро доя деха море пада чая 

нароттама ланла шарана 
 

„Нозете на Шри Рупа Манджари са единственото ми притежание. Те са моята 
религиозна практика, моето обожание. Те са ми богатството, те са украшенията ми, те 
са животът на живота ми. 

Те са моята съкровищница от свят трепет, те са изпълнението на най-
съкровените ми стремления, те са предписаното ми задължение. Те са религиозния ми 
обет, моята медитация и моята мантра. Те за религиозният ми дълг. 

Един ден щастието ще ми се усмихне и ще се бъда осъвършенстван до 
положението да й служа. Ще видя нейния облик, който е океан от сладост. О, той ще 
накара лотосовата луна на сърцето ми да зацъфти нощ и ден. 
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О, змията на раздялата от теб лее отрова, изгаряща цялото ми тяло. Колко дълго 
страдах! Цял живот! О, Господи! Моля те, смили се и ми дари сянката на своите 
лотосови нозе. Нароттам приема подслона ти.” 

 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур също счита, че прахта от 

нозете на Рупа Госвами е най-скъпоценното нещо в живота му. Той често казваше, че 
не копнее за нищо друго. 

„Със снопче слама между зъбите си аз непрестанно се моля да се раждам отново 
и отново като прашинка в лотосовите нозе на Шрила Рупа Госвами.” (Рагхуматх Дас, 
„Мукта-чарита”) 

Самадхи храмът на Рупа Госвами може да бъде открит в двора на храма Радха-
Дамодар във Вриндаван. Това е и мястото, където той изпълнявал своя бхаджан в края 
на живота си. Друго място, осветено от спомена за Рупа в района на Враджа  се намира 
близо до Нандаграм и се нарича Тери Кадамба. Там Радха дошла преоблечена и дала на 
Рупа мляко, ориз и захар, за да сготви  сладък ориз за Санатан Госвами. Когато Санатан 
вкусил сладкия ориз, той усетил, че божествен екстаз обземя цялото му тяло. 
Научавайки обаче как са били получени продуктите, Санатан забранил на Рупа повече 
да готви сладък ориз, за да не създава затруднения на Радхарани. 

Забавленията на Рупа Госвами в този свят дошли към своя край през месец 
Бхадра, на дванайстия ден от растящата луна, на Джхулан Екадаши. 
 
 
 

ШРИЛА САНАТАН ГОСВАМИ 

 
Рати Манджари, която преди бе много скъпа на Рупа Манджари и бе също така 

известна сред някои мъдреци като Лабанга Манджари стана почитаемият Санатан, 
който не се различава от самия Гаура. Бисерът сред светците Санатан Кумар също се 
въплъти в него, за да изпълни определена мисия. (“Гаура-ганоддеша-дипика”) 

 
 

Животът на Санатан преди да срещне Махапрабху 

 
Според „Гаудия ваишнава Абхидхана” Санатан е роден през 1488 г. В същата 

книга е даден следният кратък разказ за това как дядо му бил нает на служба от 
мюсюлманския Шах: „По време на владичеството на Барбак Шах (1460-1470) дядото на 
Санатан, Мукунда станал царедворец  в столицата Гауда. Барбак Шах държал много 
абисински роби и евнуси в двора и в харема си; те били наричани „хабси” (което в 
днешно време е бенгалската дума за тъмнокож африканец). След смъртта на Барбах 
Шах синът му Юсуф станал цар, а след това го наследил неговият син Фатех Шах. По 
това време абисинците направили преврат, в който самият Фатех Шах бил убит. Те 
господствали в продължение на 5-6 години. Хюсеин Шах бил везир или премиер 
министър на последния от абисинските владетели и по-късно самият той станал 
владетел на Бенгал. Мукунда напуснал този свят по време на управлението на Фатех 
Шах и Санатан заел мястото му. Санатан успял да оцелее през време на абисинския 
период, а при владичеството на Хюсеин Шах се издигнал до високо положение, 
ставайки премиер министър, благодарение на личните си таланти. Рупа Госвами заемал 
друг министерски пост, най-вероятно на финансов министър. Титлата на Санатан била 
Сакар Маллик, а на Рупа – Дабир Кхас. 



183 
 

Когато бил още млад, Санатан Госвами учил при най-големия учен в страната на 
име Видя Вачаспати, изучавайки с него много писания. Той бил особено привързан към 
изучаването на „Шримад Бхагаватам”. Макар да бил роден в браминско семейство от 
най-висша класа, Санатан работел за мюсюлманското правителство и считал себе си за 
пропаднал и винаги се държал изключително смирено, както подобава на един 
ваишнава. 

Учителят на Санатан, Видя Вачаспати, идвал да постои за известно време в 
Рамакели и Санатан изучил всички писания от него. Никой не би могъл да постигне 
дълбините на предаността, която той изпитвал към своя гуру. (“Бхакти-ратнакара” 
1.598-599) 

Бащата на Санатан изпълнявал ритуали на покаяние след като се срещнел с 
мюсюлманин, макар самият Санатан да общувал непрестанно с мюсюлманите. Тъй като 
прехраната му зависела от тях той дори ги посещавал в домовете им. По тази причина 
той смятал, че се намира на същото ниво като мюсюлманите и се държал много 
скромно. Понякога, потъвайки в океан от смирение, той се считал за по-пропаднал дори 
и от млеччха. Санатан говорел за себе си така понеже бил общувал с мюсюлманите и се 
бил държал по същия низък начин като тях. Макар и роден в най-висше браминско 
семейство, той никога не считал себе си за брамин. (“Бхакти-ратнакара” 1.609-614) 

Чрез Рамананда Богът унищожил гордостта на Купидон, а чрез Сварупа Дамодар 
Той демонстрирал непривързаността. Чрез Хари Дас изразил издържливостта, а чрез 
Рупа и Санатан ни научил на смирение. (“Бхакти-ратнакара” 1.630-631) 

Чрез Хари Дас Махапрабху разкрил славата на святото име; чрез Санатан Той 
дал потока на преданите заключения. Чрез Рупа разказал за любовните забавления на 
Радха и Кришна. Кой може да разбере чудните Божии дела? (“Чайтаня Чаритамрита” 
3.5.86-87) 

По милостта на Санатан аз научих основата на доктрината за предаността, а по 
милостта на Рупа узнах за божествените предани чувства. (“Чайтаня Чаритамрита” 
1.5.203) 

Затова Санатан бива наричан бхакти-сиддхантачаря, учителят на преданите 
доктрини, което означава учителят по самбандха-гяна или основната взаимосвързаност 
между Бога, човека и света. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, 
основателят на Гаудия Матх, чийто различни клонове са се разпрострели из целия свят, 
милостиво бе дарил на учениците си една поема, наречена „Ваишнава ке?” – кой е 
ваишнава. Всред нектарните инструкции, които намираме в нея се споменават 
поученията на Махапрабху към Санатан Госвами от „Чайтаня Чаритамрита”: 

„О ти, коварен ум - който лъжовно проповядваше нирджана-бхаджана или 
практикуване на усамотен живот, който не е нищо повече от шоу, подобно на 
заблудените йоги, запленени от мистичните сили - изучавай поученията на Бога към 
Санатан много внимателно и медитирай върху тях.” 
 

Първата среща в Рамакели 

 
Махапрабху срещнал Рупа и Санатан за пръв път по време на неуспялото си 

поклонническо пътешествие към Вриндаван, минавайки през село Рамакели. Рамакели 
е познато под името „Гупта (скритата) Вриндаван”. Там има много места, свързани със 
спомена за Рупа и Санатан, например тамаловите и кадамбови дръвчета, под които 
разказват седял Махапрабху, когато се срещнал с Рупа и Санатан; на това място е 
построен малък параклис, в който се пазят отпечатъци от стъпките на Бога. 

Когато Рупа и Санатан видели Бога, те Му заговорили с невъобразимо смирение: 
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„Ние двамата сме милиони пъти по-деградирали, окаяни и грешни от Джагай и 
Мадхай. Раждането ни е прокълнато, понеже сме слуги на мюсюлманите и дейностите 
ни са досущ като техните. Ние постоянно общуваме с хора, които са враждебно 
настроени към кравите и брамините. Поради ненавистните си дела сега ние сме 
завързани за шиите и ръцете и сме захвърлени в помийната яма на злоумното сетивно 
наслаждение.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.1.196-199) 

Отчаяни сме, че сме толкова низки и долни; но виждайки Твоята милостивост 
ние закопняхме за благословията Ти. Това силно желание се надига в нас подобно на 
джудже, което жадува да докосне луната. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.1.204-205) 

Чувайки невероятното смирение на двамата братя, Богът изпитал състрадание и 
им рекъл: „Вие сте Мои вечни слуги. От сега нататък ще бъдете известни под имената 
Рупа и Санатан. Аз дойдох в Бенгал само и само, за да срещна вас в това селце. Кришна 
много скоро ще ви освободи от оплитането ви.” 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур пише следния коментар в 
своята „Анубхашя”: „Махапрабху показал милостта Си към Дабир Кхас и Сакар Малик, 
давайки им духовните имена Рупа и Санатан. „Нама-карана” е вид самскара от най-
ниското ниво на квалификация. Обаче онези, които пренебрегват милостта, изразяваща 
се чрез духовното име, нямат шанс да добият преданост към Кришна, но остават 
опиянени от материалния престиж. Пракрита Сахаджиите не взимат под внимание 
инструкциите на писанията, постановяващи, че минималната характеристика на един 
ваишнава  е той да носи символа на диска и раковината и урдхва-пундра (тилак) и да е 
приел едно от имената на Кришна. Така той би могъл да бъде квалифициран като 
Гаудия ваишнава. Не-ваишнавите не получават име от гуру ваишнава и така 
продължават да поддържат своето телесно разбиране за живота, без каквото и да било 
съзнание за свързаността си с Бога. Те продължават да се самоидентифицират с кастата 
си според името, което ги привързва към тялото им.” („Анубхашя“ 2.1.208) 

Сред придружителите на Бога, които присъствали на тази случка, били 
Нитянанда Прабху, Хари Дас Тхакур, Шриваса Пандит. Шрила Гададхар Пандит 
Госвами, Мукунда Датта, Джагадананда Пандит, Мурари Гупта, Вакрешвара Пандит и 
много други. Богът накарал всички тях да дадат благословиите си на Рупа и Санатан. 
Когато Махапрабху вече си тръгвал, всемъдрият Санатан Му рекъл: 

„По-добре напусни това място, Боже. Няма какво да правиш тук. Макар Шахът 
да има вяра в теб, той е мюсюлманин, на когото не може да се разчита. Да се върви на 
поклонение в такава огромна компания последователи не е препоръчително. Ти отиваш 
към Вриндаван с антураж от стотици хиляди хора, а това не е подобаващия начин да се 
пилигримства.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.1.222-224) 

Махапрабху продължил още малко по-нататък, достигайки Канаир Нитшала, но 
като оценил мъдростта в съвета на Санатан, той решил да тръгне наобратно, отначало 
отивайки в Шантипур, а след това в Пури. 
 

Санатан бяга от затвора 

 
Рупа и Санатан са вечни придружители на Кришна във Вриндаван. Те се 

появили в този свят, за да обогатят лилата на Бог Гауранга, играейки ролята на 
стремящи се към духовно съвършенство (садхаки). След като се срещнали с 
Махапрабху, те започнали да изпитват голямо нетърпение да променят начина си на 
живот и станали много отречени и аскетични.  

Шрила Рупа Госвами най-сетне подал оставката си от правителствената служба 
и оставяйки 10 000 монети за брат си при един търговец в Гауда, отнесъл останалото от 
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натрупаното им състояние в Бакла Чандрадвип, където го разделил между ваишнавите, 
брамините и семейството си. Той заделил една четвърт от него, поверявайки я на 
доверен брамин, в случай на бъдеща нужда.  

Хюсеин Шах се отнасял към Санатан Госвами като към свой по-малък брат и 
много го обичал. Санатан считал, че обичта на царя, както и на всяка 
материалистическа личност е източник на материално обвързване. Ако царят му се 
ядоса, за него би било по-лесно да разкъса тази обвързаност. По тази причина Санатан 
спрял да изпълнява задълженията си в двора на Шаха, преструвайки се на болен. 
Вместо това се захванал с усилено изучаване на „Шримад Бхагаватам” с група учени по 
санскрит. 

Шахът бил притеснен от болестта на Санатан и пратил лекар да го прегледа. 
Когато се върнал, лекарят съобщил на царя, че Санатан бил в отлично здраве и че 
изучава „Бхагаватам” с група пандити. Научавайки това, Шахът отишъл лично при 
него и му заговорил с много обич, опитвайки се да го убеди да се върне на работа. 
Санатан обаче отказал да се върне към министерските си задължения и освен това 
отказал да придружи Шаха във войната, която той подготвял срещу Ориса. Шахът 
станал подозрителен и го хвърлил в затвора. 

Междувеременно Рупа получил новини, че Махапрабху бил поел към Вриндаван 
по пътя през джунглата Джарикханда. Той незабавно тръгнал за Враджа заедно с по-
малкия си брат Анупам Малик като изпратил на Санатан писмо, в което го уведомявал 
за намеренията си, казвайки му да предприеме всички необходими мерки да се 
освободи и да се присъедини към тях. Според Бхактивинод Тхакур писмото съдържало 
следния стих на санскрит: 

„Къде отиде Матхура на Господаря на Ядавите? И къде е царството Кошала на 
Господаря на Рагхите? Виж това и нека ума ти бъде стабилен: внимавай, този свят не 
трае вечно.” („Амрита-праваха-бхашя“, 2.20.3) 

Санатан можел да разбере скрития смисъл на стиха, който посочвал, че Богът е 
отишъл в Матхура и се преизпълнил с радост. Той започнал да обмисля как да избяга от 
затвора. 

Санатан познавал пазачът мюсюлманин, защото именно той го бил наел и се 
помъчил да го убеди да го пусне, уверявайки го че Всемогъщия със сигурност ще го 
благослови и ще му дари спасение задето е освободил несправедливо задържан човек. 
Пазачът обаче не бил убеден, затова Санатан се опитал да го спечели, напомняйки  му 
че му дължи услуга, задето му бил дал тази работа. 

След като пазачът въпреки това отказал да го освободи, Санатан му предложил 
подкуп от 5 000 рупии. Чувайки това, решителността на пазача се поразклатила, но той 
все още се боял, че ще бъде хванат от Бадшаха. Санатан му рекъл: „Шахът отиде на 
война. Когато си дойде просто му кажи, че съм отишъл до тоалетната. И след това като 
съм отишъл при Ганг да се измия, съм скочил във водите и съм изчезнал. Кажи му че 
навсякъде си ме търсил, но не си ме намерил.” 

После Санатан го уверил, че няма да остане в района, тъй като намерението му 
било да стане суфи и да отиде на хаджилък в Мека. Затова той не бивало да се тревожи. 
Пазачът си оставал резервиран и накрая Санатан помолил търговеца да донесе 7 000 
рупии от парите, които Рупа му бил поверил да пази и ги поставил директно пред 
пазача. Виждайки парите пред себе си, пазачът се полакомил и се оставил да бъде 
убеден. Той прерязал веригите на Санатан и му помогнал да прекоси Ганг. 

Обикновено ние считаме ласкателството, искането на възмездие за сторена 
услуга, изкушаването на някого, говоренето на лъжи и подкупването за неетични 
действия. Санатан обаче използвал всички средства, с които разполагал, за да се 
освободи от веригите и за да може да се присъедини към Бога и да Му служи. За 
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постигането на благородна цел всички средства са позволени. Чистотата или 
неститотата на дадено средство зависят от чистотата или нечистотата на целите, които 
се преследват. За да служи на своя господар Рама, Върховният Брахман, Хануман 
изгорил Ланка, убивайки безчет живи същества, но тъй като действал за удоволствие на 
всеблаготворящия Върховен Господ, всички в крайна сметка били облагодетелствани 
от действията му, а самият Хануман се почита и до днес. От друга страна човек може да 
се къпе в свещените реки по три пъти на ден и да обожава мурти на Бога и все пак да 
си остава в пълно невежество, ако целта му е да причини вреда на други същества. 

Дори от светска гледна точка виждаме, че човек, извършил убийство, се счита за 
престъпник и бива осъден на смърт; но ако се сражава на бойното поле, защитавайки 
нацията и убие мнозина членове на противниковата армия него не го наказват, а по-
скоро го кичат с медали. Това е защото той не преследва лични цели, а действа за 
общото. Това е лесно да бъде разбрано; а ако човек действа не от ограничената цел да 
служи на една страна или дори на целия свят, а за върховния благодатен владетел на 
милиони вселени, то това е най-оправданата цел и човек добива висша благодат чрез 
пододбни действия. В „Падма-пурана” пише: 

„Дори греховни действия, извършени заради Мен, трябва да бъдат считани за 
религиозни актове. От друга страна, благочестиви действия, извършени с презрение 
към Мен, се смятат за грехове. Ето такъв е обхватът на могъществото Ми.” 

Онези, които възпяват святото име или показват преданост, но всъщност търсят 
да постигнат светски егоистични цели, реално извършват грях и са осъдени на адска 
съдба. Кришна също заявява в „Бхагавад Гита”: 

„Онзи, който е свободен от егоизъм (пораждащ се от ненавист към Абсолюта) и 
чиято интелигентност не е въвлечена в светски дела, не убива – дори да убие всички 
същества в целия свят – нито пък изстрадва последстивята от убийствата. („Бхагавад 
Гита“ 18.17) 

Когато безпричинната преданост се прояви в душата и сърцето на човек и 
искрено зажадува да служи на Бога, той изоставя всички съображения за щастие в този 
свят, защото отречението е страничен ефект от безкористната преданост. 
 

Ишан за малко не причинява убийството на Санатан 

 
Санатан бил министър-председател и въпреки това избягал от затвора на 

практика без стотинка. Той не вървял по големите пътища, но пътувал толкова бързо, 
колкото можел през поля и села, докато най-сетне стигнал планината Патра, която е 
част от хълмовете Радж Махал в областта Чота Нагпур (съвременен Бихар). Той не 
знаел как да прекоси планината и потърсил помощта на един земевладелец, който бил 
главатар на банда обирджии.  

Санатан бил придружен от дългогодишния си личен слуга Ишан. С помощта на 
хиромант, земевладелецът успял да разбере, че този Ишан има със себе си осем златни 
монети, затова поканил Снатан в дома си и се отнесъл към него с голямо 
гостоприемство. 

Санатан имал достатъчно голям опит от годините си в политиката, за да стане 
подозрителен към топлото отношение, което получил от своя домакин, затова попитал 
Ишан дали носи нещо ценно. Ишан отвърнал, че има седем златни монети, запазвайки 
последната в тайна. Санатан нежно го укорил, казвайки му: „Защо ни опропастяваш 
така?” След това му взел парите и ги дал на стопанина, молейки го да им помогне да 
прекосят планината.  
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Тогава земевладелецът разкрил на Санатан, че през цялото време знаел за осемте 
монети и че намерението му било да убие и двамата същата нощ някъде из планината, 
за да ги ограби. Той много се зарадвал, че Санатан му дал златото и дори бил готов да 
му го върне, но Санатан отказал. Той бил достатъчно интелигентен, за да разбира 
пословицата: „Дори любезността на човек, на когото не може да се разчита, е опасна.” 

„Как би могъл човек да се довери на думите на един разбойник? Понякога той 
казва истината, понякога лъже. Той е досущ като облаците през месец Шраван – 
понякога е слънчево, понякога вали.” 

След като прекосили планината, Санатан рекъл на Ишан да вземе останалата 
златна пара и да се връща вкъщи. Ишан бил показал чрез привързаността си към тази 
паричка, че не е още готов да приеме живот в отречение и че е твърде зависим от 
материалните обусловености. Когато наквалифицирани хора встъпват в ордена на 
отречението, самият орден се замърсява. Това е урокът, на който ни учи Санатан чрез 
своя слуга Ишан. 
 

Санатан се среща с Бога в Бенарес 

 
След като се сбогувал със слугата си, Санатан продължил своя път, достигайки 

Хаджипур, намиращ се на северния бряг на Ганг близо до Патна. Шуреят на Санатан, 
Шриканта живеел там. Макар Шикханта да го поканил да остане в дома му няколко дни 
да се възстанови от пътуването, Санатан отклонил поканата му, защото копнеел да види 
Бога. Шрикханта му подарил скъпо одеало от бутанска вълна. 

И така Санатан продължил към Бенарес, където с радост научил, че Махапрабху 
се намирал в дома на един лекар, Чандрашекхара. Санатан не влязъл направо в къщата, 
но чакал на портала. Богът, вътрешната обитател във всички души, узнал за 
пристигането на Своя предан и изпратил Чандрашекхара до вратата да го покани. Щом 
Санатан влязъл, Махапрабху на мига се втурнал да го прегърне. Тази среща им 
въздействала така интензивно, че и двамата били завладяни и променени от екстаза на 
любовта. В нежността си към Санатан, Богът започнал да бърше прашинките, 
полепнали по тялото му от пътя и на Санатан му станало неудобно. Той казал на Бога 
да не го докосва, но Махапрабху отвърнал: 

„Докосвам те, за да Се пречистя. Силата на твоята преданост е толкова могъща, 
че би могъл да пречистиш цялата вселена. Гледам те, докосвам те и възпявам славата 
ти. Правейки това всичките ми сетива достигат съвършенството на предназначението 
си.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.20.56,60) 

Богът повтарял отново и отново, че докосва Санатан за собственото Си 
пречистване и за пречистването на цялата вселена. След това Той незабавно добавил: 
„Чуй, Санатан. Кришна е океан от милост; Той спасява и най-падналите. Той те избави 
от ада, наречен Раурава.” 

Разбира се, Санатан е вечен придружител на Бога, затова не стои въпросът, че 
той наистина е пропаднал, но Махапрабху направил тази забележка за благото на 
всички хора в света. Той искал да ни научи, че светската слава, измерена в рамките на 
щастието и натрупването на сетивни обекти всъщност, е нащастие, понеже трупането 
на материални притежания с цел грубо и фино сетивно наслаждение незабавно довежда 
до адско съществуване. 

Обусловените души, омагьосани от илюзорната енергия, са непрестанно заети да 
работят усилено с цел да натрупат богатства, положение и влияние, било то с честни 
или нечисти средства. Много рядко човек се натъква на образцов семеен, който знае, че 
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Кришна е единственият наслаждаващ се и влага всичките си светски притежания в 
служене на Бога вместо да ги счита за обекти на собственото си наслаждение. 

Докато бил в Бенарес, Махапрабху живеел у Чандрашекхара и се хранел в дома 
на Тапан Мишра. Махапрабху запознал Санатан с тези двама бхакти и Тапан Мишра го 
поканил да идва в дома му и да приема остатъците от прасада на Махапрабху. След 
дългите дни прекарани в затвора и пътешествието косата и брадата на Санатан били 
израстнали дълги. Богът му казал да се обръсне, за да изглежда „уважаван”. 
Ваишнавите обикновено са гладко избръснати без да си пускат брада или мустаци; с 
изключение на периода Чатурмася, когато човек не се бръсне, нито реже ноктите на 
ръцете си, това е приетата практика за мъжете ваишнави. Ваишнавските санняси обаче 
обикновено се бръснат само веднъж месечно в деня на пълнолунието, защото за тях да 
се бръснат ежедневно се счита за ненужна занимавка с тялото. 

След като се избръснал Санатан се изкъпал в Ганг. Връщайки се в къщата, 
Чандрашекхара искал да му даде ново дхоти, но Санатан не го приел, увивайки се в 
старото си. Макар да бил толкова богат, че би могъл да подари дрехи на хиляди 
просяци, този ден той се поколебал да приеме ново парче плат за себе си. Когато 
желанието на човек да обожава Бога е истинско, той става безразличен към хубавите 
дрехи и добрата храна. Приемането на подаръци от ваишнавите или на остатъците от 
храната им обаче е изключение от това правило, защото тези неща не притежават 
отровния характер, който носят другите сетивни обекти. Всяко, дори най-простичко 
действие на Санатан, съдържа урок за съзнателния садхака. 

Махапрабху много се радвал като виждал отречението на Санатан. Затова се 
казва: Отречението е преобладаващата характеристика на всеки един от отдадените на 
Махапрабху. Когато Бог Гауранга вижда тяхната отреченост, Той е много доволен. 
(„Чайнаня Чаритамрита“ 2.6.220) 

Когато човек е опиянен от материалната чувственост и наслади и се състезава да 
ги спечели, той е осъден на пропадане и е лишен от всякакво духовно постижение. 

В Бенарес имало един брамин, който поканил Санатан да идва всекидневно да се 
храни в дома му, докато е в града. Санатан обаче отказал, казвайки че предпочита да 
поддържа тялото и душата заедно ядейки само мадхукари, което означава изпросване 
на шепа храна от няколко къщи всеки ден. Чистият предан не изпитва никакво желание 
за телесен конфорт. 

Санатан Госвами разкъсал старата си дреха на две, за да си направи препаска 
(бахирваса) и шал (уттария), но въпреки това продължил да се увива в бутанското 
вълнено одеало. Махапрабху постоянно поглеждал това одеало и Санатан разбрал, че 
не го одобрява. Същия ден, отивайки на гхата на Ганг, Санатан видял един просяк 
бенгалец, който перял в реката парче плат. Той преложил на скитника скъпото си 
одеало в замяна на този плат. Когато се върнал, обвит в овехтялия плат, Богът останал 
доволен. 

Махапрабху рекъл: „Мислех си за това. Изглежда, че понеже Бог Кришна е 
много милостив, Той те е излекувал от болезнената ти привързаност към сетивното 
наслаждение. Защо тогава да ти позволява да се вкопчваш в последното парченце 
материална привързаност? След като е изцелил някого, добрият лекар не оставя и следа 
от болестта. Неподходящо е да практикуваш мадхукари, носейки одеало на стойност 
три златни пари. Правейки това, ти би могъл да загубиш духовната си сила и да станеш 
за посмешище.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.20.90-92) 

Шри Чайтаня Махапрабху е самият Върховен Бог. Въпреки това Той играел 
ролята на върховен учител, настоявайки личните Му придружители да поддържат 
стандартите на поведение, установени от Него, които и самият Той следвал. 
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„Аз ще приема ролята на преданоотдаден и ще проповядвам преданото служене, 
като сам го практикувам. Обяснено е в „Бхагаватам” и в „Бхагавад Гита”, че ако човек 
сам не практикува някакъв религиозен принцип, той не може да учи на него.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 1.3.20-21) 

Широките маси подражават на великия човек. Те следват онова, което великата 
личност приема за вярно заключение. („Бхагавад Гита“ 3.21) 
 

Поученията на Бога към Санатан 

 
Удовлетворен от Санатан, Махапрабху му вдъхнал духовна сила, дарявайки му 

способността да задава подходящи въпроси за практиките на истинския духовен живот. 
Без милостта на Върховния Бог истински и честни въпроси по тези теми не биха могли 
да се породят в човешкия ум. Повечето хора задават въпроси, мислейки си че вече 
знаят правилния отговор, просто като вид дебат. От подобен род въпроси не възниква 
духовна полза. Искрените въпроси, предназначени да намерят доктриналните истини, 
водещи до отдаденост, са наречени в „Бхагавад Гита” „парипрашна”, подобаващи 
запитвания: 

тат виддхи пранипатена 
парипрашнена севая 
упадекшянти те гянам 

гянинас татава-даршинах 
 

“Ти ще можеш да добиеш цялото това знание, удовлетворявайки просветления 
духовен учител с пълните си почитания, с уместните си запитвания и с искреното си 
служене. Великите души, които са най-вещи в духовното познание и са озарени от 
директна реализация на Абсолюта, ще ти предадат това божествено знание. (“Бхагавад 
Гита” 4.34) 

В деня, в който човек поеме по пътя към освобождението и материалното му 
оплитане постепенно тръгне към своя край, той среща духовен учител. Самият Санатан 
Госвами бил вечно освободена душа и постоянен спътник на Бога, но показал какви 
въпроси би трябвало да задава на своя духовен учител устременият практикуващ в 
преданото служене. Той казал на Бога: 

„Роден съм в нископоставено семейство и винаги съм общувал с люде от ниска 
класа. Аз съм пропаднал, аз съм най-низкият сред хората. Паднал съм в кладенеца на 
греховения материален живот и целият ми живот минава там. Нямам и идея какво е 
благотворно за мен и какво не е. В обикновените дела хората ме смятат за мъдър и аз 
също започнах да мисля за себе си като за такъв. Ти милостиво ме спаси от 
материалистичната пътека. Сега по същата безпричинна милост, моля те, обясни ми 
какъв е дългът ми. Не знам кой съм и защо тристранните страдания непрестанно ме 
отнасят и повалят; как въобще бих могъл да постигна най-висшето добро? Не знам 
дори как да питам за целта на живота и процеса за добиването й. Моля те, залей ме с 
благодатта Си и ми разясни всички тези неща.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.20.99-103) 

Първият въпрос на Санатан бил „ами ке?” „Кой съм аз?” Това е първият 
въпрост, възникващ в сърцето на онзи, който търси най-възвишената цел. Ако човек 
направи грешка в определянето на истнската си идентичност, то той ще сгреши и в 
определянето на окончателната цел на живота. А ако сгреши в определянето на 
окончателната цел на живота, тогава всичко, което прави, всяко негово усилие, ще 
бъдат напразни. Всички задължения на човек, спазването на религиозните правила и 
истинският интерес на аза лежат върху правилното познание за себе си. Ако човек 
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приема тялото за себе си, то той смята че поддържането на самото тяло е целта на 
живота или прайоджана-таттва и интересът му ще бъде изпълнението на тази цел, 
свързана с тялото; дългът също ще бъде преосмислен във връзка с тази цел и целия 
морал или способността да се разграничава доброто и лошо ще се определя напълно от 
това какво е добро и лошо за тялото. 

От друга страна, ако човек смята, че финото тяло е себето, тогава би разчел 
личния си интерес според неговото развиване и би счел, че религиозният му дълг е да 
помага на другите също да се развиват по такъв начин. И в крайна сметка онзи, който 
смята, че себето е душата, намираща се отвъд грубото и фино тяло би смятал, че 
развитието на душата е истинският му интерес и би разбрал религиозния си дълг в 
смисъл на помагане на другите хора да развиват духовното си съзнание. Онези, чието 
виждане е така чисто, че да могат да разпознаят своята идентичност като духовни 
души, намиращи се в нежеланата ситуация да са оковани в грубите и фини тела, все пак 
биха могли да уползотворят благотворно тези покрития в разбирането за истинския си 
интерес – този на душата. Те избягват неблагоприятната употреба на грубите и фини 
тела. 

В своите напътствия към Санатан Госвами, Шри Чайтаня Махапрабху учи, че 
истинската идентичност на живото същество е вечен слуга на Бога. Джива (душата) е 
татхастха-шакти на Бога, т.е. Негова междинна енергия, Негова отделена експанзия, 
която е едновременно еднаква и различна с Него. Богът научил Санатан за садхя и 
садхана, целта на търсещия и метода, чрез който да я постигне. Махапрабху резюмирал 
трите елемента на Своето учение като самбандха – познанието за връзката с Кришна;  
абхидхея – практиката, водеща до съвършенство, т.е. до преданост към Кришна; и 
прайоджана – висшата цел на духовния живот или любовта към Кришна, према. 

Кришна Дас Кавирадж Госвами обяснява всички тези неща нашироко в своята 
„Чайтаня Чаритамрита” от 20 до 23 глава на Мадхя-лила, с изобилни цитати от 
писанията.  

Махапрабху казал на Санатан, че различните писания, по-специално Шрути 
съдържат твърдения, показващи, че живото същество е едновременно еднакво и 
различно от Върховния Бог. Ако човек приема писанията, той трябва да ги приема в 
пълнотата им. Това включва и двата типа утвърждение и провокира намирането на 
начин да бъдат хармонизирани привидните противоречия. Решението на проблема, 
което дава Махапрабху, е въвеждането на доктрина, наречена „ачинтя бхедаабхеда 
таттва”, невъобразима еднаквост и различие. Тя е приета с радост по целия свят, 
създавайки революция в теистичната мисъл. 
 

Санатан отива във Враджа 

 
После Махапрабху приобщил Пракашананда Сарасвати и други санняси в 

Бенарес към ваишнавизма. След като приключил с цялостните Си напътствия към 
Санатан, Той го изпратил във Вриндаван, а самият Той поел по най-късия път към 
Пури. Във Вриндаван Санатан срещнал Субуддхи Рай, който следвал инструкцията на 
Махапрабху да изкупи предишните си грехове, възпявайки Харе Кришна. Макар едва 
да успявал да преживее от продажбата на сухи дърва, Субуддхи осигурявал всичко 
необходимо за ваишнавите, идващи във Враджа от Бенгал.  

Санатан поел на поклонническа обиколка из дванайсетте гори на Враджа, 
придружен от Субуддхи и браминът Санория. От тях той научил, че братята му Рупа и 
Анупам са направили същата обиколка неотдавна и са тръгнали по брега на Ганг към 
Бенгал. 
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Когато Махапрабху направил Враджа парикрама, Той открил Радха Кунд и 
Шяма Кунд близо до селцето Арит. Той взел даршан от Харидева в Говардхан, след 
което закопнял да види Гиридхари Гопал. Храмът на муртито Гопал на Мадхавендра 
Пури се намирал на върха на хълма, но Махапрабху бил дал обет да не стъпва върху 
Говардхан. Как би могъл да осъществи желанието си да види Гопал? Докато се чудел 
как да разреши този проблем, в региона настъпила паника, че мюсюлманите се канят да 
унищожат всички образи на божества във Враджа. Това накарало пуджарите на Гопал 
да го изведат от храма му и да го скрият в селцето Гатхоли, позолявайки по такъв начин 
на Махапрабху да получи неговия даршан. От време на време Гопал проявявал това си 
забавление да бъде местен в Гатхоли. Санатан също имал късмета да го посети, докато 
бил там. 
 

Санатан посещава Бога в Пури 

 
На Рупа Госвами му било нужно повече време да се добере до Бенгал, отколкото 

очаквал, затова не можал да се присъедини към останалите бхакти в ежегодното им 
поклонение до Пури, за да видят Бога. В резултат на това той пристигнал малко по-
късно от основната група и отишъл да живее при Хари Дас Тхакур. Когато Махапрабху 
видял Рупа, Той го попитал за Санатан и научил, че братята били тръгнали по различни 
пътища и затова се били разминали. 

Междувременно Санатан пътувал към Пури след като бил обиколил Вриндаван, 
минавайки по пътя през джунглата Джарикханда. Там той пил някаква заразена вода и 
се разболял от краста. Санатан бил ужасен от течащите рани по тялото си и в 
безнадежността си планирал да се самоубие, мислейки си, че поради нисшето си 
раждане и настоящето си отвратително физическо състояние не само няма да може да 
се приближи до храма и да види Джаганнатх, но ще бъде също така лишен и от 
даршана на Махапрабху. Той дори не би могъл да застане в близост до храма, така че 
поне да го вижда, защото ако служителите на Джаганнатх случайно го докоснат той би 
извършил нечувано оскърбление като ги омърси по такъв начин. Въобще, мислел си 
той, най-добре би било да се хвърли под колелетата на колесницата на Джаганнатх и да 
бъде премазан, докато гледа как Махапрабху танцува. 

Когато Санатан най-сетне пристигнал в Пури, той отишъл директно при Сиддха 
Бакул да види Хари Дас Тхакур и да му отдаде почитанията си. Хари Дас го прегърнал 
с обич и го поканил да живее при него. По този начин всеки път, когато Махапрабху 
идвал да види Хари Дас, както имал обичай, Санатан можел да Го вижда. 

Първият път когато Богът видял Санатан, Той бил дотолкова обзет от 
божествена любов, че тръгнал към него с намерението да го прегърне. Санатан обаче се 
отдръпнал, смятайки се за твърде нечист, та да бъде докосван от Бога. Въпреки това 
Махапрабху не го оставил да се измъкне и насила го взел в прегръдките Си, 
притискайки го толкова силно, че гнойта струяща от раните на Санатан се размазала по 
святото Му тяло; тази гледка разбила сърцето на Санатан. Тогава Махапрабху разказал 
на Санатан за срещата си с Рупа. Той му говорил още и за предаността на Анупам към 
Рама и за напускането му. 

Друг един ден всезнаещият Махапрабху дошъл при Сиддха Бакул и внезапно 
конфронтирал Санатан относно намерението му да се самоубие по време на фестивала 
Ратхаятра. Той му казал: 

„Мой скъпи Санатан, ако можех да постигна Кришна, извършвайки 
самоубийство, бих изоставил милиони тела без за миг да се поколебая. Обаче не мога 
да Го достигна просто като оставя тялото си, а единствено чрез бхаджан. Няма друг 
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начин да се постигне Кришна, освен чрез предано служене.” (“Чайтаня Чаритамрита” 
3.4.55-56) 

По този начин Махапрабху научил света чрез Санатан, че самоубийството е 
действие в гуната на невежеството, което не би могло да се използва за добиване на 
Кришна. Единствено чрез развиване на чиста преданост на практика човек би могъл да 
достигне до Върховния Бог. Най-добрите форми на бхаджан или обожание са деветте 
процеса на преданото служене (нава-видха бхакти). Най-добрият от тях е съвместното 
възпяване на светите имена на Кришна, харинам санкиртан. 

Накрая Махапрабху разкрил колко скъп Му бил Санатан, казвайки: „Ти вече си 
Ми се отдал, затова сега твоето тяло е Мое лично притежание. Защо искаш да 
унищожиш собствеността на някой друг? Неспособен ли си да различиш правилното от 
погрешното? Твоето тяло е ценен инструмент, чрез който Аз ще извърша много дела.” 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.4.76-78) 

През време на периода Чатурмася много бхакти от Бенгал и Ориса  идвали в 
Пури, за да са заедно с Бога и тази година те се срещнали и със Санатан. Санатан бил 
удивен от начина, по който Махапрабху танцувал пред колесницата на Джаганнатх. 
Когато бенгалските ваишнави се завърнали по домовете си след края на 
четиримесечния период, Санатан останал в Пури.  

През горещия сезон на месец Джйештха Богът обитавал заедно с Гададхар 
Пандит градината на Ямешвар Тота. Веднъж Той повикал Санатан да дойде да Го види 
по пладне. Вместо да тръгне по главния път, водещ от Сингха Двар към крайбрежието, 
Санатан поел по друг път, който минавал през горещите пясъци на плажа. Макар да не 
осъзнавал изгарящата жар на пясъка, стъпалата му се покрили с мехури докато стигнал. 

Богът запитал Санатан защо не минал по пътя, водещ директно от Сингха Двар. 
Санатан отвърнал: „Аз нямам право да минавам покрай Сингха Двар, защото 
служителите на Джаганнатх през цялото време вървят насам-натам. Понеже те винаги 
ползват този път, не бих могъл да премина без да се докосна до тях. Ако такова нещо се 
бе случило, щях да съм погубен.” (Чайтаня Чаритабрита 3.4.126-127) 

Махапрабху бил много доволен от смирението на Санатан и от уважението му 
към пуджарите на Бог Джаганнатх. Той му отговорил следното: „Скъпи мой Санатан, 
ти можеш да спасиш цялата вселена; дори полубоговете и великите светци се 
пречистват от докосването с теб. Въпреки всичко в природата на отдадения е да спазва 
вайшнавския етикет. Поддържането на ваишнава етикета е украшението на отдадения. 
Човек, който прекрачва правилата за поведение, се превръща в посмешище и в крайна 
сметка е изгубен и за този свят и за следващия. Ти ми донесе голяма радост, спазвайки 
този етикет. Кой друг освен теб би могъл да действа по такъв начин?” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.4.129-132) 

В радостта си Махапрабху прегръщал Санатан пак и пак. Още веднъж течността 
от мехурите му обляла цялото тяло на Бога. Тази ситуация дотолкова притеснявала 
Санатан, че той отишъл да обсъди въпроса с Джагадананада Пандит, искайки му съвет 
как да се освободи от оскърбленията, които непрекъснато нанасял против волята си. 
Предложението на Джагадананда било Санатан да напусне Пури и да се върне във 
Вриндаван. 

Следващият път когато Махапрабху дошъл при Сидха Бакул и го прегърнал, 
Санатан изразил мъката си, казвайки че никога не е бивало да идва в Пури, защото 
резултатът от идването му били неизброимите оскърбления, които нанесъл. Мръсните 
нечистотии от неговите крастави рани ежедневно докосвали тялото на Бога и по такъв 
начин го потапяли все по и по-дълбоко в нещастие и мизерия. Той умолявал 
Махапрабху да му даде разрешение да тръгне за Вриндаван, доверявайки му, че именно 
Джагадананда го е посъветвал така. Чувайки това Махапрабху се ядосал и казал: 
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„Джагадананда е просто новодошъл, момченце. Въпреки това той толкова се е 
възгордял, че си мисли че може да дава съвети на тебе? Ти си негов гуру - и в 
материален, и в духовен смисъл, а той се осмелява да те съветва? Нима не си знае 
мястото? Ти си мой учител, ти си велик авторитет. А Джагадананда ти дава 
наставления като нахално дете, като че ли не познава качествата ти.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.4.158-160) 

Когато Санатан чул Махапрабху да критикува Джагадананда така, той приел 
това като още един знак за добрата съдба на Пандита и за собствената си окаяност. „Ти 
приемаш Джагадананда във вътрешния си кръг, а мен пропъждаш. На него сякаш 
даваш да пие амброзия, а не мен горчивия сок от ним и тютюневи листа.” “Чайтаня 
Чаритамрита” 3.4.163) 

Дори след като чул тези думи, Махапрабху продължил да счита действието на 
Джагадананда за безочливо. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур пише 
в тази връзка: „Всеки има определено положение. Ако някой се смята за по-важен 
отколкото наистина е, той пресича предписаните линии на етикета, които са в съгласие 
с духовното старшинство. Тогава той раздава съвети на оня, комуто по-скоро би 
трябвало да отдаде уважение. Махапрабху не поощрява подобно престъпване на 
гарниците и обезкоражава младите бхакти като Джагадананда, за да не се държат по 
такъв начин.” 

След това Богът казал на Санатан: „Ти смяташ, че тялото ти е отвратително, 
докато за Мене то е като нектар. Твоето тяло е трансцендентално, а ти гледаш на него 
като на материално.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.4.172-173) 

Когато Хари Дас възразил, че Богът преувеличава от милосърдие Махапрабху се 
разсмял и обяснил на него и на Санатан следното: „Скъпи мои Хари Дас и Санатан, Аз 
мисля за вас като за Свои осиновени деца, а за себе Си като за ваш поддръжник. 
Грижещият се никога не приема насериозно грешките на онези, за които се грижи. Аз 
никога не мисля за себе Си като за заслужаващ уважение, но от обич винаги ви смятам 
за Своите малки момчета. Майката никога не мрази детето си, дори ако се напишка или 
наака върху тялото й. Напротив, тя с удоволствие го измива и за нея нечистотиите му 
са като сандалов мехлем. По същия начин Аз не се отвращавам, когато се допирам до 
гнойта, струяща от раните на Санатан.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.4.184-187) 

Шри Чайтаня Махапрабху продължил с думите: „Тялото на един отдаден никога 
не е материално. То бива считано за трансцендентално, пълно с духовно щастие. По 
време на посвещението, когато отдаденият напълно се посвети в служене на Бога, 
Кришна го приема за толкова добър, колкото самия себе Си. Когато тялото на 
бхактата бъде по такъв начин трансформирано в екстатично духовно съществуво, той 
е способен да отдава служене в лотосовите нозе на Бога... Кришна е възпроизвел краста 
върху тялото на Санатан и го е изпратил тук, за да ме изпита. Ако бях отказал да го 
прегърна от отвращение, щях да извърша оскърбление към самия Кришна. Това е 
тялото на един придружител на Кришна. От него не се излъчва противна миризма. Още 
първия ден, когато го прегърнах, Аз усетих аромата на чатухсама (смес от сандалова 
паста, камфор, агуру и мускус).” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.4.191-197) 

Този път когато Господ прегърнал Санатан, отвратителната краста, която 
покривала тялото му мигновено изчезнала и кожата му заблестяла в златисто сияние. 
 

Джагадананда и Санатан във Враджа 

 
Санатан останал цяла една година в Пури, след което Махапрабху му казал да се 

върне във Вриндаван. Той се сбогувал с Бога след Дола Ятра и поел по пътя през 
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джунглата Джарикханда. Рупа Госвами го намерил във Вриндаван скоро след това. 
Когато Рагхунатх Бхатта Госвами също дошъл във Вриндаван по заръка на 
Махапрабху, той останал при Рупа и Санатан и ежедневно рецитирал „Бхагаватам” за 
тях със сладък глас. 

Известно време след това Джагадананда Пандит получил разрешението на 
Махапрабху да посети Вриндаван. Там той се срещнал със Санатан, който се 
възторгнал от радост, че го вижда. Двамата тръгнали заедно на обиколка из дванайсетте 
гори на Враджа. Санатан убедил Джагадананда да остане заедно с него в Гокула, 
където той живеел по това време. Макар да живеели заедно, те се хранели отделно. 
Шрила Бхактивинода Тхакур пише в  своята „Амрита-праваха-бхашя”: „Санатан бил 
привикнал на системата мадхукари и преживявал на ден с няколко кори хлебец. 
Джагадананда обаче не можел да живее без да яде ориз, затова той ходел всеки ден в 
близкия храм да готви. В онези дни оризът и далът не били обичайно предлагане на 
муртите в храмовете на Враджа.” 

Веднъж Джагадананда поканил Санатан да хапне с него. Санатан поискал да 
покаже на света предаността на Джагадананда към Махапрабху, затова когато дошъл да 
се нахрани с гозбата на Джагадананда, той носел обвито около главата си шафранено 
парче плат, което му било подарено от някой си Мукунда Сарасвати. Когато 
Джагадананда научил, че платът не е дар от Махапрабху, той толкова се ядосал на 
Санатан, че взел тенджерата, в която бил сготвен оризът и замахнал да го удари с нея. 
Той викнал: „Ти си най-ценният придружител на Махапрабху. Никой не му е толкова 
скъп като тебе! Как може да се търпи това – да носиш дрехата на друг санняси около 
главата си!?” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.13.56-57) 

Санатан отвърнал, възхвалявайки изключителната преданост на Джагадананда 
към Гауранга Махапрабху: „Много добре казано! Очевидно е, Пандит Махасая, че на 
тебе няма равен в любовта  към Бога. Единствено от теб бих могъл да науча такъв урок, 
защото само ти имаш такава твърда вяра в Него. Целта, с която обвих този плат около 
главата си е изпълнена, защото веднага щом ти го видя, аз можах да стана свидетел на 
проявите на твоята любов към Бога. Един ваишнава не бива да носи боядисана в 
червено дреха. Ще го дам на някой друг, нямам повече нужда от него.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.13.56-61) 

Джагадананда останал във Враджа два месеца, след което не можел повече да 
издържа на раздялата с Махапрабху. Той се сбогувал със Санатан и поел в посока към 
Джаганнатх Пури. Когато си взимали сбогом Санатан му дал пясък от мястото, където 
Кришна танцувал танца Раса, един камък от Говардхан, наниз от зърна гунджа и 
няколко сушени зрели плодове пилу в дар за Махапрабху. Джагадананда дал на 
Махапрабху всички тези подаръци при пристигането си в Пури; Той и Неговите бхакти 
особено се радвали на плодовете пилу. 
 

Служенето на Санатан към Бога 

 
Махапрабху дал на Санатан четири отговорности: (1) да проповядва чистото 

предано служене, въвеждайки доктрините на чистата преданост; (2) да открие и 
направи известни различните места, където Кришна играел забавленията Си; (3) да 
установи служене към мурти на Кришна във Вриндаван; и (4) да установи правилното 
ваишнавско поведение, съставяйки книга на ваишнавските правила или Смрити и по 
такъв начин да създаде основата на вайшнавското общество. 

Следвайки инструкциите да разпространи разкритите писания относно чистото 
предано служене и да създаде основата на истинските вайшнавски практики и етикет, 
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Санатан написал четири книги и всички те са считани за скъпоценности от бхактите. 
Това са: (1) коментар към „Хари-бхакти-виласа”, познат под името „Диг-даршани”, (2) 
коментар към Десета Песен на „Шримад Бхагаватам” под името „Брихад-ваишнава-
тошани”, (3) „Лила-става” или „Дашама-чарита” и (4) „Брихад-Бхагаватамрита”, към 
която добавил и коментар. Махапрабху лично дал насоки на Санатан относно 
съдържанието на „Хари-бхакти-виласа”, която е Смрити писанието или книгата с 
правила за външните практики, които трябва да бъдат следвани от отдадените. 

Санатан прекарал много време в търсене на различните свети  места из земите 
на Враджа. Той също така установил служене към муртито Мадана Мохана. Шрила 
Санатан Госвами основал Матх във Вриндаван в мястото наречено Двадашадитя Тила. 
Той отначало направил там храм на Радха Мадана Мохан. Казват, че един богат офицер 
от армията на Султана на име Кришна Дас Капур построил храма и кухнята. Той 
финансирал също така и разкошния стандарт на обожание на муртите. По-късно той 
станал ученик на Санатан Госвами. 

Докато живеел в Гокула Махаван, Санатан Госвами видял Мадана Гопал да си 
играе с група пастирчета в Раман Рети. Нарахари Чакраварти е дал красиво описание на 
това видение в „Бхакти-ратнакара”: О, Шринивас, само погледни това място! Тук 
живеел Санатан Госвами. Всички щастливи обитатели на Махаван се съживявали щом 
го видели. Той живеел ликуващо в Махаван, съзерцавайки своето мурти Мадана Гопал. 
Мадана Гопал с радост си играел по пясъчните плажове, които очертават Ямуна, 
познати под името Раман Рети. Един ден той се разхождал край тези божествени 
брегове с децата на Махаван, сам приемайки облика на пастирче. Санатан го 
съзерцавал как играе най-различни детски игри с останалите деца и си мислел: „Това не 
е обикновено дете.” Когато децата спрели да си играят и си тръгнали, Санатан ги 
последвал. Необикновеното дете влязло в храма, а когато Санатан влязъл вътре след 
него, там нямало никой освен муртито Мадан Мохан. Той отдал поклоните си на 
муртите, а после се завърнал в своята обител, без да каже нищичко на никого. Ето как 
Мадана Мохан разкрил, че се намира под контрола на любовта на Санатан. Дивният 
характер на Санатан изпълва трите свята. (“Бхакти-ратнакара” 5. 1777-1786) 
 

Дивните забавления на Санатан във Враджа 

 
Санатан Госвами имал и друго видение на Бога по-късно през живота си. Докато 

бил в Чакра Тиртха близо до Говардхан, той редовно обикалял хълма. Остарявайки все 
повече той изнемощял твърде много, за да може да изминава тези 14 мили всеки ден 
без да грохне от изтощение. Един ден самият Гопинатх дошъл в облика на пастир да му 
вее, когато се уморил твърде много от ходенето. След като го поосвежил, младежът се 
изкачил на хълма и донесъл един камък, белязан с отпечатъка от стъпалото на Кришна. 
Той го дал на Санатан и рекъл: „Ти остаря. Не е необходимо да се изтезаваш до такава 
степен. Давам ти този камък от Говардхан. Ако обикаляш него можеш да считаш, че си 
обиколил самия Говардхан.” След това той изчезнал. Санатан бил обхванат от мъка и 
заридал, че е загубил очарователното видение на пастира. (“Бхакти-ратнакара” 5.728-
741) 

Чакра Тиртха се намира на северния бряг на Манаси Ганга. Храмът посветен на 
Чакрешвара Шива или както е известен, Чакрешвар Махадева, се издига край брега. 
Колибата за бхаджан на Санатан била под едно дърво ним, изправящо се пред храма.  

Има още разкази за славата на Чакра Тиртха. Когато Санатан за пръв път дошъл 
на това място, там имало толкова много комари, че той бил неспособен да се 
концентрира докато медитирал над святото име или пишел трансценденталната си 
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литература; те били толкова много, че той решил да се премести. Същата нощ 
Чакрешвара се появил в съня на Санатан и му казал да не се тревожи повече по този 
проблем; той би могъл да се заеме със своето обожание без да бъде притесняван. От 
тази нощ насетне в Чакра Тиртха нямало комари. 

Шрила Санатан Госвами прекарал известно време, живеейки в колиба край 
брега на Павана Саровар близо до Нандаграм. Тук също му било дарено видението на 
Кришна като пастир, който му дал мляко и му казал да построи на това място колиба, в 
която да Го обожава. Един ден Рупа поканил Санатан да дойде да хапне с него. По този 
случай той закопнял да приготви сладък ориз, но нямал необходимите продукти. 
Шримати Радхарани приела облика на млада пастирка и дошла при Рупа, носейки 
мляко, захар, ориз и гхи, с две думи всичко, което му било необходимо, за да сготви и 
да нагости Санатан. Рупа Госвами приготвил сладкия ориз и след като го предложил на 
муртите, дал прасада на Санатан. 

Санатан почувствал, че след като вкусил прекрасния сладък ориз, бил обзет от 
неконтролируеми екстазни вълни. Подозирайки че се е случило нещо необикновено, 
той запитал Рупа откъде е взел продуктите. Когато Рупа му разказал за малката 
пастирка, Санатан веднага разбрал, че това е била Радха. Понеже Радха е Богинята, а те 
- Нейни слуги, правилните отношения между служещия и този, на когото се служи 
било обърнато. Затова той строго забранил на Рупа да приема подобни дарове 
завбъдеще. (“Бхакти-ратнакара” 5.1311-1330) 

Друга история, която разказват за Санатан, е следната. Веднъж имало един 
много беден бхакта на Шива, чието име било Шри Дживана Чакраварти. Той прекарал 
много години в обожание на Шива в Бенарес, молейки му се за богатство. Най-после 
една нощ Шива му се явил насън и му казал да иде при Санатан във Вриндаван, защото 
той притежавал огромно съкровище, което можел да сподели с него.  

Бедният брамин незабавно потеглил за Вриндаван, където намерил Санатан да 
седи в дълбока медитация. Обаче като видял Госвами, какъвто бил тъничък и облечен 
само в една протрита препаска, браминът се усъмнил, че той би могъл да му даде 
мечтаното съкровище. Въпреки това разказал на Санатан съня си. Санатан чул брамина 
и възвърнал външното си съзнание. Отвърнал му, че преживява от просия на няколко 
къшея по къщите – та как би могъл да му даде богатствата, които желаел? 

Бедният брамин бил огорчен и разочарован; той се обърнал да си върви, 
мислейки си че най-вероятно посланието, което Бог Шива му бил дал насън било 
просто илюзия. Междувременно Санатан размишлявал защо ли Шива бил пратил 
брамина при него. Докато си мислел, той си спомнил за философския камък, който 
лежал върху купчината с буклуци и отдавна бил покрит с прахоляк. Щом си спомнил за 
съществуването на такава драгоценност, той изпратил някого да върне брамина и му 
казал да вземе камъка от купчината боклук. Когато браминът го видял, той заликувал в 
радост и си помислил: „Ето сега ще стана най-богатият човек в целия свят!” След като 
се отдалечил на известно разстояние обаче, той започнал да се чуди защо Санатан бил 
напълно забравил такава скъпоценна вещ? Всъщност, щом толкова малко го било 
грижа за философския камък, значи той притежава нещо много по-ценно. Може би е 
останал измамен! Той поискал да узнае какви богатства притежава Санатан, че хич и не 
се интересува от ценния камък.  

Браминът бързо дотърчал обратно при Санатан и изразил съмненията си, 
запитвайки го дали притежава нещо още по-ценно. Тогава Санатан му отвърнал, че 
няма по-голямо богатство от любовта към Кришна и че материалните блага са 
несъществени и просто са причина за голямо разочарование. Тогава браминът навел 
глава и помолил Санатан да му дари онова богатство, което го е накарало да 
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пренебрегне дори философския камък. Санатан бил трогнат от молбите му и милостиво 
го облял с благодатта на Кришна према. 

Гробницата на Санатан Госвами се намира в близост до стария храм Радха 
Мадана Мохан във Вриндаван. Той напуснал този свят в пълнолунния ден на месец 
Ашарх през 1558 г. 
 
 
 

ШРИ РАГХУНАТХ БХАТТА ГОСВАМИ 

 
В Кришна лила, Рагхунатх Бхатта, който живееше в колиба край Радха Кунд, бе 

Рага Манджари. (“Гаура-ганоддеша-дипика” 185) 
 

Служейки на Бога в Бенарес 

 
През 1503 г. Рагхунатх Бхаттачаря се появил на този свят като син на Тапан 

Мишра – скъп преданоотдаден на Шри Чайтаня Махапрабху, произхождащ от село 
Рампур на брега на река Падма в Източен Бенгал. Махапрабху срещнал за пръв път 
Тапан Мишра, когато отишъл в Източен Бенгал по време на кариерата си като учител 
по санскрит. Тапан Мишва бил изучил много писания, но въпреки това бил объркан 
относно целта на живота и как тя да бъде достигната. Веднъж му се присънил един 
брамин, който го пратил да иде при Нимай Пандит, който щял да му изясни тези теми. 
Когато Тапан Мишра отишъл при Бога и Му разказал този сън, Нимай отвърнал че 
харинам санкиртан е едновременно и целта на живота, и средството тя да бъде 
постигната. Тапан Мишра изразил желание да дойде да живее в Навадвип, за да е близо 
до Бога, но Махапрабху му казал вместо това да иде в Бенарес, уверявайки го, че един 
ден ще се срещнат там. И така няколко години по-късно, минавайки през Бенарес на 
връщане от Вриндаван, Махапрабху отседнал в къщата на Чандрашекхара Вайдя, а се 
хранел в дома на Тапан Мишра. 

Богът имал трима бхакти в Бенарес. Единият бил Чандрашекхара Видя, другият 
Тапан Мишра. Третият бил синът на Тапан Мишра, Рагхунатх Бхаттачаря. Богът се 
срещнал с тях, спирайки в Каши след като бил посетил Вриндаван. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 1.11.152-152) 

Шри Рагхунатх Бхатта Госвами живял у дома си около 28 години. През време на 
двата месеца, които Богът прекарал в Бенарес, Рагхунатх имал много възможности да 
Му служи лично и да получи милостта Му. 

Махапрабху останал в дома на Чандрашекхара два месеца, хранейки се 
ежедневно в жилището на Тапан Мишра. Рагхунатх тогава бил малко момче, но служел 
на Бога като почиствал мястото, на което Той се хранел и като масажирал нозете Му. 
Когато пораснал, той отишъл в Пури да види Бога, оставайки там осем месеца, като 
често Му готвел. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.11.154-156) 
 

Рагхунатх идва в Пури 

 
В копнеж да види Бога, след като посетил Бенгал, Рагхунатх Бхатта бързал към 

Пури. Придружавал го един слуга, който носел багажа му. Докато пътувал, той 
срещнал някой си Рама Дас Бишвас, преданоотдаден на Бог Рама, посветен в 
ученическата последователност Рамананди, познаващ много добре санскритската 
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поезия и другите писания. Той бил заможен член на кастата Каястха, бил доверено лице 
на Шаха, заемащ службата правителствен ковчежник. Рама Дас пътувал към Пури, 
понеже искал да се отрече от материалните си обвързвания и да посети Джаганнатх 
Дева. Той постоянно пеел Рама мантрата. Разбирайки, че Рагхунатх е брамин, той 
полагал големи усилия да му отдава служене като понякога масажирал нозете му, а 
понякога носел багажа му върху главата си. Рагунатх се чувствал доста неудобно такъв 
богат и известен човек да му отдава такива нисши служения, но Рама Дас се опитал да 
успокои тревогите му с думите: „Аз съм нищожен шудра, а ти си брамин. Мой дълг е да 
ти служа. За мен е голяма радост да се възползвам от тази възможност да ти служа.”  

Когато пристигнал в Пури, Рагхунатх се проснал на земята пред нозете на Бога. 
Махапрабху познал Рагхунатх, вдигнал го с много обич и го прегърнал. Разпитал го за 
вести от Тапан Мишра и Чандрашекхара Вайдя и го изпратил да види Джаганнатх Дева, 
като му заръчал после да се върне, за да се нахранят заедно. Махапрабху накарал 
Говинда да подреди мястото за живеене на Рагхунатх и го запознал със Сварупа 
Дамодар и с останалите Си придружители. 

През осемте месеца, в които Шри Рагхунатх Бхатта Госвами останал в Нилачала, 
той понякога имал шанса да кани Махапрабху да се нахрани. Той използвал 
възможността да приготви вкусни зеленчукови блюда за наслада на Бога. Рагхунатх 
бил отличен готвач и Богът бил изключително удовлетворен от чувствата на преданост, 
с които готвел гозбите си. След това Рагхунатх имал щастието да приема остатъците от 
храната на Бога. Рама Дас Бишвас също дошъл да посети Махапрабху в този период и  
Богът се взрял в него. Той разбрал, че Рама Дас таял в себе си желание за освобождение 
и че се гордеел с учеността си, затова не му дарил толкова милост, колкото на 
Рагхунатх. 

След като прекарал в Пури осем месеца, Богът казал на Рагхунатх да се върне в 
Каши и да служи на своите родители ваишнави, който били вече стари и немощни. 
Казал му също така да не се жени. След това Богът му подарил собствената си 
кантимала, която поставил около шията на Рагхунатх, заричайки го да се върне отново 
в Пури. 
 

Рагхунатх отива във Вриндаван 

 
Рагхунатх се грижил за родителите си до края на техния живот, а това 

продължило още четири години. През това време той изучавал „Бхагаватам” от един 
ваишнава. Рагхунатх имал красив и напевен глас. Когато рецитирал „Бхагаватам”, той 
прочитал на висок глас  един и същи стих отново и отново, пеейки всеки път с различна 
мелодична интонация. Това правело неговите рецитали изключително привлекателни 
за бхактите. 

Когато родителите му починали, той се завърнал в Пури и останал при 
Махапрабху. След като прекарал с Бога 8 месеца, Махапрабху му заръчал да иде във 
Вриндаван  и да заживее заедно с Рупа и Санатан. Казал му да продължава да изучава и 
да изнася беседи върху „Бхагаватам”, както и да възпява светите имена. След това 
Богът му дарил дълъг десет стъпки гирлянд от туласи, носен от Бог Джаганнатх, както 
и малко неподправен пан. Рагхунатх се опиянил от любов, получавайки такава 
благодатна милост от Бога. Кришна Дас Кавирадж описва пътуването му към 
Вриндаван и животът му там в „Чайтаня Чаритамрита”: 

„Рецитирай „Шримад Бхагаватам” и възпявай безспир имената на Кришна. 
Върховният Бог Кришна много скоро ще те облее с благодатта си.” След тези думи 
Богът прегърнал Рагхунатх, който бил съживен и одухотворен от екстатичната любов 
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към Кришна по Негова милост. На един празник Богът бил получил неподправен бетел 
и десет стъпки дълъг гирлянд от листенца туласи, който Бог Джаганнатх бил носил. 
Той дал гирлянда и бетела на Рагхунатх Бхатта, който ги приел за свои обожаеми 
мурти и ги пазел с нежна грижовност. След това Рагхунатх взел позволението на Бога 
и тръгнал за Вриндаван. 

Пристигайки в Дхама, той се оставил на грижите на Рупа и Санатан Госвами. 
Всеки път, когато рецитирал „Бхагаватам” пред Рупа и Санатан, Рагхунатх Бхатта бил 
овладяван от екстатична любов към Кришна. По милостта на Махапрабху, той изпитвал 
симптомите на екстазната любов – ридаене, треперене и пресекване на гласа. Очите му 
преливали от сълзи, а гърлото му така се свивало, че се налагало да спира да чете. 

Гласът на Рагхунатх бил сладък като песента на кукувица и той обичал да пее 
всеки стих от „Бхагаватам” с три или четири различни мелодии. Всеки път щом 
прочетял или чуел за сладостта и красотата на Кришна, той бил овладяван от екстазна 
любов и напълно забравял заобикалящия го свят. 

Рагхунатх Бхатта се отдал в лотосовите нозе на Говинда; тези лотосови нозе 
били единственото нещо, което придавало смисъл на живота му. След време Рагхунатх 
Бхатта заръчал на учениците си да построят храм за Говинда. Той собственоръчно 
измайсторил различни украшения за муртито, включително флейта и обеци във 
формата на делфини. 

Рагхунатх Бхатта никога не давал ухо и не преразказвал слухове. Той говорел 
просто и само за Кришна, обожавайки Го нощ и ден. Никога не слушал критики към 
поведението на ваишнавите; знаел единствено, че всички са заети в служене към 
Кришна. Когато потъвал в помненето на Бог Кришна, Рагхунатх Бхатта Госвами взимал 
гирлянда от туласи и кантималата, които били прасад, даден му от Махапрабху и ги 
поставял около шията си. Ето как аз ви описах мощната милост, дарена от Махапрабху, 
благодарение на която Рагхунатх Бхатта Госвами вкусвал неизчерпаемия екстаз на 
любовта към Кришна.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.13.121-135) 

Следното описание на Рагхунатх Бхатта Госвами е дадено в „Бхакти-ратнакара”: 
„Приближавайки се към гробницата на Рагхунатх Бхатта, сърцето ми се пръсна 

на парчета и очите ми се умиха в сълзи. Но кой не се преизпълва с радост, чувайки за 
дивността на Рагхунатх Бхатта? Той е такъв изключителен учител върху писанията, че 
дори Брихаспати възклицавал ликуващо, чувайки тълкуванията на Рагхунатх на 
ваишнаваските доктрини. Няма нещо, с което да могат да бъдат сравнени неговите 
лекции върху „Бхагаватам”. Дори самият Вяса копнеел да приседне край него и да го 
послуша как говори, знаейки, че това ще го изпълни с щастие. Даже и самите богове се 
смайвали, наблюдавайки преданите практики на Рагхунатх Бхатта.” Когато Шринивас 
Ачаря и отдадените чули тази възхвала към Шри Рагхунатх Бхатта Госвами, те се 
проснали на земята и отдали почитанията си. След това продължили нататък към храма 
на Говиндаджи. 

Шрила Рагхунатх Бхатта Госвами напуснал този свят или през 1579 или през 
1580 г. 
 
 
 

ШРИЛА ГОПАЛ БХАТТА ГОСВАМИ 

 
Онази, която преди бе Ананга Манджари се появи, за да обогати забавленията на 

Махапрабху като Шрила Гопал Бхатта Госвами. Някои казват, че Гопал Бхатта 
всъщност е Гуна Манджари. (“Гаура-ганоддеша-дипика” 184) 
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Шрила Гопал Бхатта Госвами се появил в 1500 г (макар според някои автори 
рождената му година да е 1503) като син на Венката Бхатта в град Шрирангам, Южна 
Индия. Жилището им се намирало в едно село на име Белгунди недалеч от Шрирангам. 

Според описанието на Нарахари, дадено в „Бхакти-ратнакара”, Махапрабху дал 
на Гопал Бхатта сън-видение, в който той могъл да бъде свидетел на всичките Му 
забавления в Навадвип. Макар Гопал да бил вечен придружител на Кришна, той се 
появил на толкова отдалечено място, за да допринесе по специален начин към 
божествените забавления на Гауранга. По този начин, макар да живеел твърде далеч, за 
да знае пряко каквото и да било за Бога, той въпреки всичко узнал дълго преди да 
срещне лично Махапрабху, че Той се е появил и е приел санняс. 

Като член на Вриндаванския Му антураж, Гопал Бхатта определено не харесвал 
образа на Бога като санняс. Този суров и аскетичн облик натъжавал Гопал, който 
ридаел в самота и тогава Богът му се явил, дарявайки му визията за себе Си като семеен 
в Навадвип. Гопал бил вцепенен от удивление, съзерцавайки красотата на Бога и се 
строполил в нозете Му. Когато погледнал нагоре, Богът отново бил приел Своя санняси 
облик. Успокоявайки Гопал, Той му дал някои напътствия, след което предсказал, че не 
след дълго той ще иде във Вриндаван и там ще има ученици, които ще разпространят 
учението Му по целия свят.  

След това Богът прегърнал Гопал и го облял със сълзите Си, заръчвайки му да 
запази всички тези откровения в тайна. После изчезнал, оставяйки Гопал в състояние на 
неистова радост. (“Бхакти-ратнакара” 1.123-124) 
 

Поученията на Бога към бащата на Гопал 

 
Не дълго след това, през 1510 г. Махапрабху благополучно влязъл в 

поклонническия град Шрирангам. Той бил поканен от Венката Бхатта, ваишнава от 
Шри Сампрадая, да прекара четирите месеца на Чатирмася в неговия дом. Познавайки 
го като стриктен ваишнава, Махапрабху приел поканата му. Всъщност божественото 
забавление с идването в Шрирангам и отсядането в къщата на Венката било, за да даде 
Той милостта си на Гопал Бхатта и семейството му, защото Богът знаел, че Гопал – 
неговият вечен спътник – се е появил там. 

По онова време Гопал Бхатта бил още малко момченце. Той имал късмета да 
може да служи на Бога като масажира нозете Му. Макар да бил удовлетвотрен от 
служенето на Венката Бхатта и неговото семейство Богът забелязал, че Венката Бхатта 
доста се гордеел със своя обект на обожание. Той вярвал, че неговото обожаемо мурти, 
Лакшми-Нараян, било най-висшият обожаем обект и че Нараян бил изворът на всички 
останали инкарнации, включително на Кришна, Рама и Нрисимха. Основанието му 
било, че Нараян е нероден, Той е аджа, докато Рама и Кришна приемат раждане в 
света. Затова Венката Бхатта си мислел: „Махапрабху обожава Кришна, инкарнацията 
на Нараян, докато ние обожаваме Нараян, източникът на всички инкарнации.” 

Понеже Мадхусудхан е унищожителят на фалшивата гордост, един ден 
Махапрабху най-сетне решил, че ще направи това и с Венката. Той го запитал меко и 
духовито: „Венката, чух че на твоя Бог Нараян няма равен по богатство и могъщество; 
същото се отнася и до обожаемата ти Богиня Лакшми Деви. От друга страна обектът на 
моето обожание, Кришна, не притежава каквито и да било богатства. Той носи гирлянд 
от диви горски цветя и използва пауново перо за украшение. Син е на Нанда Гопа и 
прекарва дните Си, пасейки кравите заедно с останалите пастири. Моите обожаеми 
богини, гопите, също не са нищо друго освен бедни селски девойки. Затова се чудя 
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защо твоята почитаема Лакшми Деви идва във Вриндаван и изпълнява въздържания с 
надеждата да се сдобие с компанията на Кришна в танца Раса?” 

Венката незабавно отвърнал: „Какво лошо има в това? Любимият на Радха, 
Кришна, не се различава от съпруга на Лакшми Деви, Нараян. В „Бхакти-расамрита-
синдху” (1.2.59) се казва: „Макар според теологичната доктрина Кришна и съпругът на 
Лакшми да са идентични в същността си, обликът на Кришна е превъзхождащ ако се 
анализира от гледна точка на божествените чувства. Такова е заключението.” Тъй като 
божествените чувства към Кришна са по-висши, какво лошо има че Лакшми Деви  
търси общуването с Него и извършва отречения, за да постигне тази цел?” 

Махапрабху отговорил: „Аз не казвам, че има лошо. Съгласен съм, че от 
трансцендентална гледна точка Кришна и Нараян са идентични. Разликата помежду им 
се основава на разнообразието от раса (трансцендентален вкус или настроение). Когато 
Богът изпълнява завабленията си всред разкош, Той е Нараян. Когато изпълнява 
сладостните си забавления, Той е Кришна. Онази, която е Радха в забавленията на 
Кришна, е Лакшми в забавленията на Нараян. Затова когато Лакшми изпълнява 
отречения, за да получи общуването на Кришна изобщо не става и дума, че тя нарушава 
своя обет на вярност към съпруга си. И така тя отива да извърши тези отречения във 
Вриндаван. Но аз те питам нещо друго: защо след като се опитва след толкова 
аскетизъм, покаяния и т.н. да встъпи в раса-лилата на Кришна, Лакшми все пак не 
може?” 

Венката Бхатта ужасно се измъчвал от неспособността си да даде отговор на 
Бога. Махапрабху видял тревогата му и се опитал да го успокои с думите: „Ти самият 
каза, че Нараян и Кришна са идентични от теологична гледна точка, но че 
превъзходството на Кришна се определя от анализа на божествените чувства. Нараян 
участва в две и половина от петте основни раси, докато Кришна е опитен в цялостните 
проявления на  всичките 12 раси – петте основни и седемте допълнителни чувства. Тъй 
като лилата на Нараян основно е на богатството и великолепието, Неговата първа 
преданоотдадена е Лакшми, която го обожава в подобаващото настроение на 
благоговение и почит. Същата тази Лакшми Деви е Радхика, за да се извиси до вкуса на 
романтичната любов. Докато човек не последва стъпките на Радха и Нейните експанзии 
гопите, които са съкровищници от еротичните чувства, за него ще бъде невъзможно да 
почувства сладостните качества на Кришна, както и онези достойнства, които са 
вдъхновени единствено от романтичното любовно настроение. Причината за 
несполуката на Лакшми Деви е, че тя не следвала стъпките на гопите, но продължила 
да изпълнява аскетичните си отречения в настроението на благоговение и почит. В 
резултат тя отново и отново се оказвала в компанията на Нараян и никога не е в тази на 
Кришна. В контраст на това шрутите последвали гопите в рага-марга (спонтанния 
път) и в крайна сметка успели да постигнат служене към Кришна в еротичното 
настроение. Докато човек продължава да мисли за Кришна като за величествения 
Господ и Създател на вселената, той не би могъл да Го обожава в духа на рагануга 
бхакти. 

Кришна има необикновени черти: със сладостта си Той привлича умовете на 
всички в целия свят. Приемайки настроението на гопите от Враджа, човек би могъл да 
достигне Неговите лотосови нозе – хората от Враджа не са имали и представа, че 
Кришна е Господът и създателят на вселената. Някои Го смятали за свой син и дори Го 
връзвали за маслобойна, докато други Го приемали за свой приятел и се катерели по 
раменете Му. Хората на Враджа Го познавали единствено като сина на Нанда, докато 
онези които Му се отдават с отношението на страхопочитание и респект нямат 
разбирането за подобна връзка с Него. Този, който приеме настройката на жител на 
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Враджа, ще немаери Кришна като синът на царя на Враджа във Вриндаван. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 2.9.127-131) 

„Когато гопите, обектът на моето обожание, били изоставени от Кришна по 
време на танца раса, те заридали в неистовата си мъка, че не Го виждат. Кришна дошъл 
при тях в облика на Нараян, но гопите само Му отдали почитанията си и отминали да 
търсят Кришна, без изобщо да се заинтересуват от Нараян като любовник. Когато 
Радхарани застанала пред маскирания Кришна обаче, Той не можал да поддържа 
четириръката Си форма и отново възвърнал облика си на свирец на флейта. Такава е 
силата на любовта на Радхарани!” (“Бхакти-ратнакара” 5.624-629) 

Нанданандан Кришна е аватари, източникът на всички инкарнации. Нараян, 
Рама, Нрисингха и т.н. всичките са Негови инкарнации и експанзии. Кришна е сваям 
бхагаван, Върховният Бог. 

Тъй като Той е Върховният Бог,  останалите му божествени форми също носят 
названието бхагаван. Единствено Той обаче може да бъде наричан сваям бхагаван или 
изначалният върховен Бог. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.2.88) 

Всички други форми на Бога са или пълни или частични експанзии. Кришна 
единствен е оригиналната божествена личност. Той и неговите експанзии се появяват 
във всяка епоха, за да донесат радост в този свят, изтезаван от враговете на боговете. 
(„Шримад Бхагаватам“ 1.3.28) 
 
 

Учителят на Гопал 

 
По силата на милостивото общуване с Шри Кришна Чайтаня Махапрабху. 

Венката Бхатта, неговите братя Прабодхананда Сарасвати и Трималла Бхатта, синът му 
Гопал Бхатта Госвами и всички останали членове на семейството се вдъхновили да 
изоставят обожанието на Лакшми-Нараян и да се заемат с изключителното предано 
служене към Радха и Кришна. Шрила Гопал Бхатта Госвами взел посвещение от своя 
чичо, Триданди Яти Шримат Прабходананда Сарасвати.  

Прабходананда нямал равен на себе си в привързаността си към Чайтаня 
Махапрабху. Заради неговите чисти поучения синът на Венката, Гопал Бхатта, по-
късно станал велик ачаря в школата на Гаудия ваишнава. Самият Прабходананда имал 
изключително извисена позиция сред последователите на Шри Чайтаня. Кави Карнапур 
го разпознава като Тунгавидя гопи в своята „Гаура-ганоддеша-дипика”, В „Бхакти-
ратнакара” четем следния пасаж за него: 

Всички славели добродетелите на Прабходананда, затова му била дадена титлата 
Сарасвати, с която бил познат навсякъде. Шри Кришна Чайтаня е Върховният Бог, 
пълната Божественост. За Прабходананда Той бил толкова скъп, че не знаел нищо-
нищичко освен Бога, дори в сънищата си. Прабходананда бил изключително отречен; 
той бил самото въплъщение на любовта и красотата, нежен поет и съвършен певец, 
който свирел на различни музикални инструменти и танцувал. Това са частици от 
безграничната слава на Прабходананда Сарасвати. (“Бхакти-ратнакара” 1.149-153) 

Няколко години след като Махапрабху се завърнал в Пури, Прабходананда 
потънал в дълбоко разбиране на най-съкровените Му учения. Той напуснал Шрирангам 
и отишъл да живее в Камяван в областта Матхура. Гопал Бхатта също постепенно 
развил интензивното желание да иде да живее във Враджа, затова последвал пътя, поет 
от своя чичо и гуру. 

Много хора задават въпроса: ако Прабходананда е бил толкова скъп на Чайтаня, 
защо името му не се споменава никъде в „Чайтаня Чаритамрита” на Кришна Дас 
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Кавирадж Госвами? Нима Кришна Дас не би включил забавленията на такава велика 
личност за наслада на ваишнавите? Адекватен отговор намираме в „Бхакти-ратнакара”, 
където Нарахари Чакраварти пише: 

Някои са описали дейностите на Гопал Бхатта, докато други не са. Онези, които 
не разбират причината за това се захващат в безполезни аргументи, в резултат на което 
позволяват у тях да се вкорени едно оскърбително отношение. Великият расика 
преданоотдаден и поет Кришна Дас Кавирадж, който би могъл да опише тези неща не 
го е сторил, за да могат други да го направят завбъдеще. Гопал Бхатта ентусиазирано 
дал одобрението си за написването на „Чайтаня Чаритамрита”, но не позволил на 
Кришна Дас да пише каквото и да било за него. Кой знае защо го е направил. Най-
вероятно поради голямото си смирение. Като доказателство за своето смирение 
Прабходананда също поискал чрез Гопал Бхатта личните му дейности да не бъдат 
описвани в „Чайтаня Чаритамрита”. Кришна Дас Кавирадж Госвами не можел да 
пренебрегне тази заповед. (“Бхакти-ратнакара” 1.209...223) 

Изразният език на Прабходананда съдържа поравно философската тежина и 
сладостта на божествената любов. Отдадените на Махапрабху намират огромно 
удоволствие в четенето на „Вриндавана-шатака” на Прабходананда, която е възторжена 
възслава на Вриндхаван Дхам. Неговата „Навадвипа-шатака” напомня тази творба, 
славейки Навадвип в същия дух. Неговата „Радха-раса-судха-нидхи” е наистина 
несравнима в целия свят. От чисто литературна гледна точка”Чайтаня-чандрамрита” не 
се приема да е също от такъв калибър, но въпреки това е изключително скъпа на 
бхактите, привързани към сладкия вкус на предаността към Господ Хари. Човек счита 
една творба за висша или не толкова висша според собствения си вкус, затова 
трансценденталното настроение на Враджа бхакти би могло да има ефект единствено 
върху читатели, които са напрупали благочестиви дела в предишните си животи. 

„Чайтаня-чандрамрита” е разпространена нашироко из Бенгал. Дори онези, 
които са враждебно настроени към Чайтаня Махапрабху се пречистват като я четат и 
сърцата им се променят. Не е нужно да се казва, че онези, които са Негови отдадени ще 
потънат в океан от неописуем екстаз докато я четат. В това няма нищо изненадващо. 
Ако Богът на Голока идва и отсяда в нечий дом в продължение на четири месеца, не би 
ли дарил Той най-рядката по форма любов към Бога на цялото домочадие? 
Благословените членове на такова семейство по естетсвен начин ще са притежатели на 
обилие от тази безценна любов, от която ние, незначителните живи същества можем да 
се надяваме за свое благо да намерим по някоя останала трошичка.  

Родителите на Гопал имали голям късмет, защото се отдали с целия си живот и 
душа в нозете на Бог Чайтаня. Те заръчали на сина си да иде във Вриндаван преди още 
да са напуснали този свят, медитирайки върху Бога. Гопал заминал направо за 
Вриндаван, където се срещнал с Рупа и Санатан. (“Бхакти-ратнакара” 1.163-165) 
 

Гопал Бхатта идва във Вриндаван 

 
Когато Гопал пристигнал във Вриндаван, Рупа и Санатан писали на Махапрабху 

да Го известят. Богът бил изпълнен с радост от тази новина, и незабавно им отвърнал, 
пишейки им да се грижат с много обич за него като за свой по-малък брат. Шрила 
Санатан Госвами съставил „Хари-бхакти-виласа” и я публикувал от името на Гопал 
Бхтта Госвами. За Рупа Госвами Гопал бил скъп като собствения му живот и той го 
ангажирал в служенето към Радха Раман. 

Шрила Гопал Бхатта Госвами станал един от Шестимата Госвами, но винаги 
оставал кротък и смирен. Шри Джива Госвами пише във въведението към „Шат-
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сандарбха”, че я е написал въз основа на един ранен текст на Гопал Бхатта. Шрила 
Гопал Бхатта написъл също така една книга, наречена „Сат-крия-сара-дипика” 
(„Светлина върху есенциалните тайнства на ваишнавите”). Така неговият принос към 
литературата на Гаудия ваишнавизма бил в редактирането на „Хари-бхакти-виласа”, 
подготвянето на бележките към „Шат-сандарбха” от Джива Госвами и в съчиняването 
на „Сат-крия-сара-дипика” Той също така донесъл огромна радост на общността на 
преданите, написвайки коментар към „Кришна-карнамрита” на Билвамангала. 

Сред неговите ученици били Шринивас Ачаря и Шри Гопинатх Пуджари. Има 
следната история за това как Гопинатх Пуджари станал ученик на Гопал Бхатта. 
Веднъж Гопал Бхатта отишъл да посети град Сахаранпур, недалеч от Хардвар. Тогава 
един простичък отдаден брамин се заел да му служи по възможно най-непретенциозния 
начин. Той нямал деца, но копнеел за син. Шрила Гопал Бхатта Госвами усетил 
желанието на брамина и го благословил да има момче с предано-насочен ум. Браминът 
обещал на Гопал Бхатта, че ще му даде първородния си син за слуга и ученик. Този син 
бил Гопинатх Пуджари. 
 

Шри Шри Радха Раман 

 
Когато посещавал поклонническите места в Северна Индия, Гопал Бхатта 

намерил един Шалаграм Шила на брага на река Гандаки. Той взел обожамият камък и 
го носел със себе си където и да отидел, обръщайки се към него като към самия 
Враджендранандан Кришна. Един ден той си помисли, че би искал да обожава Бога във 
формата му на мурти, за да може да разшири служенето си. На самия следващ ден 
видял, че Шалаграм Шила се бил трансформирал в Радха Раман, за да иапълни 
желанието на своя предан. Муртито стои самичко, без формата на Радха край него. 
Вместо това като символ на Радхарани от лявата му страна е поставена сребърна 
корона. 

Тази история се разказва още и по следния начин: казват, че Гопал Бхатта 
обожавал ежедневно 12 камъка Шалаграм. Той развил желание да служи на Бога във 
формата на мурти, мислейки си че по този начин би могъл да Го обожава по по-добър 
начин. Богът отвътре в сърцето му знаел неговите чувства. Чрез един богат търговец 
той бил снабден с много красиви предмети, украшения и дрехи, които се използват в 
обожанието на мурти. Гопал започнал да се тревожи, че всички тези красиви неща ще 
се попилеят напразно, защото нямало как да ги използва без да притежава мурти в 
човешка форма. Тази нощ той сложил Шалаграмите да почиват, а на заранта видял, че 
един от тях се е преобразил в муртито Радха Раман. 

Когато Рупа и Санатан научили, че Кришна така милостиво се е проявил пред 
Гопал Бхатта, те незабавно дошли заедно с останалите отдадени за даршан  и когато Го 
видели, потънали в любовен екстаз. Ежегодният фестивал, когато Радха Раман бива 
ритуално къпан, се провежда в деня на пълнолунието на месец Вайшакх.  

Шрила Гопал Бхатта Госвами завършил земните си забавления на кришна 
панчами през месец Ашарх, 1585 г. Неговото самадхи се намира в храма Радха Раман. 
Четейки „Шад-госвами-аштака”, химнът на Шринивас Ачаря посветен на Шестимата 
Госвами, бихме могли да добием разбиране за тяхната дивност и слава. 
 

Шри Шад-госвами-аштака 
 

(1) 
кришноткиртана-гана-нартана-парау премамритамбхо-нидхи 
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дхирадхира-джана-прияу прия-карау нирматсарау пуджитау 
шри-чайтаня-крипа-бхарау бхуви бхуво бхаравахантаракау 
ванде рупа-санатана рагху-йугау шри-джива-гопалакау 

(2) 
нана-шастра-вичаранаика-нипунау сад-дхарма-самстхапакау 
локанам хита-каринау три-бхуване маняу шаранкакарау 
радха-кришна-падаравинда-бхаджананандена матталикау 
ванде рупа-санатана рагху-йугау шри-джива-гопалакау  

(3) 
шри-гауранга-гунануварнана-видхау шраддха-самриддхй-анвитау 
папоттапа-никринтанау тану-бхритам говинда-ганамритаих 
анандамбудхи-бардханаика-нипунау кайваля-ништаракау 
ванде рупа-санатана рагху-йугау шри-джива-гопалакау 

(4) 
тяктва турнам ашеша-мандала-пати-шреним сада туччха-ват 

бхутва дина-ганешакау каруная каупина-кантхашритау 
гопи-бхава-расамритабдхи-лахари-каллока-магнау мухур 
ванде рупа-санатана рагху-йугау шри-джива-гопалакау 

(5) 
куджат-кокила-хамса-сараса-ганакирне майуракуле 

нана-ратна-нибаддха-мула-витапа-шри-йукта-вриндаване 
кадха-кришна, ахар-нишам прабхаджатау дживартхадау яу муда 

ванде рупа-санатана рагху-йугау шри-джива-гопалакау 
(6) 

санкхя-пурвака-нама-гана-натибхих калавасани-критау 
нидракара-вихаракади-виджитау чайтаня-динау ча яу 

радха-кришна-гуна-смритер мадхуриманандена саммохитау 
ванде рупа-санатана рагху-йугау шри-джива-гопалакау 

(7) 
радха-кунда-тате калинда-таная-тире ча вамшивате 

премонмада-вашад ашеша-дашая грастау праматтау сада 
гаянтау ча када харер гуна-варам бхавабхибхутау муда 
ванде рупа-санатана рагху-йугау шри-джива-гопалакау 

(8) 
хе радхе враджа-девике ча лалите хе нанда-суно кутах 
шри-говардхана-калпа-падапа-тале калинди-ване кутах 

гхошантав ити сарвато враджа-пуре кхедаир маха-вихвалау 
ванде рупа-санатана рагху-йугау шри-джива-гопалакау 

 
(1) Поднасям уважението и почитта си на Шестимата Госвами, а именно Шри 
Рупа Госвами, Шри Санатан Госвами, Шри Рагхунатх Бхатта Госвами, Шри 
Рагхунатх Даса Госвами, Шри Джива Госвами и Шри Гопал Бхатта Госвами, 
които винаги са заети да възпяват святото име на Кришна и да 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 Чайтаня. Така те са заети с мисията да 
спасят всички обусловени души от материалната вселена. 
(2) Поднасям уважението и почитта си на Шестимата Госвами, а именно Шри 
Рупа Госвами, Шри Санатан Госвами, Шри Рагхунатх Бхатта Госвами, Шри 
Рагхунатх Даса Госвами, Шри Джива Госвами и Шри Гопал Бхатта Госвами, 
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които са много изкусни в задълбоченото изучаване на всички свещени 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 гопите и са заети в трансцендентално 
любовно служене на Радха и Кришна. 
(3) Поднасям уважението и почитта си на Шестимата Госвами, а именно Шри 
Рупа Госвами, Шри Санатан Госвами, Шри Рагхунатх Бхатта Госвами, Шри 
Рагхунатх Даса Госвами, Шри Джива Госвами и Шри Гопал Бхатта Госвами, 
които са много надарени в разбирането на Бог Чайтаня и са много вещи да 
описват трансценденталните Му качества. Те могат да пречистят всички 
обусловени души от реакциите на техните греховни дейности, като изливат 
върху тях трансценденталните песни за Говинда. Те са много опитни да 
увеличават океана от трансцендентално блаженство и са спасители на живите 
същества от поглъщащата уста на освобождението. 
(4) Поднасям уважението и почитта си на Шестимата Госвами, а именно Шри 
Рупа Госвами, Шри Санатан Госвами, Шри Рагхунатх Бхатта Госвами, Шри 
Рагхунатх Даса Госвами, Шри Джива Госвами и Шри Гопал Бхатта Госвами, 
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 
Кришна и постоянно се къпят във вълните на този океан. 
(5) Поднасям уважението и почитта си на Шестимата Госвами, а именно Шри 
Рупа Госвами, Шри Санатан Госвами, Шри Рагхунатх Бхатта Госвами, Шри 
Рагхунатх Даса Госвами, Шри Джива Госвами и Шри Гопал Бхатта Госвами, 
които винаги са заети в обожание на Радха и Кришна в трансценденталните земи 
на Вриндаван, пълни с кукувици, пауни и лебеди, където растат прекрасни 
дървета отрупани с плодове и цветя със скъпоценни камъни в корените си. 
Госвамите са съвършено способни да дарят на живите същества най-голямото 
благо – целта на живота. 
(6) Поднасям уважението и почитта си на Шестимата Госвами, а именно Шри 
Рупа Госвами, Шри Санатан Госвами, Шри Рагхунатх Бхатта Госвами, Шри 
Рагхунатх Даса Госвами, Шри Джива Госвами и Шри Гопал Бхатта Госвами, 
които за саети да възпяват светите имена на Бог и редовно Му се покланят. Така 
те оползотворяват скъпоценния си живот и изпълнявайки тези дейности с 
преданост, те побеждават нуждите от хранене и сън и са винаги кротки и 
смирени, изпълнени със спомените за трансценденталните качества на Бог. 
(7) Поднасям уважението и почитта си на Шестимата Госвами, а именно Шри 
Рупа Госвами, Шри Санатан Госвами, Шри Рагхунатх Бхатта Госвами, Шри 
Рагхунатх Даса Госвами, Шри Джива Госвами и Шри Гопал Бхатта Госвами, 
които понякога отиват край езерото Радха-кунда или по бреговете на река 
Ямуна, а понякога до дървото Вамшивата. Там те изглеждат като полудели в 
пълен екстаз от любовта към Кришна, проявявайки различни трансцендентални 
симптоми в телата си и се сливат в екстаза на Кришна съзнание. 
(8) Поднасям уважението и почитта си на Шестимата Госвами, а именно Шри 
Рупа Госвами, Шри Санатан Госвами, Шри Рагхунатх Бхатта Госвами, Шри 
Рагхунатх Даса Госвами, Шри Джива Госвами и Шри Гопал Бхатта Госвами, 
които пеят много силно навред из Вриндаван, провиквайки се: „Кралице на 
Вриндаван, Радхарани! О Лалита! О сине на Нанда Махараджа! Къде сте сега 
всички? Дали сте на хълма Говардхана или сте под дърветата на брега на Ямуна? 
Къде сте?” Такива са техните настроения в Кришна съзнание. 
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ШРИЛА РАГХУНАТХ ДАС ГОСВАМИ 

 
Три различни имена се приписват на Рагхунатх Дас от предишната му 

идентичност на манджари в Кришна лила: някои казват, че той бил Раса Манджари, 
други че бил Рати Манджари, а според трепи – Бханумати. (“Гаура-ганоддеша-дипика” 
186) 
 

Детството на Рагхунатх 

 
Рагхунатх Дас се родил около 1494 г. в град Саптаграм в областта Хугхли. 

Истинското му родно място било селцето Кришнапур, намиращо се на източния бряг на 
древната река Сарасвати.  

Шрила Рагхунатх Дас Госвами бил син на Говардхан Маджумдар. Името на 
майка му е неизвестно. По-възрастният брат на Говардхан, Хираня, нямал синове. 
Двамата братя принадлежали към кастата Каястха и били заможни земевладелци в 
Саптаграм. Рагхунатх живеел в Саптаграм Кришнапур, а неговият чичо Кали Дас, 
който също бил преданоотдаден на Махапрабху, живеел в Шанкханагара. 
Свещенослужителят на семейството на Рагхунатх, Баларам Ачаря, както и неговият 
гуру Ядунандан Ачаря живеели в град Чхандпур. Ядунандан бил много близък ученик 
на Адвайта Ачаря и отдаден на Бог Чайтаня Махапрабху, като също така бил получил и 
специалните благословии на Васудева Датта Тхакур. 

След като спасил проститутката, изпратена да го изкушава от Рамачандра Кхан, 
Хари Дас Тхакур напуснал Бенапол и дошъл в Чхандпур, където останал да живее 
заедно с Баларам  Ачаря. По онова време Шрила Рагхунатх Дас Госвами бил мъничко 
момче, но имал възможността да зърне Хари Дас Тхакур и да получи благословиите му. 
Кришна Дас Кавирадж Госвами казва, че тези благословии били причината Рагхунатх 
по-късно да може да получи общуването на Махапрабху през последните години на 
живота Му. 

Рагхунатх Дас бил малко момче, което ходело на училище, когато получил 
даршана на Хари Дас Тхакур. Хари Дас бил милостив към него и тази милост била 
причината по-късно той да може да бъде в компанията на Бог Чайтаня. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.3.168-169) 
 

Копнежът на Рагхунатх да бъде с Бога 

 
Хираня и Говардхан Маджумдар имали годишен приход от 800 000 рупии. По 

онова време рупията имала няколкостотин пъти по-голяма стойност от днешната рупия. 
Макар Рагхунатх да бил единственият наследник на това огромно благосъстояние, той 
бил безразличен към богатствата още от дете. За пръв път той имал възможнността да 
види Махапрабху, когато Богът дошъл в Шантипур, след като бил приел санняс. На 
мига щом Го зърнал, Рагхунатх паднал в нозете Му в изблик на божествена любов. 
Бащата на Рагхунатх, Говардхан Маджумдар, винаги служел на Адвайта Ачаря с вяра и 
преданост и затова Адвайта Прабху бил предразположен да показва добрината си към 
малкия Радхунатх и винаги се грижел да получава остатъците от храната на Бога през 
цялото време, докато Той бил в Шантипур. 
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Когато Богът заминал за Пури, Рагхунатх се завърнал в своя дом в Саптаграм, но 
вече бил преобразен и непрестанно чувствал непосилна раздяла с Бога. Виждайки го в 
това състояние, баща му го обградил със стража от 11 мъже: двама брамини, четирима 
слуги и пет пазачи. Въпреки това Рагхунатх се опитал на няколко пъти да избяга, за да 
се присъедини към Бога, но всеки път бил залавян и връщан обратно преди да е 
постигнал целта си. В резултат на тази ситуация той ставал все по-угнетен и потиснат. 

През 1513 г., когато Богът направил опит да достигне до Вриндаван, но успял да 
стигне само до Канаир Нитшала, Той се завърнал в Шантипур и останал за кратко. 
Рагхунатх жадувал да види Бога и този път помолил баща си да му разреши да иде в 
дома на Адвайта. Говардхан бил обезпокоен за умственото състояние на сина си, но 
накрая решил да го пусне, при условие, че бързо се върне. Той също така изпратил 
голяма свита пазачи, които да го охраняват. 

Когато Рагхунатх съзрял Бога било сякаш му бил дарен нов живот. Той Му 
разказал за непоносимата ситуация, в която се намирал и Го умолявал да го научи как 
да се освободи от материалните си окови. Познаващият човешките сърца Бог можел да 
разбере дълбочината на чувствата на Рагхунатх и въпреки това се опитал да го успокои 
със следните напътствия: 

„Умири се и се върни вкъщи. Недей да ставаш глупак. Трябва време, за да се 
прекоси океана от материално страдание. Недей да правиш предствление на 
„маймунска отреченост”(марката-вайрагя), просто заради другите. Наслаждавай се на 
светския живот по скромен начин без да се привързваш. Вътрешно бъди насочен към 
Кришна, докато външно се справяш със света по подобаващ начин. Не след дълго 
Кришна ще те спаси.” (“Чайтаня Чаритамрита” 2.16.237-239) 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур прави следния коментар на 
думите марката-вайрагя: „За повърхностния поглед маймуните са много отречени, 
защото живеят голи в горите без да имат дом. Но всъщност те се интересуват 
единствено от собственото си сетивно наслаждение и никога не биха се отказали от 
него. Такова престорено отречение за показ се нарича марката-вайрагя, маймунска 
отреченост. Истинското отречение е просто страничен ефект от чистата преданост, а 
останалите видове отречение, възникнали от разочарованието от материалните 
удоволствия или от нещастие не биха могли да продължават за цял живот. Поради 
временната си характеристика, такова отречение бива наричано пхалгу, фалшиво. 
Такова временно или маймунско отречение се нарича още шмашана-вайрагя, 
„отречение на площадката за кремация”. Човек може и трябва да приема нещата, които 
са абсолютно необходими за служенето на Кришна, без да потъва в тях или да се 
привързва. Ако живее по такъв начин, той няма да бъде повлияван от кармичните 
реакции, които са резултат на увлечението по сетивните обекти. В „Бхакти-расамрита-
синдху” (1.2.108) се казва: „Онзи, който знае целта си, трябва да приема само толкова, 
колкото му е необходимо, за да поддържа съществуването си. Ако той приема повече 
или по-малко от това, ще пропусне висшата цел.” В своя коментар „Дургама-
сангамани” Шри Джива Госвами тълкува думата сва-нирвахах с думите сва-сва-
бхакти-нирвахах: преданият трябва да приема само онези материални неща, които биха 
му помогнали да отдава служене на Бога, според собствените му индивидуални нужди. 
В „Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.256) марката-вайрагя или пхалгу-вайрагя са 
обяснени по-ясно така: „Пхалгу-вайрагя се дефинира като отхвърляне от някой, който 
желае освобождение, на неща свързани с Бога с разбирането, че това е нещо 
материално.” „Грешка е да се отрича нещо, което е полезно за служенето на Бог 
Кришна, взимайки го за обикновен материален предмет.” („Ваишнава ке”)  

Йукта-вайрагя се дефинира като отношението на някой, който е непривързан 
към обектите на сетивата, но ги използва само доколкото те са пригодни да служат на 
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Бог Кришна.” „Всички сетивни обекти, използвани без лична привързаност и във 
връзка с Кришна, са идентични с Кришна.” („Ваишнава ке”) 

Приемайки напътствията на Махапрабху в сърцето си, Рагхунатх се завърнал 
вкъщи и изоставил трескавото си желание да се отрече от материалния живот, като 
вместо това се заел с различните си задължения с чувство на непривързаност. Когато 
родителите му видели, че той е изоставил всички външни признаци на отречение, те 
били щастливи и започнали да си мислят, че няма нужда от толкова засилена охрана 
около сина им. 
 

Данъчните проблеми на Хираня Маджумдар 

 
По онова време имало един чиновник на Шаха с титлата Чаудхури (или найеб), 

който действел като посредник между Шаха и заминдарите. Той събирал данъци от 
замевладелците и получавал 25 % комисионна върху тях. Хираня Маджумдар обаче 
плащал данъците си директно на Шаха, с когото имал специално споразумение и по 
такъв начин отрязвал посредника. Така върху приход от 2 000 000 рупиии Хираня 
плащал само 1 200 000 вместо 1 500 000 – разликата обикновено трябвало да бъде 
платена на Чаудхури. Понеже губел голямата комисионна, мюсюлманинът Чаудхури, 
който бил тюрк, станал враг на Маджумдарите. 

Откак се бил върнал от срещата си с Махапрабху, Рагхунатх практикувал йукта-
вайрагя според каквито били инструкциите на Бога. Когато обаче научил, че 
Махапрабху се е завърнал от Вриндаван, той започнал да прави приготовления да се 
присъедини към Него в Пури. По същото време Чаудхури започнал да протестира пред 
Шаха срещу Хираня и Говардхан от гняв, че бил измамен за своите проценти от 
данъчния доход. Боейки се от арест, двамата братя се укрили. 

Когато министърът дошъл да разследва оплакванията на Чаудхури, той 
арестувал Рагхунатх, понеже баща му и чичо му отсъствали. Чаудхури идвал 
всекидневно да крещи и да заплашва Рагхунатх, изисквайки от него да разкрие къде се 
крият. Накрая той решил да накара да пребият Рагхунатх, но виждайки спокойното му 
лотосолико лице, той не можал да продължи. Всъщност макар на думи да го 
критикувал, Чаудхури се страхувал наистина да му навреди, защото Рагхунатх 
принадлежал към влиятелно семейство от класата Каястха. Той знаел, че Каястхите са 
интелигентни и биха могли да заговорничат срещу него, причинявайки му дори по-
лоши главоболия. 

Самият Рагхунатх търсел начин да се отърве от тази ситуация и заговорил на 
Чаудхури с мек глас:  „Баща ми и чичо ми са ти като братя. Поведението на братята е 
трудноразбираемо – понякога се карат помежду си, понякога са любящи и внимателни. 
Днес вие спорите, но утре съм сигурен, че ще се помирите един с друг. Аз съм твой син 
също толкова, колкото и на баща си, затова ти си мой закрилник. Не подобава на човек 
като теб да наказва онези, които са зависими от него. Няма нужда да казвам каквото и 
да било повече, защото ти познаваш писанията и на практика си един жив светец и 
учител.” 

Чаудхури бил трогнат от кротките думи на Рагхунатх и заплакал, победен от 
обич към него. Той казал: „От днес нататък ти за мене си мой син. Ще намеря начин 
още днес да бъдеш освободен. Нека чичо ти се срещне с мен и уреди нещата така, че и 
аз да получа своя дял от приходите.” 

Рагхунатх успял да успокои Чаудхури с мекия си дипломатичен тон и така да 
сложи край на спора между него и чичо си. Междувременно бащата на Рагхунатх 
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уредил женитбата на своя син с едно изключително красиво момиче, за да бъде сигурен 
в обвързаването му със семейството. 
 

Данда Махотсава 

 
Година по-късно Рагхунатх отново изгарял от нетърпение да види Махапрабху и 

непрестанно бягал от къщи в напразни опити да стигне до Пури. Всеки път бил залавян 
от баща си и връщан у дома. Майка му си мислила, че е полудял и поискала от мъжа си 
да го постави отново под охрана. Говардхан отвърнал примирено: 

„Той е богат колкото Индра, а жена му е красива като небесна куртизанка. Ако 
тези неща са неспособни да пленят духа му, как биха могли да сторят това едни 
обикновени въжета? Бащата, дал живот на едно дете, не може да се намесва в 
реакциите на действията от предишните му животи. Шри Чайтаня Чандра е дал 
благословиите си на това момче. Кой би могъл да задържи като затворник някой, който 
е подлуден от Бог Чайтаня Махапрабху?” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.6.39-41) 

Докато измислял план как да се освободи от своите окови, Рагхунатх чул че 
Нитянанда Прабху благополучно е пристигнал в град Панихати. Мислейки за това, че 
Нитянанда е спасителят на най-окаяните и че по негова милост той със сигурност ще 
намери свободата си, той пресякъл Ганг до Панихати, където намерил Нитай седнал 
под едно дърво на дървено столче, заобиколен от спътниците си. Още щом го зърнал 
отдалеч, Рагхунатх паднал като пръчка. Милостивият Бог Нитянанда незабавно накарал 
да го доведат по-близо до него и разбирайки дълбоко-вкорененият копнеж в сърцето му 
уредил нещата така, че Рагхунатх да може да извърши служене към ваишнавите. 

„Като крадец ти не идваш близо до мен, а се опитваш да избягаш. Сега те улових 
и ще те накажа. Искам да нахраниш всичките ми последователи с ориз и кисело мляко.” 
Чувайки заповедта на Нитянанда, умът на Рагхунатх се преизпълнил с радост. 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.6.50-51) 

Фестивалът, на който Нитянанда заръчал на Рагхунатх да постави начало, все 
още се празнува като Панихати Чхира-дадхи Махотсава. Нитянанда Прабху и 
проявлението на самия Шри Чайтаня Махапрабху взели участие във фестивала, 
хранейки се на брега на Ганг сякаш били пастирчета на брега на Ямуна. Шри Чайтаня 
Махапрабху, Нитянанда Прабху и техните придружители, безброй брамини, мъже и 
жени от областта се наслаждавали на ориза с кисело мляко. Възможността да се служи 
на Бога и на Неговите отдадени по такъв начин е нещо, което се случва изключително и 
само по велика милост. 

На следващия ден Рагхунатх Дас Госвами развълнувано запитал Нитянанда 
Прабху чрез  Рагхава Пандит как би могъл да се освободи от материалните си 
оплитания и да намери компанията на Махапрабху. Като океан от милост, Нитянанда 
Прабху поставил нозете си върху главата на Рагхунатх и рекъл:  

„Ти организира този празник на брега на реката и Махапрабху беше достатъчно 
милостив към теб, идвайки лично да му се порадва. Той те благослови, приемайки 
предложените ориз и кисело мляко. След като погледа танцуващите бхакти, Той прие 
прасад вечерта. Бог Гауранга дойде тук само, за да те спаси; Той вече премахна всички 
останали пречки. Той ще те повери на Сварупа Дамодар и ставайки негов доверен 
слуга, ще те задържи близо до себе си. Сега си иди вкъщи и забрави грижите си. Скоро 
ще имаш възможността да идеш при Бога без никакъв проблем.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.6.139-143) 

След като поговорил с Рагхава Пандит, Рагхунатх дарил голяма сума пари като 
дакшина за Нитянанда и неговите спътници. Самият той си тръгнал и сякаш животът 
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му бил намерил пълнотата си, получавайки благословиите на Нитянанда Прабху. 
Връщайки се вкъщи, той повече не влязъл във вътрешните стаи, а останал отвън, 
спейки в Дурга Мандап. Край него винаги имало пазач, който го пазел да не избяга. 
 

Рагхунатх бяга 

 
Макар да знаел, че бхактите от Бенгал се подготвят за ежегодното си пътуване 

до Пури, Рагхунатх се боял да се присъедини към тях, понеже лесно щял да бъде 
уловен. Един ден, около 4 ч. преди зазоряване Ядунандан Ачаря дошъл в къщата, 
докато Рагхунатх спял в Дурга Мандап. Той казал на Рагхунатх, че ученикът, който 
извършвал пуджата е изоставил служенето си и трябва да бъде убеден да го поеме 
отново, тъй като нямало кой да го замести. 

Рагхунатх тръгнал със своя гуру докато пазачите още спели. След като 
повървели заедно обаче, Рагхунатх му казал да си иде вкъщи, казвайки че сам ще иде в 
дома на ученика и ще го убеди да дойде да си изпълни задълженията. Рекъл му да не се 
тревожи и се сбогувал с него. Без никакви пазачи или слуги около себе си, Рагхунатх 
изведнъж осъзнал, че му се отваря златна възможност да избяга. 

Медитирайки върху лотосовите нозе на Махапрабху, той тръгнал на изток като 
избягвал главните пътища от страх да не бъде заловен, а дори и по-малките пътчета 
минаващи през селата. Въпреки трудния път през джунглата, първия ден той извървял 
30 мили, най-сетне отдъхвайки си в кошарата на един млекар същата вечер. Млакарят 
видял, че той не бил ял нищо през целия ден и му дал малко мляко. 

Когато Говардхан научил, че синът му е избягал, той незабавно изпатил група от 
десетина слуги с писмо до Шивананда Сен, който вече бил поел към Пури заедно с 
бхактите, молейки го да върне Рагхунатх обратно. Те засекли групата пилигрими на 
едно място, наречено Джханкра, но с разочарование открили, че Рагхунатх не бил сред 
тях. Междувременно той се придвижвал с голяма бързина към Пури, напълно забравил 
умората и глада си. 

Рагхунатх пристигнал в Пури само след 12 дни, спирайки да се храни само три 
пъти по пътя, почивайки съвсем рядко. Той се приближил към Махапрабху, който седял 
заедно със Сварупа Дамодар и отдал почитанията си на Бога от разстояние. Мукунда 
Датта съобщил на Бога, че Рагхунатх е пристигнал и му отдавал поклоните си. Богът му 
казал да се приближи и Рагхунатх паднал в нозете Му. Махапрабху го прегърнал, а 
сърцето му се разтопило от състрадание към изтощения млад човек. Той казал: „Нищо 
не е по-силно от милостта на Кришна. Тя те измъкна от дълбоката яма на сетивното 
наслаждение.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.6.193) 

Рагхунатх отвърнал наум на Бога, мислейки си: „Не знам нищичко за Кришна. 
Аз вярвам, че Ти бе този, който ме извади от тази яма.” 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пише следното за милостта на 
Кришна и за страданията, причинени от отровата на сетивното удоволствие: „Милостта 
на Кришна е по-могъща от резултатите на предишните дела на човека. Това мощно 
състрадание на Бога изтеглило Рагхунатх от ямата на сетивната наслада. Живото 
същество, привързано към удоволствията на сетивата, няма силата да ги изостави. За 
живото същество, което се е отдало на Кришна обаче, сетивните наслади са като яма с 
изпражнения. Махапрабху знаел, че Рагхунатх е напълно освободен от всякаква 
привързаност към сетивните наслади. Въпреки това Той му рекъл така, за да научи чрез 
него обусловените души.” („Анубхашя“ 6.9.193) 
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Отречението на Рагхунатх 

 
Махапрабху видял, че Рагхунатх е мръсен и отслабнал след пътуването и затова, 

след като го приел за Свой собствен син и слуга, го поверил на Сварупа Дамодар, 
казвайки му да поеме отговорността за него и да се грижи за благополучието му. 
Оттогава насетне го знаели като „Рагхунатх на Сварупа”, за да го отличават от 
Рагхунатх Вайдя и Рагхунатх Бхатта, които също живеели заедно с Махапрабху в Пури 
по онова време. Богът заръчал също и на Говинда да се грижи за Рагхунатх с голяма 
обич. След това му казал да иде да се окъпе в океана и да види Бог Джаганнатх, а после 
да се върне, за да обядват заедно. Когато Говинда дал на Рагхунатх  остатъците храна 
от чинията на Бога, той се изпълнил с ликуване. 

Нещата продължили по този начин пет дни – Рагхунатх приемал остатъците от 
храната на Бога всеки ден, но на шестия ден спрял да приема маха-прасада на Бога. От 
този ден насетне той отивал в храма на Джаганнатх и взимал даршан от предлагането 
на цветя на Бога, след което заставал на Лъвската Порта и просел маха-прасад. Вечер 
след като привършели задълженията си, служителите на Джаганнатх минавали оттам 
на път за домовете си и обичайно давали прасад на всеки гладен ваишнава, който чакал 
там. По този начин отречените ваишнави можели да задържат душата и тялото си 
заедно. Този тип отреченост обичайно се наблюдава сред отдадените на Махапрабху.  

Когато Богът запитал за Рагхунатх и научил, че той вече не приема прасад, 
както преди, а проси при Сингха Двар, Той се зарадвал, че е приел пътя на отречението 
толкова насериозно и казал: 

„Много добре. Той приема сериозно живота в отречение. Отреченикът трябва 
винаги да бъде зает с повтаряне на имената на Бога и да поддържа душата и тялото си 
заедно чрез просия. Всеки, който приеме ордена на отречението и след това стане 
зависим от други, няма да може да постигне целта си и Кришна ще го пренебрегне. 
Оня, който стане отреченик, а после се лакоми за вкусна храна, никога не ще постигне 
духовната си цел и просто ще бъде роб на езика си. Дългът на вайраги е винаги да 
възпява имената на Бог Кришна и да пълни стомаха си със спаначени листа, плодове и 
корени. Човек който тича насам-натам в търсене на хубави неща за ядене, се привързва 
към сексуалните органи и корема си и никога няма да достигне Кришна.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.6.222-227) 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур подчертава твърдението на 
Кришна Дас Кавирадж Госвами, че единственото задължение на вайраги е да възпява 
имената на Бога. Той пише следното: „Гледайки безпристрастно и не-отдадените 
материалисти и чистите ваишнави виждат, че последователите на Махапрабху не са 
привързани към наслаждаването на сетивата си.  Те са безразлични към всичко, което 
не може да бъде използвано в служене на Кришна. Причините за подобна отреченост са 
неразбираеми за обикновения материалист, защото служенето им е лишено отвсякакъв 
външен мотив и не би могло да бъде прекъснато от никакво светско препятствие.  
Когато Бог Гаурасундар вижда бхактите да се заемат с такъв род предано служене, 
напълно безразлични към сетивните обекти, намиращи се извън обектива на онова, 
което им е необходимо за служене, той чувства голяма любов към такова едно 
разграничаване. 

Различните ритуали, описани в „Хари-бхакти-виласа” са предназначени за 
богатите семейни, а не за вайрагите, които са се отрекли от всичко, за да приемат 
подслон единствено у святото име. Онзи, който възпява светите имена сутрин, посред 
нощ, по пладне, по изгрев – с други думи денем и нощем – със сигурност ще прекоси 
океана на материалното съществуване. Тези чисти отдадени, които са съсредоточени 
изключително върху преданото служене към Бога, които възпяват имената Му и си ги 
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спомнят с любов, нямат да изпълняват никакви други задължения освен киртан и 
смарана.” („Анубхашя“ 3.6.223) 

Шрила Рагхунатх Дас Госвами никога не говорел дикертно на Бога, а молел 
Говинда или Сварупа Дамодар да Му поднасят всеки въпрос или молба вместо него. 
Един ден той помолил Бога чрез Сварупа Дамодар да го инструктира лично за 
задълженията му. Когато Богът чул това, Той казал на Рагхунатх че Сварупа Дамодар 
знае далеч повече от самия Него и че трябва да взима напътствия от него относно целта 
на живота и как тя да бъде постигната. Когато обаче копнежът на Рагхунатх да чуе 
нещо лично от Него не отслабнал, Богът рекъл: „Щом той има вяра в думите Ми, нека 
следва тези наставления: Недей да слушаш клюки и сам не се занимавай с клюки. Не 
бива да ядеш твърде вкусна храна, нито да се обличаш твърде хубаво. Винаги възпявай 
святото име на Бог Кришна без да очакваш почести, отдавайки цялата почит на 
другите. В ума си отдавай служене на Радха и Кришна във Вриндаван.” (“Чайтаня 
Чаритамрита” 3.6.236-237) 

Бенгалските бхакти пристигнали в Пури за Ратхаятрата и се срещнали с 
Рагхунатх, който имал специалното щастие да получи благословиите на Адвайта 
Прабху. Шивананда Сен му разказал как го търсил баща му. След като останали четири 
месеца в Пури, отдадените се върнали в Бенгал и Шивананда занесъл новини от 
Рагхунатх на Говардхан Маджумдар, разказвайки му за целенасочените му аскетични 
духовни практики. Родителите на Рагхунат били потресени, научавайки какъв бил 
начинът му на живот и изпратили един брамин, двама слуги и 400 рупии на Шивананда 
за Рагхунатх. На следната година Шивананда взел слугите и парите със себе си в Пури 
и съобщил на Рагхунатх, че баща му му ги праща. Рагхунатх не искал да ги приеме, но 
мислейки за доброто на баща си взел част от парите, с които плащал храната на 
Махапрабху два пъти месечно. След като правил това две години, той се отказал и от 
тази практика. В отговор на въпроса на Махапрабху защо Рагхунатх е престанал да Го 
кани, Сварупа Дамодар отвърнал, че Рагхунатх бил решил, че понеже баща му бил 
материалист на Махапрабху не му било приятно да яде храна, купена с неговите пари. 
Че приемайки тези пари, умът му се замърсил и единственото, което постигнал било 
слава и положение. Освен това той си мислел, че Махапрабху приемал поканите му 
единствено от любезност, тъй като Рагхунатх бил толкова глупав, че би се почувствал 
нещастен, ако Той откаже, но че всъщност тайно не се радвал. Махапрабху бил много 
щастлив да чуе тези заключения и рекъл: 

„Когато човек яде храна, предложена му от материалист, умът му се замърсява. 
Когато умът е замърсен, човек не може да си спомня Кришна. Храната на материалиста 
е заразена с качеството страст и както оня, който я предлага, така и този, който я 
приема, се замърсяват в умовете си. Аз приемах поканите на Рагхунатх в течение на 
много дни, заради неговия ентусиазъм. Раздвам се, че е осъзнал всичко това и се е 
отказал от тази практика по собствена инициатива.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.6.278-
280) 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур коментира гореспоменатата 
случка по следния начин: „Хората, които са егоистични и със силно чувство за 
собственост, най-често са материалисти, които се опитват да се наслаждават на света за 
собственото си сетивно удоволствие. Такива хора гледат на парите си като на средство 
за постигане на сетивно наслаждение. Ако те се опитват да служат на Бога, на гуру или 
на ваишнавите, които се намират отвъд материалната енергия, единственото, което ще 
постигнат е увеличаване на материалния си престиж, а не истинската благодат от 
такова едно служене. Затова нека ония, които наистина търсят благодатта, се опитат да 
служат на Върховния Бог като напълно се отдадат в лотосовите Му нозе и след това да 
вложат каквито пари честно са спечелили в духовно служене към Кришна, духовния 
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учител и ваишнавите, използвайки тялото, ума, думите и сърцето си.” („Анубхашя“ 
3.6.275) 

Шрила Бхактивинод Тхакур също пише за раджастичния характер на поканите 
за обяд от материалисти. Той казва: „Поканите за обяд за три вида: саттвика, 
раджасика и тамасика. Поканата от чист преданоотдаден е в гуната на доброто; от 
благосчестив материалист е в гуната на страстта, а поканата от много греховен човек е 
в гуната на тъмнината.” („Амрита-праваха-бхашя“ 3.6.279) 

 Аскетизмът на Рагхунатх Госвами нараствал с всеки изминал ден. Той спрял да 
проси при Лъвската Порта и вместо това започнал да посещава един приют за бедни. 
Когато Махапрабху научил тези новини от Говинда, той запитал Сварупа Дамодар 
каква е причината за промяната. Сварупа Дамодар отвърнал, че според Рагхунатх много 
време се губи във висене пред Сингха Двар и вместо това всеки ден по обяд отивал в 
приюта. Махапрабху похвалил решението на Рагхунатх, казвайки: „Просията пред 
Сингха Двар наподобява поведението на проститутка.” 

Проститутката се мотае и чака някой мъж да дойде и да я ангажира. Просякът не 
би могъл да остане безучастен, докато очаква някой да бъде милостив към него. 
Отиването за подаяние в някой приют не представлява същия проблем. Човек просто 
трябва да иде в уреченото време и да получи толкова, колкото да поддържа тялото си 
живо. Това е полезно, ако човек иска да използва времето си във възпяване на светите 
имена. 

Един санняси на име Шанкарананда Сарасвати изпратил на Махапрабху една 
гунджа-мала и Говардхан Шила от Вриндаван. Махапрабху много ценял и обичал тези 
два предмета, приемайки наниза от зърна гунджа за идентичен с Радхарани, а камъка от 
Говардхан за идентичен с Кришна. Махапрабху допирал Говардхан Шила до главата, 
очите и сърцето Си и това му носело силна радост. След като обожавал наниза и камъка 
в продължение на три години, един ден Той решил да ги подари на Рагхунатх в знак на 
удовлетворението Му от неговата преданост. Рагунатх се почувствал трогнат и щастлив 
от даровете на Бога и приемайки ги за директно проявление на Шри Шри Гандхарвика-
Гиридхари, ги обожавал с вода и листенца туласи. Зает в такова любящо служене, той 
потъвал в транса на предаността. След напускането му Говардхан Шила бил поставен в 
храма Гокулананда, където му се служи и до днес. 

За аскетичните обети на Рагхунатх Дас Госвами се казва, че били като линии, 
вдълбани върху камък. Той прекарвал повече от 21 часа на ден зает във възпяване на 
имената на Кришна и в смарана, като отделял едва час и половина за сън и храна. Ядял 
само колкото да запази тялото и душата си заедно. Никога не допускал  някаква вкусна 
храна да се докосне до езика му и носел само парче прокъсана препаска и един шал.  

Накрая Рагхунатх започнал да ходи нощем да събира прасада, който 
продавачите стоящи пред храма изхвърляли близо до Сингха Двар след като вече бил 
толкова развален, че дори кравите не искали да го ядат. Той го измивал, за да махне 
мръсотията, полепнала по него, докато най-сетне достигнел твърдата сърцевина на 
зърната, която не се била разварила. Това била неговата храна, на която той добавял 
само малко сол. Веднъж Сварупа Дамодар Госвами видял какво върши Рагхунатх и го 
помолил за малко от този прасад, сравнявайки го с нектара на боговете. Дори 
Махапрабху, научавайки това от Говинда, дошъл и си гребнал шепа от прасада на 
Рагхунатх преди Сварупа Дамодар да Му попречи да си вземе и втора. 

„Какво е това тук? Ядете такива хубави неща без да Ми дадете нищо?” С тези 
думи Богът отмъкнал залък от чинията на Рагхунатх и го изял. За малко да вземе и 
втори, когато Сварупа Дамодар Го уловил за ръката и рекъл: „Това не е подходящо за 
теб”, отнасяйки чинията.  (“Чайтаня Чаритамрита” 3.6.322-323) 
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Самият Сварупа Дамодар е резюмирал тези свои преживявания в своята поема 
на име „Чайтаня-става-калпа-врикша” (Дървото на желанията на славата на Чайтаня 
Махапрабху), която може да бъде намерена в сборния том наречен „Стававали”: 

„От милост Шри Гауранга намери щастие в това да ме спаси от изгарящия 
горски пожар на материалния разкош, макар да съм пропаднал окаяник, най-низкия 
сред хората и ме повери на Своя личен приятел Сварупа Дамодар. Той ми даде 
любимата Си гунджа-мала, която носеше на гръдта Си, както и Своя Говардхан Шила. 
Той пробуди отвътре сърцето ми и ме накара да полудея по Него.” (стих 11) 
 

Рагхунатх отива във Вриндаван 

 
Рагхунатх останал под покровителството на Сварупа Дамодар през цялото 

време, докато бил в Пури, получавайки по този начи пряк достъп до поверителното 
служене и общуване на Махапрабху. Те прекарали заедно 16 години, докато Богът и 
Неговият най-верен приятел Сварупа Дамодар не изчезнали от очите на този свят.  

Когато това се случило Рагхунатх почувствал, че не може да продължава да 
живее в липсата им и решил да иде във Вриндаван и да се самоубие, скачайки от хълма 
Говардхан. Пристигайки във Враджа, той се срещнал с Рупа и Санатан. Те разговаряли 
с него дълго време и накрая го убедили да не слага край на живота си. Грижели за него 
като за свой трети брат и винаги го държали близо до себе си. Рупа и Санатан с наслада 
слушали разказите на Рагхунатх за нектарните забавления на Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху. 

Раздялата, която Рагхунатх Дас Госвами чувствал от Махапрабху и от Радха-
Кришна станала толкова непосилна, че той напълно се отказал да яде твърда храна, 
пиейки единствено суроватка, за да поддържа тялото си. Той отдавал ежедневно по 
хиляди поклони в прострации, мантрувал по 100 000 свети  имена, служел в ума си на 
Радха и Кришна ден и нощ, разказвал за дивните забавления на Бог Чайтаня 
Махапрабху и се къпел по три пъти на ден в Радха Кунд без нито веднъж да пропусне. 
Това бил изключителният стандарт на бхаджан, поставен от Рагхунатх, според който 
той служел на Божествата по повече от 22 часа на ден, спейки само по час и половина, 
ако изобщо го правел. 

На пръв поглед отречеността на Рагхунатх би могла да бъде сравнена с тази на 
Буддха, но погледнато по-отблизо може да се види, че в аскетизма на Рагхунатх има 
някои уникални черти. Външното значение на отречението е непривързаност към 
сетивното наслаждение, но истинският му смисъл е привързаността към Върховния 
Бог. Силната привързаност на Рагхунатх към лотосовите нозе на Радха и Кришна била 
причината той  да бил естествено и напълно откъснат от всичко, което не било свързано 
с неговите обожаеми Божества. 
 

Радха Кунд 

 
Шри Рагхунатх Дас Госвами живял дълъг живот. Шринивас Ачаря имал шанса 

да получи благословиите на Рагхунатх преди да напусне Вриндаван, за да се върне на 
Изток с книгите на Госвамите. Шринивас бил смаян от могъщия му аскетизъм и 
дълбоката му вглъбена любов. Рагхунатх Дас Госвами написал три книги: „Стававали”, 
„Шри Дана-чарита” („Дана-кели-чинтамани”) и „Мукта-чарита”. 
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Той живеел край Радха Кунд, където изпълнявал най-интензивните си предани 
практики. Там бил благословен от вдовицата на Нитянанда Прабху, Джахнава Деви, 
когато тя посетила Радха Кунд. 

Когато самият Махапрабху посетил селцето Арит, той проявил забавлението си 
да се къпе в едно оризово поле, с което обозначил местонахождението на Радха Кунд и 
Шяма Кунд. Дотогава двете езера още не били разкрити, нито били оформени със 
стъпала и камъни. Рагхунатх си помислил, че би било добра идея да се направи това, но 
имал известни задръжки да се заеме с такова едно дело. Един ден обаче някакъв богат 
търговец отивал на поклонение в Бадри Нараян с намерението да дари голяма сума 
пари на храма там. Тогава Бадри Нараян му се явил насън и му казал да финансира 
идеята на  на Рагхунатх за завършването на Радха Кунд и Шяма Кунд. Търговецът се 
върнал във Враджа, намерил Рагхунатх в селцето Арит и му разказал съня си. И така 
Рагхунатх надзиравал археологическите разкопки на езерата и последвалия строеж на 
каменните стъпала и алеи. 

Пет дървета стояли на брега на Шяма Кунд, които, казват, били петимата 
Пандави. Рахунатх имал намерението да ги отсече, за да бъде Шяма Кунд перфектно 
правоъгълен. Преди това да стане обаче, Цар Юдхищхира се явил в съня му и му казал, 
че шетимата Пандави присъстват на Шяма Кунд под формата на тези дървета. 
Рагхунатх незабавно спрял работниците, за да не ги отсекат.  Затова Шяма Кунд е с 
неправилна форма. 
 

Още легенди за Рагхунатх във Враджа 

 
Още една история се разказва за Рагхунатх Дас Госвами. Казват, че когато 

прочел пиесата на Рупа Госвами „Лалита-мадхава”, той потънал в океан от разлъка. 
Макар винаги да бил заедно с Радха на Радха Кунд, той бил неспособен да понесе 
мисълта дори за моментна раздяла, какво да говорим за истинското непосилно чувство 
за липсата на Кришна. Четейки „Лалита-мадхава”, чиято основна тема е раздялата с 
Кришна, това чувство станало толкова нетърпимо силно, че той се съмнявал дали ще 
успее да оцелее. Когато Рупа видял отклика на Рагхунатх към неговата пиеса, той 
съчинил друга кратка творба, наречена „Дана-кели-каумуди”, която е изпълнена с 
хумор и закачки. Той дал книгата на Рагхунатх, взимайки си копието на „Лалита-
мадхава”. Щом Рагхунатх прочел „Дана-кели-каумуди”, той забравил чувствата си в 
раздяла. 

В началото докато живеел край Радха Кунд, Рагхунатх нямал определо 
убежище. От време на време отсядал в колибата на Гопал Бхатта Госвами, която се 
намирала на брега на Манаса Ганга в Говардхан. Един ден той се окъпал в Манаса 
Ганга и след това седнал под едно дърво, заобиколено с гъсти шубраци и започнал да 
обожава Бога в транса на предаността. Докато медитирал, дошъл един тигър да пие 
вода. Санатан Госвами също бил наблизо тогава и наблюдавал неподвижността на 
Рагхунатх, макар да бил изложен на такава опастност. Той загъчал на Рагхунатх да си 
построи колиба, в която да живее и да се занимава с предано служене. 

Шрила Рагхунатх Дас Госвами особено много обичал един Враджаваси на име 
Дас. Дневната храна на Рагхунатх се състояла от няколко чаши сурватка. Този 
Враджаваси бил отчаян, че Рагхунатх яде толкова малко, мислейки си че е невъзможно 
да се живее така. Веднъж докато бил в селцето Сакхи Стхали той с радост видял едно 
дърво капок с големи листа и направил огромна чаша от тези листа, в която сипал 
сурватка за Рагхунатх и му я занесъл. 
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Рагунатх се смаял, виждайки такава голяма чаша от листа и го запитал откъде я 
е взел. Чувайки името Сакхи Стхали, той незабавно захвърлил чашата. Сакхи Стхали е 
домът на Чандравали, основната съперница на Радхарани за любовта на Кришна. 
Сакхите на Чандравали, например Шайвя и Падма, неспирно търсят начини да откъснат 
Кришна от Радхината беседка и да го замъкнат в будоара на своята приятелка. Точно 
както Радхарани е нещастна от това, така и с приятелките Й. Рагхунатх бил член от 
антуража на Радхарани и ролята му била винаги да мисли как да донесе щастие на Нея 
и Нейните приятелки. Щом само чул да се споменава името на Сахки Стхали, той 
почувствал прилив на гняв. Това настроение е висшата степен на любов, която 
завистливите хора, обременени от материална похот, никога не биха могли да разберат. 
В „Бхакти-ратнакара” пише: 

След като се поуспокоил Рагхунатх рекъл на Дас: „Това е мястото на 
Чандравали. Никога не бива да ходиш там.” Дас Враджаваси се успокоил и разбрал, че 
това са симптомите на духовното съвършенство у оня, който привидно бил духовен 
аспирант. Всички тези преданоотдадени са вечно-съвършени души. Онзи, който се 
съмнява в това, трябва да бъде считан за окаяник. (“Бхакти-ратнакара” 5.572-574) 

Има още една необикновена легенда за Рагхунатх Дас Госвами, разказана в 
„Бхакти-ратнакара”. Веднъж той страдал от разтройство. Виттхалнатх дошъл с двама 
лекари от Баллабхпур, които да излекуват Рагхунатх Дас. След като го прегледали, 
лекарите казали, че разтройството е причинено от яденето на мляко с ориз. 
Виттхалнатх бил изумен от тази диагноза, казвайки: „Това е невъзможно! Този човек 
никога не хапва нищо друго освен сурватка!” Тогава Рагхунатх се обадил, признавайки 
че наистина бил ял мляко с ориз по време на медитацията си в забавленията на Радха и 
Кришна. 

Шри Рагхунатх Дас Госвами напуснал тялото си на брега на Радха Кунд, където 
се издига неговото самадхи. Това се случило на шукла двадаши титтхи през месец 
Ашвин, 1586 г. 
 
 
 

ШРИЛА ДЖИВА ГОСВАМИ 

 
Според „Гаура-ганоддеша-дипика”, стих 195, в своята предишна идентичност 

във Враджа Шрила Джива Госвами бил Виласа Манджари. В стих 203 от същата книга 
се казва, че той бил син на Валлабха и учен от изключителен характер. Според „Гаудия 
ваишнава Абхидхана” Джива живял на този свят от 1511 до 1596 г, но някои други 
източници твърдят, че става дума за годините от 1533 до 1618. 
 

Младостта на Джива 

 
Шрила Джива Госвами се появил в селцето Рамакели като син на Анупам 

Маллик (Валлабха), който живеел там служейки на правителството. Името на майката 
на Джива е неизвестно. Истинското име на баща му било Валлабха, но Махапрабху го 
кръстил Анупам. 

Махапрабху срещнал Анупам и неговите братя Рупа и Санатан за първи път, 
когато дошъл в Рамакели през 1513 г. По Негова воля духът на отречеността разцъфнал 
в Рупа и Санатан след срещата с Бога, което довело до това не след дълго те да 
изоставят всички светски задължения и притежания. По-късно те заминали, опитвайки 
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се да се съберат с Махапрабху във Вриндаван. Същият дух на отречение се зародил и в 
сърцето на Джива Госвами, както живо е описано от Нарахари в „Бхакти-ратнакара”.  

Джива се променил, откак двамата му чичовци заминали за Вриндаван. Той се 
отказал от скъпоценностите и красивите си дрехи, от удобното си легло и от 
различните си развлечения. Изглеждало сякаш нищо вече не го интересува. Той не 
понасял повече да слуша политически или светски новини. (“Бхакти-ратнакара” 1.686-
688) 

Нарахари резюмира ранния живот на Джива по следния начин: насън Джива 
видял Махапрабху да танцува всред санкиртана. Той бил обзет от чувства на 
божествена любов и скоро след това напуснал дома си в Бакла Чхандрадвип. До 
Фатеябад с него вървели няколко придружители, но оттам нататък той продължил сам 
към Навадвип. В дома на Шриваса Пандит срещнал Нитянанда Прабху и получил 
благословиите му. Тогава Нитянанда Прабху му казал, че трябва да иде във Вриндаван: 
„С бащина обич Нитянанда Прабху докоснал главата на Джива с нозете си. Той 
проявил несравнима милост към Джива, вдигайки го от земята и прегръщайки го силно. 
В изблик на божествен екстаз Нитянанда Прабху рекъл: „Аз дотичах тук от Кхардаха 
единствено заради тебе!” Той казал и други такива неща, за да утеши Джива, а след 
това накарал Шриваса Пандит и останалите отдадени да му дарят благословиите си. 
След като го задържал при себе си известно време, Нитянанда Прабху го изпратил на 
запад... Казал му: „Сега бързай към Враджа. Това е мястото, което Бог отреди на 
семейството ти.” (“Бхакти-ратнакара” 1.765-769, 772) 

Не е ясно дали Джива е срещал пряко Махапрабху, макар в „Бхакти-ратнакара” 
да се посочва, че той бил бебе, когато Богът дошъл в Рамакели. Джива проявил интерес 
към предаността от най-ранно детство. Дори когато си играел с приятелчетата си, на 
него му били интересни единствено игри, които били свързани с обожанието на 
Кришна. Джива отказвал да участва с другите момчета в игри, които не били свързани с 
Кришна. Той правел фигурки на Кришна и Баларам и ги обожавал с цветя и сандалов 
балсам, обличал ги и ги окрасявал. Съзерцавал ги с немигащи очи, като самият той 
изглеждал за целия свят като златна кукла, седяща неподвижно на пода. Докато отдавал 
почитанията си на муртите очите му се пълнели със сълзи. Той предлагал на 
божествата сладкиши, а след това взимал и раздавал прасада сред приятелчетата си. 
(“Бхакти-ратнакара” 1.719-723) 
 

Джива отива във Враджа 

 
По милостта на Нитянанда, Джива успял да посети всички свети  места в 

Навадвип Дхам. След като завършил обиколката си, той заминал за Бенарес, където 
изучавал свещените писания от Мадхусудхан Вичаспати. Оттам продължил към 
Вриндаван, където останал под покровителството на Рупа и Санатан Госвами. 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур дава следното резюме за 
живота на Джива в своята „Анубхашя” към „Чайтаня Чаритамрита”: „След напускането 
на Рупа и Санатан, Джива бил провъзгласен за най-възвишения учител върху 
доктрините на Сампрадая. Той правел така, че всички да се заемат с обожание на 
Кришна, преподавайки истините, дадени от самия Махапрабху. От време на време 
извършвал Враджа Дхам парикрама заедно с останалите отдадени, а понякога отивал да 
посети Виттхаланатх в Матхура.  

Кришна Дас Кавирадж Госвами написал „Чайтаня Чаритамрита”, докато Джива 
още бил жив. Не дълго след това, когато Шринивас, Нароттам и Дукхи Кришна Дас 
дошли от Бенгал, той им преподавал и им дал титлите Ачаря, Тхакур и Шямананда. 
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След това ги изпратил обратно в Бенгал заедно с всички книги, написани от Госвамите 
с наставлението да проповядват религията на святото име и на любовта към Кришна. 
Той получил новините за изгубването на книгите и по-късно за връщането им. След 
това дал титлата Кавирадж на Рамачандра Сен и на брат му Говинда. Вдовицата на 
Нитянанда Прабху Джахнава Деви посетила Вриндаван, докато той все още бил жив. 
Когато и някой преданоотадени от Бенгал да дойдели във Враджа, Джива се грижел да 
им бъдат осигурени прасад и квартири.” („Анубхашя“ 1.10.85) 

Изгубването на книгите, за което става дума в горния параграф, се случило, 
когато шпиони на цар Бир Хамбир от Вана Вишнапур ги откраднали. По-късно, 
чувайки Шринивас Ачаря да говори върху „Бхагаватам”, царят приел ваишнавизма и 
взел посвещение от него. Така Шринивас си възвърнал книгите.  
 

Книги и полемики от Джива Госвами 

 
В „Бхакти-ратнакара” е даден списък от 25 творби, чието авторство се приписва 

на Джива: 
(1) „Харинамамрита-вякарана” 
(2) „Сутра-малика” 
(3) „Дхату-санграха” 
(4) „Радха-кришначана-дипика” 
(5) „Гопала-вирудавали” 
(6) „Расамрита-шеша” 
(7) „Мадхава-махотсава” 
(8) „Санкалпа-калпа-врикша” 
(9) „Бхавартха-сучака-чампу” 
(10) Коментар върху „Гопала-тапани Упанишад” 
(11) Коментар върху „Брахма-самхита” 
(12) Коментар върху „Бхакти-расамрита-синдху” 
(13) Коментар върху „Уджвала-ниламани” 
(14) Коментар върху „Йогасара-ставака” 
(15) „Агнипурана-стха-гаятри-бхашя 
(16) „Падма-пуранокта Кришна-пада-падма-чихна” 
(17) „Шри-Радхика-кара-пада-стхита-чихна” 
(18) „Гопала-чампу” в две части: „Пурва” и „Уттара” 
(19) „Крама-сандарбха” 
(20) „Таттва-сандарбха” 
(21) „Бхагавата-сандарбха” 
(22) „Параматма-сандарбха” 
(23) „Кришна-сандарбха” 
(24) „Бхакти-сандарбха” 
(25) „Прити-сандарбха” 

 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур дава следното 

предупреждение в своята „Анубхашя” към онези неопитни люде, които биха могли да 
бъдат лишени от Кришна према, попадайки под влиянието на невежите и оскърбителни 
Сахаджия учения: „Три клеветнически идеи, засягащи Джива Госвами се ширят сред 
Пракрита Сахаджиите. Всеки, който бъде повлиян от тези злословия, които в основата 
си са враждебнонастроени към Кришна, гуру и ваишнавите, ще увеличава все повече и 
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повече нанасяните оскърбления и ще приключи с това, че ще изгуби вкуса към 
служенето на Върховния Бог. 

Казва се, че някакъв учен диг-виджай (който печели дебати), събирач на светски 
престиж, дошъл при Рупа и Санатан да се сдобие с подписите им като признание, че са 
били победени в дебат. Учителите на Джива се признали за победени без да влизат в 
никакъв спор и арогантният учен започнал да ги клевети като невежи глупаци. След 
това той поискал Джива също да сложи подписа си в знак на поражение. Джива обаче 
решил да приеме предизвикателството за дебат с надутия брамин, за да накара да 
млъкне циничния му език. По този начин той запазил интегритета на репутацията на 
своите духовни учители и демонстрирал идеалното поведение за човек, който е гуру-
девататма (такъв, за когото духовният му учител е обожаемо мурти и извор на живота 
му). Някои заблудени Сахаджии обаче твърдят, че поведението на Шри Джива се 
противопоставяло на учението на Махапрабху да бъдем по-смирени от стрък трева и да 
отдаваме цялата почит на другите без да търсим уважение за себе си. Те дори казват, че 
Рупа Госвами наказал Джива по същата тази причина и го пропъдил за известно време 
и единствено, когато Санатан се застъпил за него, той се съгласил да го приеме отново. 

Само когато тези врагове на духовния учител и на ваишнавите получат милостта 
на Кришна и започнат да гледат на себе си като на техни вечни слуги, те също ще 
получат благословиите на Джива и ще успеят да разберат наистина какво означава да 
бъдеш „по-смирен от стрък трева” и „да отдаваш почитания на всички”. Единствено 
тогава те биха могли да възпяват светите имена по правилен начин. 

Някои други глупави Сахаджии казват, че когато Джива за първи път прочел 
„Чайтаня Чаритамрита” с нейното ясно и бляскаво описание на божествените чувства 
във Враджа, той се побоят, че тя ще засенчи собствената му репутация. Тогава от злоба 
той бил хвърлил ръкописа в един кладенец, а научавайки какво е сторил Джива, 
Кришна Дас Кавирадж Госвами бил толкова потресен, че моментално напуснал тялото 
си. За щастие обаче неговият ученик Мукунда бил направил копие на оригиналния 
ръкопис и така той бил съхранен, а по-късно и публикуван надлъж и шир. 

Това е още една долна клевета, съчинена от тези, които са враждебнонастроени 
към гуру и ваишнавите. Тя няма реална основа и не съществува никаква вероятност да 
се окаже истина. 

Според обсебените от сетивата си развратници, Шрила Джива Госвами не бива 
да бъде приеман за авторитет, защото в трактатите си той се бил противопоставял на 
идеята, че гопите във Вриндаван са били омъжени за други мъже (паракия-вада), а по-
скоро поддържал свакия-вада. Те твърдят, че той не може да бъде считан за расика 
бхакта (преданоотдаден, който има познание относно божествените чувства). 

Истината е, че по времето докато е живял Джива, някои от последователите му 
изразили предпочитатния към свакия-вада. Джива видял тяхната ограниченост, затова 
за тяхна полза, както и за полза на онези, които в бъдеще не биха били способни да 
вникнат в трансценденталната природа на паракия-вада и сами биха се захванали с 
блудни връзки, имитирайки Кришна, той препоръчал свакия доктрината. Това е знак, че 
е действал подобаващо за един ачаря. Обаче човек не бива да приема това като 
доказателство, че Джива е противник на паракия-вада, защото той е най-извисеният 
сред последователите на Рупа Госвами и един от духовните учители на Кришна Дас 
Кавирадж Госвами.” („Анубхашя“ 1.10.85) 
 

Милостта на Рупа към Джива 
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Нарахари разказва как Рупа Госвами напътствал Джива, как го наказал и след 
това го благославил в една история, разказана в петата глава на „Бхакти-ратнакара”. 

В един горещ летен ден, докато Рупа пишел „Бхакти-расамрита-синдху”, а 
Джива му веел, Валлабха Бхатта наминал да види Рупа Госвами. След като прочел 
някои от встъпителните стихове на творбата, той предложил да направи някои 
корекции. Когато Валлабха отишъл да се изкъпе в Ямуна, Джива го последвал под 
претекст, че отива за вода. Всъщност той бил ядосан, защото предложението на 
Валлабха му се сторило арогантно. Той го запитал каква грешка намира в стиговете на 
Рупа. Валлабха му отвърнал, а Джива на мига му показал слабостите в неговите 
аргументи. Последвал дебат, в който Джива се противопоставил на всяко едно от 
възраженията на Валлабха. Връщайки се край колибата на Рупа, Валлабха му разказал 
колко бил впечатлен от учеността на Джива, разказвайки му цялата сцена. Рупа 
внимателно се поскарал на Джива, казвайки му да иде в Бенгал и да се върне, когато се 
е успокоил.  

Така пропъден, Джива напуснал обителта на Рупа, но вместо да се върне във 
фамилната им къща, както му било казано, той отишъл в Нанда Гхат, едно селце 
наблизо. Надявайки се да си възвърне благоразположението на своя гуру, той започнал 
да практикува религиозни въздържания, обожавайки усърдно Кришна като гладувал 
или ядял съвсем малко. В резултат на тези жестоки практики, тялото му станало слабо 
и болнаво. Веднъж се случило Санатан Госвами да мине през Нанда Гхат и го заварил в 
това състояние. Той бил трогнат и отвел Джива заедно със себе си при Рупа, 
умолявайки брат си да му прости. Така Рупа и Джива били помирени и Джива отново 
започнал да получава нежните и изпълнени с обич благословии на Рупа. 

Денят на появяването на Джива Госвами е на шукла двадаши през месец Бхадра, 
а напускането му е на шукла тритха през Пауш. Неговите мурти Радха-Дамодар, все 
още се обожава в храма Радха-Дамодар във Вриндаван. Там се намира и неговото 
самадхи, а колибата му е запазена в Радха Кунд, близо до Лалита Кунд. 
 
 
 

ВРИНДАВАН ДАС ТХАКУР 

 
Веда Вяса станал Вриндаван Дас Тхакур. Приятелят на Кришна Кусумапида 

също влязъл в него за забава на Бога. (“Гаура-ганоддеша-дипика” 109) 
Веда Вяса описал Кришна лила в „Шримад Бхагаватам”. Без да се различава от 

Вяса, Вриндаван Дас описал Махапрабху лила в своята „Чайтаня Бхагавата”. Книгата 
отначало се наричала „Чайтаня Мангала”, но когато Лочан Дас по-късно дал същото 
име на своята биография на Бога, тя била прекръстена на „Чайтаня Бхагавата”. 
 

Майката на Вриндаван Дас, Нараяни 

 
Вриндаван Дас се родил на Кришна двадаши през месец Вайшакх, 1507 г. Някои 

казват, че рожденото му място било Мамгачхи близо до Навадвип, а други – че бил 
роден в Кумарахатта. Баща му се наричал Вайкунтханатх Випра, по произход от 
Шилхет; майка му била Нараяни Деви. Нараяни била щерка на по-големия брат на 
Шриваса Пандит, Шриналина Пандит. Кави Карнапур също споменава името й в 
„Гаура-ганоддеша дипика”: „Килимбика, която обичала да изяжда остатъците от 
храната на Кришна, била по-малката сестра на Неговата дойка Амбика (съпругата на 
Шриваса, Малини). В Махапрабху лила, тя била Нараяни”. 
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Нараяни се прочула с това, че Гаурасундар я облял с благодатта Си, давайки й да 
яде остатъците от храната Му. Нараяни била едва четири-годишно момиченце, когато 
Богът проявил божествения Си облик в маха-пракаша в Шривас Анган и я опиянил с 
екстаза на према. 

Незвисимо дали бил роден в Мамгачхи или в Кумарахатта, Вриндаван Дас 
прекарал детството си заедно с майка си в Мамгачхи, в дома на нейните родители. 
Когато баща му починал, той се преместил заедно с майка си в дома на Шриваса, 
където получили специалните благословии на Махапрабху. 
 

Вриндаван Дас пише „Чайтаня Бхагавата” 

 
Добре известно е, че Вриндаван Дас поличил изобилни благословии от 

Нитянанда Прабху, затова се казва, че той бил негов посветен ученик. Вриндаван Дас 
написал „Чайтаня Бхагавата” през 1535 г.  

Кришна Дас Кавирадж Госвами, авторът на „Чайтаня Чаритамрита” възславя 
него и творбата му със следните думи: Вриндаван Дас, синът на Нараяни, написа 
„Чайтаня-мангала”. Веда Вяса бе описал Кришна лила в „Шримад Бхагаватам”, а 
Вриндаван Дас е Вяса на Чайтаня лила. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.11.54-55) 

Веда Вяса разказа историята на забавленията на Кришна в „Бхагаватам”. 
Вриндаван Дас Тхакур изпълни задължението на Вясадева, разказвайки забавленията 
на Чайтаня. Неговата „Чайтаня-мангала” премахва цялото нещастие. От нея аз научих 
чудесата на Бог Чайтаня и Нитянанда и узнах всички най-фини доктрини на преданото 
служене към Кришна. Вриндаван Дас Тхакур е резюмирал същината на „Шримад 
Бхагаватам” в своята „Чайтаня-мангала”. Ако някой, който е дори атеист или 
мюсюлманин, чуе „Чайтаня-мангала”, той незабавно става голям ваишнава. 
Обикновено човешко същество не би могло да сътвори такава възвишена и несравнима 
творба; самият Бог Чайтаня говори през устата на Вриндаван Дас. Поднасям милионите 
си поклони в лотосовите нозе на Вриндаван Дас Тхакур, който спаси цялата вселена 
чрез своята книга. Той бе роден от утробата на Нараяни, която вечно се наслаждаваше 
на остатъците от храната на Шри Чайтаня. Колко дивно е неговото описание на 
Божиите дела! Просто като слушат това описание, трите свята се пречистват и 
освещават! (“Чайтаня Чаритамрита” 1.8.34-42) 

В „Чайтаня Бхагавата” Вриндаван Дас Тхакур разказва основно за ранния живот 
на Махапрабху – за детството Му, студентския Му живот, как наказал Кази, 
заминаването Му от Навадвип, както и някои аспекти от живота Му в Пури. След това 
той толкова надълбоко потънал в описанието на Нитянанда Прабху лила, че дал съвсем 
съкратен разказ за по-късния живот на Махапрабху. Кришна Дас по-късно разказал 
надълго и нашироко тези неописани моменти в своята „Чайтаня Чаритамрита”. Кришна 
Дас пише: Вриндаван Дас е пълномощен биограф на Шри Чайтаня Махапрабху, равен 
на Шрила Вясадева. Той описва забавленията на Бога по такъв начин, че те стават все 
по и по-сладки. Боейки се, че книгата му ще стане прекалено голяма, той оставил 
неразказани някои части от живота на Махапрабху. Ще се опитам доколкото ми е 
възможно да запълня тези празнини. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.13.48-49) 
 

Критицизмът на Вриндаван Дас към ваишнава апарадх 
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Вриндаван Дас показал безгранична милост към пропадналите души чрез своето 
предупреждение: „Ако някой все още продължава да хули един ваишнава, дори след 
като му е казано колко противно е това, аз ще го ритна в главата!” 

Тези думи се повтарят на няколко пъти в „Чайтаня Бхагавата”. Някои глупави и 
арогантни личности не разбират това изказване и критикуват Вриндаван Дас, че го е 
направил. Подобни критики ги въвличат в калното тресавище на ваишнава апарадх. 

В същата връзка си заслужава да научим забележката на Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, основателят на Шри Чайтаня Матх и на 
всички Гаудия Матх: „Готов съм да ритна в главите онези завистливи и пъклени 
личности, които хулят Нитянанда Прабху, ако по този начин ще мога завинаги да ги 
предпазя от повторни опити да показват неуважение към Върховния Бог. Не само това, 
но ако чрез действието си успея да им донеса ясно разбиране за истината, ще съм 
извършил към тях велико служене.” 

Така казва Вриндаван Дас, инкарнацията на Вяса и ачаря във вайшнавската вяра. 
Ако дори една прашинка би паднала от крака на Вриндаван Дас  върху главата на 
грешния оскърбител, то той би бил благословен и всичките му греховни обусловености 
неизбежно ще се разтопят. С тези свои думи Тхакур разкрива състраданието си дори 
към най-атеистичните хулители, с нетрепващата вяра подобаваща на един слуга на 
Нитянанда Прабху, върховният гуру. Той казва на подобни люде, че макар да трябва да 
бъдат обекти на безразличние, поради глупостта си, въпреки всичко той и други 
състрадателни ваишнави, които като него практикуват и проповядват божиите 
доктрини, безкористно и без личен интерес ще действат за тяхно добро пряко 
невежеството им относно истината за Нитянанда, пряко настояването им да се втурват 
с главата напред по пътя към ада, пряко неохотата им да действат за истинския си 
интерес. Състраданието, изразено в думите на Вриндаван Дас е отвъд умственото 
разбиране на онези, които не знаят какъв наистина е техния интерес. Оня, който следва 
стъпките на Вриндаван Дас и едновременно практикува и проповядва вайшнавската 
религия, винаги трябва да бъде зает с това да допринася за висшето благо на всекиго. 
Макар привидно да показва, че иска да накаже враговете на Бога, той всъщност таи към 
тях състрадание, което не знае граници.” („Гаудия-бхашя“, 1.9.225) 

Денят на напускането на Вриндаван Дас Тхакур е кришна дашами на месец 
Вайшакх. Годината най-вроятно е 1589. 
 
 
 

КАВИ КАРНАПУР 

(ШРИ ПУРИ ДАС) 

 
Баща на Кави Карнапур бил скъпият приятел на Махапрабху Шивананда Сен. 

Карнапур сам идентифицира родителите си в своята „Гаура-ганоддеша-дипика”.  
„Посредникът Вира, който преди водеше всички гопи при Кришна, е моят баща. 

Майка ми беше позната под името Биндумати.” (“Гаура-ганоддеша-дипика” 176) 
 

Парамананда Дас или Пури Дас 

 
Карнапур не разкрива собствената си идентичност в „Гаура-ганоддеша-дипика”, 

но от онова, което казва за идентичността на родителите си, можем да предположим, че 
също е бил спътник на Кришна във Враджа. От „Ваишнавачара-дарпана” научаваме: 
Кави Карнапур бил Гуначура Сакхи във Враджа. Той бил клонка от дървото на Чайтаня 
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и живеел в Канчра Пара. Било му дадено името Пури Дас и той събрал огромна духовна 
сила от Махапрабху, който поставил големия пръст на крака Си в устата му. 

Карнапур се родил през 1527 г. в град Канчан Палли или Канчра Пара. Баща му 
го кръстил Парамананда Дас, Парамананда Сен или Пури Дас. Той бил най-малкият от 
тримата синове на Шивананда Сен. По-големите му братя се наричали Чайтаня Дас и 
Рама Дас. И тримата братя били преданоотдадени на Бог Шри Чайтаня. 

Цялото семейство на Шивананда Сен било благословено с пълната милост на 
Бога. Самият Бог показал на останалите Си спътници колко скъпо Му било това 
семейство, като наредил, докато Шивананда Сен и домочадието му са в Пури, да 
получават остатъците от храната Му. (“Чайтаня Чаритамрита” 3.12.53) 

Кави Карнапур получил името Парамананда Дас от самия Махапрабху. Богът на 
шега го наричал още Пури Дас. Кришна Дас разказва как той бил роден в резултат от 
благословията на Махапрабху: Богът запитал Шивананда Сен за името на най-малкия 
му син и той отвърнал: „Парамананда Дас”. Предишният път, когато Шивананда Сен 
посетил Бога, Той му рекъл: „Когато се роди третият ти син, този път го кръстете Пури 
Дас.” По това време жената на Шивананда била бременна и родила, когато той се 
завърнал вкъщи. Нарекли детето Парамананда Дас според желанието на Бога, но Той 
шеговито го наричал Пури Дас.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.12.45-49) 
 

Махапрабху му дава епитета Кави Карнапур 

 
На следващата година, когато Шивананда Сен занесъл бебето на Махапрабху, 

Богът проявил голямата си милост към него като поставил в устата му големия пръст на 
крака Си. Когато Пури Дас бил само на седем години, Богът сам го нарекъл Кави 
Карнапур, чувайки чудната поезия, която детето съчинявало. Кришна Дас Кавирадж 
описва всичко това в 16-та глава на Антя-лила. 

Веднъж, когато Шивананда и жена му отишли в Пури за Ратхаятрата, те взели 
със себе си и Пури Дас, за да види Бога. Детето Му се поклонило, а Богът му рекъл: 
„Кажи името на Кришна! Кажи Кришна!” Макар Богът непрестанно да го умолявал да 
мантрува, момеченцето отказвало да произнесе святото име. Ужасеният му баща също 
се опитал да го принуди да мантрува, но малкият Пури Дас бил непоколебим в отказа 
си. Махапрабху бил смаян от непоклатимия му инат и казал: „Аз накарах всички в 
цялата вселена, дори и неподвижните създания, да възпяват имената на Кришна, но съм 
неспособен да принудя това малко момче да го стори. Каква за бога би могла да е 
причината за това?” 

Тогава Сварупа Дамодар предположил: „Ти го инструктира в името на Кришна. 
И понеже е забранено да се повтаря на висок глас мантрата, получена от гуру, той си я 
мантрува само наум и не я разкрива пред всички. Предполагам, че това е, което той си 
мисли.” 

Богът се зарадвал да види, че такова малко момче осъзнанва наставленията на 
писанията. В своята „Анубхашя” Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур обяснява: 
„Мантрата, която някой е получил от своя гуру, не бива да бъде разкривана пред 
никого, в противен случай губи силата си. Видяхме това в случая с Гададхар Пандит.” 

Затова Пури Дас не искал да повтори мантрата, дадена му от Махапрабху. След 
това Махапрабху го помолил да рецитира някои стих, за да наруши мълчанието. Детето 
произнесло следния стих, който самȯ било съчинило: 

„Вечна слава на Хари, украшението на всички красавици във Вриндаван – 
синият лотос зад ушите им, черният грим на очите им и огърлицата от сини сапфири на 
гърдите им.” (“Чайтаня Чаритамрита” 3.16.74) 
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Всички онези, които присъствали, били запленени от прекрасния стих. Как би 
могло това малко седемгодишно момче, което едва бе започнало образованието си да 
съчини стих с такова качество! Богове като Брахма и Шива са неспособни да разберат 
милостта на Махапрабху, какво да говорим за една обикновена джива! 

Макар Кави Карнапур да получил мантрата с името на Кришна от Чайтаня 
Махапрабху, той въпреки това последвал социалния обичай и приел посвещение от 
Шринатх Чакраварти, ученик на Адвайта Ачаря. Карнапур поднася своите почитания 
на Шринатх Чакраварти във встъплението си към „Ананда-вринда-вана-чампу”.  

В друг встъпителен стих към „Ананда-вринда-вана-чампу” Кави Карнапур 
възславя Чайтаня Махапрабху като тяхно семейно мурти, казвайки че Махапрабху бил 
осиновил цялото семейство на Шивананда Сен като Свое. 

Следва списък от творбите на Кави Карнапур: 
(1) „Чайтаня-чаритамрита-махакавя” 
(2) „Ананда-вринда-вана-чампу” 
(3) „Аланкара-каустубха” 
(4) „Чайтаня-чандродая-натака” 
(5) „Гаура-ганоддеша-дипика” 
(6) „Брихад-ганоддеша-дипика” 
(7) „Аря-шатака” 
(8) „Ахника-каумуди” 
(9) Коментар върху Десета Песен на „Шримад Бхагаватам” 
(10) „Чайтаня-сахасра-нама” 
(11) „Кешаваштака” 
Първата си книга „Чайтаня-чаритамрита-махакавя” той съчинил през 1542 г. 

„Гаура-ганоддеша-дипика” била написана през 1576 г.  
 
 
 

ШРИЛА КРИШНА ДАС КАВИРАДЖ ГОСВАМИ 

 
Кришна Дас Кавирадж Госвами е авторът на „Чайтаня Чаритамрита”, но в нея 

той ни дава съвсем оскъдна информация за себе си. Във въведението към оригиналното 
издание на Гаудия Матх на „Чайтаня Чаритамрита” Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Госвами Тхакур пише следното за произхода на Кришна Дас: „Не знаем кои са 
родителите на Кришна Дас, нито кои са имената им. Кришна Дас е духовното му име, а 
не това, което той използвал в семейния си живот. Кришна Дас ни дава малко 
автобиографична информация в пета глава на Ади-лила, от където научаваме че е бил 
роден в Джхаматпур. Било му заповядано да иде във Вриндаван в един сън от 
Нитянанда Прабху. Той прекарал остатъка от живота си във Враджа Дхам, а гробницата 
на неговото самадхи може да бъде видяна край храма Радха Дамодар.” („Бхумика“) 

Шрила Прабхупада Сарасвати Госвами е открил данни за Кришна Дас, 
събирайки информация от няколко различни източници. Той заключва, че  най-
вероятно се е родил около 1520 г. и е напуснал тялото си около 1616 или 1617 г. 
Вриндаван Дас Тхакур се е появил някъде след 1510 г. Великолепната биография на 
Чайтаня Махапрабху написана от Кришна Дас била предназначена да служи като 
приложение към неговата творба. 
 

Варнашрама статусът на Кришна Дас 
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Съществува известна разлика в мненията, засягащи кастата на Кришна Дас. 
Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур казва по този въпрос: 
„Поддръжниците на разни идеи твърдят, че Кришна Дас бил роден в една от трите 
висши касти (брахмин, каястха или вайдя). Кавираджа е титла, давана на онези, които 
са се доказали в съчиняването на литературни творби и са заслужили известност сред 
учените кръгове. Тъй като това прозвище се дава още на аюрведическите лекари, някои 
люде настояват, че Кришна Дас бил вайдя. Трудно е да се противопоставим на онези, 
които твърдят, че той бил брамин на основата на необикновеното му и съвършено 
познаване на писанията и на останалите дялове на науката, за което „Чайтаня 
Чаритамрита” е красноречиво свидетелство. Гледището, че той е бил каястха също не 
звучи нелогично, тъй като той разкрива уязвимите места на тази каста, възхвалявайки 
интелигентността и ръководния й талант в главите, засягащи ранния живот на 
Рагхунатх Дас Госвами.” („Бхумика“) 

От гореспоменатата дискусия е видно, че Кришна Дас би могъл да е роден в коя 
да е от тези три касти. Какъвто и да е случаят обаче, един ваишнава е възвишено 
човешко същество, без значение в какво каста се е родил. 

Всички писания твърдят, че все пак ваишнавата е най-добрият сред човеците. 
Няма значение в коя каста се ражда. Онзи окаян грешник, който съди за ваишнавата 
според расата или кастата му, ще се ражда отново и отново сред най-нисшите форми на 
живот. (“Чайтаня Бхагавата” 2.10.100-102) 

Няма единодушно мнение и по въпроса за семейното положение на Кришна Дас. 
Някои казват, че през целия си живот той бил брахмачари, защото, ако бе оставил жена 
и семейство, отивайки във Вриндаван, най-вероятно би споменал своето отречение. 
Шрила Прабхупада пише в тази връзка: „Пристигайки във Вриндаван Кришна Дас 
напълно се потопил в Хари катха и нямал желание да говори за предишния си семеен 
живот. Такова поведение е подобаващо на човек в третата или четвъртата жизнена 
степен, изцяло посветен на преданосто служене. „Чайтаня Чаритамрита” е творение на 
човек, достигнал степента парамаханса, напълно отвъд четирите ашрами. Той бил 
познат на духовното си семейство като Кавирадж Госвами. Неговата духовна 
идентичност във Враджа лила е тази на Ратнарекха Манджари (или Кастури Манджари 
според други).” 

От „Чайтаня Чаритамрита” разбираме, че Кришна Дас имал брат. Там той не 
посочва името му, но Харидас Дас пише в „Гаудия ваишнава Абхидхана”, че се 
наричал Шяма Дас Кавирадж. 
 

Видението на Кришна Дас на Нитянанда Прабху 

 
Разказвайки за славата на Нитянанда Прабху в „Чайтаня Чаритамрита”, Кришна 

Дас описва един съдбовен момент в своя живот. Той бил организирал 24-часов киртан 
в дома си и сред поканените бил и близкият съратник на Нитянанда Прабху, Минакетан 
Рама Дас, който също живеел в Джхаматпур. 

Минакетан бил велик ваишнава, който пребивавал постоянно в състояние на 
божествен транс, пеейки името на Нитянанда Прабху. В екстазното си настроение той 
понакога зашлевявал шамари на хората, а понякога ги удрял с флейтата си. Най-общо 
казано екстатичното му поведение носело смайване сред гостите на Кришна Дас и 
повечето от тях идвали да му се поклонят и да му отдадат почитанията си. Единствен 
Гунарнава Мишра, който бил пуджари на празника, не изразил уважително отношение. 
Това му поведение показало, че Гунарнава Мишра няма вяра в Нитянанда Прабху. Рама 
Дас се ядосал и критикувал Мишра, казвайки: 
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„Я гледай! Ето още един Ромахаршан Сута, който не идва да отдаде почитанията 
си, виждайки Баларам!” (“Чайтаня Чаритамрита” 1.5.170) 

Гунарнава Мишра се зарадвал, че получил порицанието на Рама Дас и просто 
продължил да изпълнява служенето си към муртите. След края на празника обаче, 
след като Гунарнава Мишра вече си бил тръгнал, братът на Кришна Дас Кавирадж 
влязъл в спор с Минакетан Рама Дас за онова, което се било случило. Братът на Кришна 
Дас имал силна вяра в Чайтаня Махапрабху, но му липсвала подобна вяра в Нитянанда. 
Чувайки това Рама Дас бил дълбоко наранен и толкова много се разгневил, че счупил 
флейтата си и си тръгнал. В резултата на тази прокоба братът на Кришна Дас бил 
обречен да изгуби предаността, която имал. В този спор Кришна Дас Кавирадж взел 
страната на последователя на Нитянанда Прабху и порицал брат си. 

„Тези двама братя (Чайтаня Махапрабху и Нитянанда Прабху) са едно тяло, 
еднакво във всяко отношение. Ако ти не приемаш божествеността на Бог Нитянанда, 
чака те гибел. Да имаш вяра в единия, а да не зачиташ другия е все едно да вземеш 
половината кокошка, която снася яйца. По-добре да си атеист, отричащ божествеността 
и на двамата, отколкото лицемер, който вярва в единия, но не и в другия. (“Чайтаня 
Чаритамрита” 1.5.175-177) 

Богът се влияе от Своите бхакти и придава голяма важност дори на най-малкия 
оттенък на привързаност, дарявайки им всичко, което искат. Кришна Дас Кавирадж 
пише, че взимайки страната на последователя на Нитянанда Прабху, критикувайки 
собствения си брат, той спечелил благословиите на самия Нитянанда. Нитай му се явил 
насън и му заръчал да иде във Вриндаван. 

„О Кришна Дас! Не се страхувай. Иди във Вриндаван, защото там ще постигнеш 
всичко.” Като каза това той ми показа пътя към Вриндаван, махвайки с ръка, а после 
изчезна заедно с придружителите си. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.5.195-196) 

В контраст на това, онзи, който проявява всички привични добродетели, но 
презира бхактите, е завинаги лишен от божиите благословии. Добър пример за това е 
заминдарът Рамачандра Кхан, който извършил оскърбления спрямо Хари Дас Тхакур, в 
резултат на което си навлякъл неодобрението на Нитянанда Прабху. Този Рамачандра 
не само изгубил семейството и притежанията си, но къщата му била изравнена със 
земята и той останал без нищо. Единствено глупецът, комуто липсва различаване би 
бил толкова дързък, че да се държи несправедливо към един свят човек. 

С думи на най-дълбоко смирение Кришна Дас Кавирадж Госвами разгласява 
славата на Нитянанда Прабху: Аз съм по-грешен от Джагай и Маджай, по-низш от 
червей в изпражнение. Онзи, който дори само чуе името ми, изгубва резултатите от 
добродетелните си дела, а който го промълви, прави грях. Кой друг на този свят освен 
Нитянанда би показал милост към някой толкова презрян като мене? Нитянанда е 
въплъщението на милостта; той е толкова пиян от екстазна любов, че не прави разлика 
между добро и лошо. Той спасява всеки, който коленичи пред него. Затова е спасил 
толкова грешен и пропаднал човек като мене (“Чайтаня Чаритамрита” 1.5.105-109) 
 

Кришна Дас пише за последните забавления на Бога 

 
Невъзможно  e да се опише славата на ваишнавите без милостта на Вишну и на 

самите тях. По тази причина Кришна Дас Кавирадж Госвами започва всяка глава на 
„Чайтаня Чаритамрита” с молитва-зов към Махапрабху и Неговите придружители, 
такива като Нитянанда Прабху и Адвайта Ачаря. Всяка от главите завършва с молба за 
служене в лотосовите нозе на Рупа и Рагхунатх Госвами. По този начин той ни показва 
колко важно е да се избягва неуважението или обидата към ваишнавите. 
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„Дейностите на Шри Чайтаня Махапрабху са по своята природа чудни и сладки. 
Описани от Вриндаван Дас Тхакур те се превръщат в дъжд от нектар. Да ги обрисувам 
отново би било не само повторение, но и израз на арогантност, защото не притежавам 
неговата мощ. Затова ще представя само каратък обзор на случките, които вече са 
описани от Вриндаван Дас в неговата „Чайтаня-мангала”. В тази своя книга ще дам 
най-доброто от себе си, за да обрисувам напълно единствено онези епизоди, за които 
той само споменава без да ги разкаже. Затова нека отдам смирените си почитания в 
лотосовите нозе на Вриндаван Дас Тхакур, молейки се да не оскърбя тези лотосови 
нозе с действието си.“ (“Чайтаня Чаритамрита” 2.4.5-9) 

Точно както Вясадева събрал забавленията на Кришна в „Шримад Бхагаватам”, 
Тхакур Вриндаван Дас е описал забавленията на Бог Чайтаня.... Поднасям милионите 
си поклони в лотосовите нозе на Вриндаван Дас Тхакур, който спаси цялата вселена 
чрез творбата си. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.8.35, 40) 

Вриндаван Дас е оправомощеният биограф на Чайтаня Махапрабху, равен на 
Шрила Вясадева. Начинът, по който той описва Божиите забавления, ги прави все по и 
по-възхитителни. Опасявайки се че творбата му ще стане твърде огромна, Вриндаван 
Дас е оставил някои събития извън нея. Аз ще се опитам, доколкото е възможно, да 
запълня тези празнини. (“Чайтаня Чаритамрита” 1.13.48-49) 

Шрила Бхакти Промод Пури Госвами Махарадж, директор на редакторския борд 
на списанието „Чайтаня Вани”, пояснява дадените по-горе цитати в предговора на 
„Чайтаня Чаритамрита” в изданието на Шри Чайтаня Гаудия Матх: „Вриндаван Дас 
Тхакур дава описателен разказ на Махапрабху лила в  началото на „Чайтаня Бхагавата”, 
но тъй като бива погълнат да описва делата на Нитянанда, много от събитията са 
просто споменати и са останали извън окончателната версия на творбата. Отдадените 
на Махапрабху във Вриндаван се побояли, че тези забавления ще останат забравени, 
затова се обърнали към Кришна Дас Кавирадж, молейки го да напише пълната версия 
за тези случки. Тогава Кришна Дас отишъл при муртито на Мадана Мохан и поискал 
разрешение да стори онова, за което бил помолен. Пред всички видни тогавашни 
членове на Гаудия обществото във Вриндаван гирляндът на Мадана Мохан паднал от 
шията му. Това било сметнато от всички присъстващи за знак на одобрението на Бога и 
те надали ликуващи викове. Пуджарито на Мадана Мохан взел гирлянда и го поставил 
на гръдта на Кришна Дас. Приемайки го за символ на волята на муртито, Кришна Дас 
започнал да пише биографията на Бога, казвайки в голямото си смирение: 

„Чайтаня Чаритамрита” ми бе диктувана от Мадана Мохан. Което написах е като 
повторението на папагал. Аз пиша така, както Мадана Мохан ми заповядва, точно 
както дървената марионетка танцува, според както я накара кукловодът.” („Чайтаня 
Чатитамрита“ 1.8.78-79) 

При написването на „Чайтаня Чаритамрита” Кришна Дас използвал записките на 
Сварупа Дамодар, които Рагхунатх Госвами бил наизустил. Шрила Бхактивинод 
Тхакур описва това така: „Шри Сварупа Дамодар написал бележки на санскрит, 
наречени карча, отнасящи се до по-късните дейности на Махапрабху. Той накарал 
Рагхунатх да наизусти тези стихове и му заръчал да ги проповядва по света. Те не са 
записани обаче никъде другаде. „Чайтаня Чаритамрита” е същината на Сварупа 
Дамодаровия карча.” 

С благословиите на Шри Чайтаня Махапрабху, макар да съм незначително живо 
същество, аз писмено резюмирах всичко, което Сварупа Дамодар бе записал в 
записките си за забавленията на Бога, както и онова, което съм слушал от устата на 
Рагхунатх Дас. (“Чайтаня Чаритамрита” 3.3.267-268) 
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Славното име, форма, качества и забавления на Бог Чайтаня Махапрабху се 
проявили в сърцето на Кришна Дас Кавирадж, след което той ги публикувал в „Чайтаня 
Чаритамрита”. Самият той заявява този факт на няколко места в книгата: 

Аз вече съм стар човек, инвалид. Ръката ми трепери, докато пиша и паметта ми 
изневерява. Ослепявам, оглушавам, а въпреки това успявам да пиша и това е велико 
чудо. (“Чайтаня Чаритамрита” 2.2.89-90) 

Докато веднъж Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур възхвалявал 
превъзходството на „Чайтаня Чаритамрита” пред учениците си, той им дал следните 
напътствия: „Ако всички книги в света бяха унищожени и бяха оцелели единствено 
„Шримад Бхагаватам” и „Чайтаня Чаритамрита”, хората все още биха били способни да 
достигнат крайната цел на живота. И дори ако и „Шримад Бхагаватам” бе изгубен и бе 
останала само „Чайтаня Чаритамрита”, все още нямаше да има загуба за човечеството, 
защото онова, което не е било разкрито в „Бхагаватам”, може да се намери в „Чайтаня 
Чаритамрита”. Върховната Абсолютна Истина е Шри Чайтаня Махапрабху, 
съединената форма на Радха и Кришна. „Чайтаня Чаритамрита” е неговата звукова 
инкарнация. Мистерията на божествения статус и слава на Радхарани са скрити в нея. 
Нима тогава би могло да съществува каквото и да било съмнение във възвишеното 
положение на тази творба на трансценденталната литература?” 

Това изказване подчертава специалната и извисена позиция на самия Кришна 
Дас Кавирадж Госвами. Трите му творби „Чайтаня Чаритамрита”, „Говинда-
лиламрита” и коментарът към „Кришна-карнамрита” са безценни работи. „Говинда-
лиламрита” описва в детайли делата на Бог Кришна в 24-часовия период. Затова 
Нароттам Дас Тхакур казва: „Кришна Дас Кавирадж Госвами се открява сред преданите 
писатели, защото той е авторът на биографията на Чайтаня Махапрабху. Дори камъните 
се стопяват, чувайки неговите описания на Гаура и Говинда лила. Уви, умът ми все още 
не е привлечен от тази творба” („Према-бхакти-чандрика“) 

Кришна Дас бил почетен с титлата Кавираджа – Цар на поетите – заради своята 
„Говинда-лиламрита”. Той е уважаван във Вайшнавския свят и като най-добрият сред 
последователите на Рупа Госвами. 
 

Авторитетността на „Чайтаня Чаритамрита” 

 
От блестящия коментар на Вишванатх Чакраварти към „Чайтаня Чаритамрита” 

можем да разберем мъничко по-добре колко скъп е на Радхарани Кришна Дас 
Кавирадж Госвами и по същия признак, как най-дълбоките и изотерични истини на 
божествеността са му били разкрити, показвайки, че всяка дума, написана от него, 
трябва да бъде приемана за висша духовна истина. Бхакти Промод Пури Госвами 
Махарадж разказва следния анекдот в своя предговор към „Чайтаня Чаритамрита”: 
„Докато Вишванатх Чакраварти пишел своя коментар към „Чайтаня Чаритамрита”, 
Мадхя-лила 21.125, той бил неспособен да разбере защо Кришна Дас Кавирадж бил 
написал, че кама-гаятри мантрата съдържа 24 и половина срички вместо 25. Той 
дотолкова се смутил и обезумял в невъзможността си да разбере това, че накрая дал 
обет да гладува до смърт на брега на Радха Кунд. Докато задрямвал посред нощ, 
дъщерята на Вришабхану му се явила насън и рекла: „О Вишванатх! Стани. Кришна 
Дас наистина го е написал правилно. Той е моя скъпа приятелка, която ми носи много 
радост. Аз го благослових да узнае най-интимните неща за мен. Не се съмнявай в нито 
една негова дума. В книгата, наречена „Варнагама-бхашват” пише, че, когато сричката 
„я” е последвана от сричката „ви”, тя се смята само за половин сричка.” 
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В земите на къщата на Кришна Дас Кавирадж в Джхаматпур има мъничък храм, 
в който се пазят отпечатъците от стъпките на Нитянанда. Съществува местна легенда, 
че Кришна Дас получил милостта на Нитянанда под формата на мантра посвещение на 
същото това място. Според „Према-виласа”, обаче, Кришна Дас е взел посвещение от 
Рагхунатх Дас Госвами. В храма има и дървени сандали, които се казва, че били на 
Кришна Дас. Колибата му и неговото самадхи се намират край Радха Кунд. Той 
напуснал този свят след Рагхунатх Дас Госвами, на шукла двадаши титтхи през месец 
Ашвин. 
 
 
 

ШРИЛА ГОПАЛ ГУРУ ГОСВАМИ 

 
Името на Гопал Гуру Госвами не присъства нито в „Чайтаня Чаритамрита”, нито 

в „Чайтаня Бхагавата”, но някаква информация за живота му е запазена в 
историческите записки на Радха Кантха Матх в Пури. 

Гопал Гуру бил роден в браминско семесйтво в Ориса. Името на баща му било 
Мурари Пандит; името на майка му е неизвестно. Макар да бил още дете, той имал 
шанса да служи на Махапрабху под надзора на Говинда, който бил Негов личен слуга. 
Светското му име било Макарадьваджа Пандит, но Махапрабху обичал с нежност да го 
нарича Гопал. 

Гопал Гуру бил ученик на Вакрешвара Пандит, един от най-близките 
придружители на Бога, живеещи в Джаганнатх Пури. Това се потвърждава в книгата 
„Вакрешвара-чарита”, а от книгата „Гуру-пранали”, публикувана от Радха Кантха Матх 
научаваме, че Гопал Гуру Госвами във Враджа лила бил сакхи на име Манджумедха. 
 

Как получил името Гопал Гуру 

 
Има легенда за това как думата „гуру” била добавена към името на Гопал. 

Имало в Пури един бхакта, който бил изключително привързан към възпяването на 
святото име. Ако трябва да сме точни, мантруването било станала за него автоматичен 
процес и езикът му мълвял имената напрестанно. Един ден Гопал срещнал този бхакта 
да отива до тоалетната, държейки езика си между пръсти, понеже не искал да мантрува 
святото име, докато извършвал такова нечисто действие. Гопал бил тогава просто 
младеж, но разбрал защо този бхакта прави това и затова му казал: „Но какво правиш? 
Нима не знаеш, че не съществуват ограничения, които да определят времето и мястото 
за възпяване на святото име? Човек трябва да пее името по всяко време и във всички 
обстоятелства, били те чисти или нечисти. Ако не си способен да мантруваш, докато 
ходиш по нужда, как би могъл да постигнеш благоприятна смърт, ако тя внезапно те 
връхлети именно в такъв момент?” 

Махапрабху дочул Гопал да споделя тази мъдрост с ваишнавата и бил толкова 
впечатлен, че обявил на всичките Си отдадени, че Гопал върши работата на гуру. 
Оттози ден насетне младият Макарадхваджа Пандит станал известен сред ваишнавите 
като Гопал Гуру. Това име му подхождало, защото той едновременно проповядвал и 
практикувал, действайки по този начин като ачаря или гуру. 

Не било нужно много време славата му да се разпространи из ваишнавския свят. 
Абхирам Тхакур имал репутацията че може да удостовери дали един камък е истински 
Вишнушила или Шалаграм Шила като се покланял пред него. Ако не бил истински, той 
се разтрошавал или ставал на прах. Само един чист ваишнава бил способен да издържи 
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на неговите поклони, в противен случай те се оказвали фатални. Когато ваишнавите 
дочули, че Абхирам Тхакур е пристигнал в Пури, за да изпита Гопал Гуру, те се 
разтревожили за младежа, към когото чувствали силна обич. Махапрабху разбрал, че 
всички са притеснени, затова поставил крака Си на челото на Гопал, маркирайки 
забележим тилак, който и до днес се използва от последователите на духовната линия 
на Гопал Гуру. Въпреки това Гопал все още се страхувал, затова седнал в скута на Бога 
за закрила. И тъй, поклоните на Абхирам не му навредили. 
 

Служенето към Радха Кантха Дева 

 
Бащата на Махараджа Пратапарудра, Пурушоттам Дева донесъл със себе си 

няколко мурти от Канчи, след като победил царя на този град. Сред тях било и 
муртито на Радха Кантха. Отначало то било поставено в един малък параклис в 
северозападната част на храма Джаганнатх Чатрабхога, но по-късно учителят на 
Пратапарудра, Каши Мишра помолил да му бъде дадено муртито за лично служене. 
Каши Мишра завещал всичко, което притежавал, на Махапрабху тъй като нямал 
собствени деца. Тогава Махапрабху дал служенето към Радха Кантха, храмът и 
обкръжаващите го градини на Гопал Гуру. Неговият гуру Вакрешвар Пандит никога не 
се държал като ачаря в Радха Кантха матх. Той бил потънал в киртана и общуването с 
Махапрабху. 

Шрила Бхактивинод Тхакур пише следното за Гопал Гуру Госвами: „Ученикът 
на Вакрешвар Пандит, Гопал Гуру Госвами бил игуменът на личния матх на 
Махапрабху в дома на Каши Мишра в Пурушоттам. Той напълно бил запаметил 
ученията на Шри Сварупа Дамодар Госвами.” („Джайва Дхарма”) 

Методът на обожание в мадхуря-раса на Сварупа Дамодар е разпространен по 
света чрез две различни линии: едната посредством Рагхунатх Дас Госвами, донесена 
от Кришна Дас Кавирадж Госвами, а другата чрез Вакрешвар Пандит и Гопал Гуру 
Госвами. Гопал Гуру написал две книги по тази тема: „Смарана-крама-паддхати” 
(„Пътеводител в стъпките на помненето”) или „Сева-смарана-паддхати” („Ръководство 
по помнене и служене”) и „Гаура-говиндарчана-паддхати” („Ръководство за 
обожанието на муртите на Гаура-Говинда”). 

От времето на Гопал Гуру, къщата на Каши Мишра станала позната като Радха 
Кантха Матх. Докато Каши Мишра бил още жив, муртито на Кришна било обожавано 
самичко. Когато Гопал Гуру станал отговорник на храма, обаче, отляво на Радха Кантха 
било поставено мурти на Радха, а от дясно – на Лалита. Били поставени също мурти на 
Гауранга и Нитянанда, а сградите на храма били ремонтирани и разширени в годините 
между 1538 и 1548. 

От „Бхакти-ратнакара” (8.382, 389) научаваме, че когато Нароттам Дас Тхакур 
посетил Пури, дой дошъл в дома на Каши Мишра и се срещнал с Гопал Гуру, който го 
посрещнал с голяма обич. 
 

Чудните събития около смъртта на Гопал Гуру 

 
Няколко разказа за чудостворни случки се носят за Гопал Гуру. Когато остарял, 

Гопал Гуру предал отговорността за Радха Кантха Матх на своя ученик Дхяна Чандра. 
Когато не след дълго умрял, наследникът му бил надмогнат от мъка. Той отнесъл 
тялото на своя гуру на Сварга Двар (вратата към рая) на океанския бряг на Пури, 
където по онова време кремирали труповете. 
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Докато той и останалите последователи на Гопал Гуру били на площадката за 
кремация, някои представители на правителството барикадирали храма, твърдейки че 
прехвърлянето на пълномощията към Дхяна Чандра било станало без разрешение от 
министерството. Научавайки какво се случва, Дхяна Чандра паднал в лотосовите нозе 
на своя гуру и сълзи избликнали от очите му. Тялото на Гопал Гуру вече било на 
погребалната клада, но молитвите на скъпия му ученик го достигнали, той се съживил и 
станал, възпявайки светите имена в киртан. 

Веднага щом правителствените пълномощници научили тази новина, те се 
уплашили и се отказали от опитите си да сложат ръка на Радха Кантха Матх. Гопал 
Гуру се върнал в храма и направил легално писмено прехвърляне на собствеността на 
своя ученик и след това окончателно напуснал този свят на шукла навами през месец 
Картик. 

Година след напускането на Гопал Гуру, когато някои бхакти, които били 
пътували от Враджа за Ратхаятхата се завърнали у дома във Вриндаван, те с изумление 
видели Гопал Гуру да седи под дървото Пакур във Вамши Бата, мантрувайки джапа. 
Те изпратили съобщение на Дхяна Чандра в Пури и той незабавно се втурнал към 
Вриндаван да зърне своя гуру. Той паднал в нозете му и го умолявал да му разреши да 
остане във Враджа, макар Гопал Гуру да му казал да се върне в Пури и да се грижи за 
отговорностите си. Най-накрая Гопал Гуру рекъл на Дхяна Чандра: „Ако чувстваш 
толкова силна раздялата с мен, че ти е невъзможно да я понесеш, тогава направи моя 
образ от дървото ним и го постави пред стаята с олтара, където го обожавай.” Това 
било сторено и статуята на Гопал Гуру Госвами се обожава в Радха Кантха Матх до ден 
днешен. 
 

Сучака киртан за Гопал Гуру Госвами 

 
Следният киртан се пее в деня на напускането на Гопал Гуру: 

 
(1) О Гопал Гуру, ти си моето предано дърво на желанията. Името ти преди бе 
Макарадхваджа, но Шри Кришна Чайтаня те наричаше Гопал, защото детското 
ти поведение му напомняше за Гопал Кришна. 
(2) Ти си винаги потънал в радостта на служенето към Гауранга; всъщност ти не 
знаеш друго освен Него. Ти не издържаш да си разделен от Бога дори за миг; 
Гаура е самият живот на Гопал. 
(3) Един ден Гопал обясняваше преданите практики на друго едно дете. Богът 
изпадна в такъв екстаз, виждайки това, че обяви на всички: „От този ден нататък 
ще наричам Гопал „гуру” 
(4) Сълзи изпълват очите на предания, който вижда колко милостив е Бог към 
Гопал; то е сякаш океанът на радостта прелива. Всички казват, че Гопал Гуру е 
необикновено име понеже Бог му го е дал и всички го наричат с него. 
(5) Неспособен съм да опиша предаността на Гопал към неговия гуру 
Вакрешвара, който винаги бе доволен от него. Несравнимият Гопал Гуру, чийто 
външен вид привличаше всички, бе винаги пиян да пее собствените си предани 
песни. 
(6) Всички разбират, че никой не е така милостив като него. Кой в този свят не 
възпява славата му? Той направи така, че всички да заслужат любовния екстаз; 
единствено аз, Нарахари, съм лишен от него поради злодеянията си. 
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ШРИНИВАС АЧАРЯ 

 

Раждането на Шринивас 

 
Шринивас Ачаря e роден през 1530 г. в деня на пълнолунието на месец Вайшакх 

в селцето Чакханди, намиращо се на север от Аградвип в района на Надя. Баща му, 
Гангадхара Бхаттачаря, бил брамин от класата рарха. В „Бхакти-ратнакара” се разказва 
следното: Гангадхара бил победен от мъка, когато Махапрабху приел санняс в Катва и 
не спирал да плаче, повтаряйки: „Ха Чайтаня! Ха Чайтаня!” Когато другите бхакти го 
видели така опиянен от божествена любов към Махапрабху, те започнали да го наричат 
Чайтаня Дас и това име му останало за цял живот.  

Чайтаня Дас бил безразличен към делата на този свят, но един ден изведнъж 
почувствал силно желание да има син и казал това на съпругата си, Лакшми Прия. 
Нейният отговор бил незабавно да отидат в Пури, за да поискат благословията на 
Махапрабху. Двамата заминали за Пури, спирайки за няколко дни в Джаджиграм в 
дома на бащата на Лакшми Прия, Баларам Випра. 

Когато пристигнали в Пури, Чайтаня Дас и жена му се поклонили на 
Махапрабху. Преди да му кажат каквото и да било, обаче, самият Бог рекъл, 
разбирайки желанието им да имат син: „Джаганнатх Дева със сигурност ще изпълни 
всичките ви желания.” 

Останалите отдадени били любопитни да узнаят за какво ли желание говори 
Махапрабху и помолили слугата Му Говинда да разбере. Но още преди Говинда да Го е 
попитал, Махапрабху го повикал и му казал с дълбок глас, сякаш се намирал в 
състояние на транс: „Чайтаня Дас иска да има дете. И наистина, скоро жена му ще роди 
скъпоценен син, чието име ще бъде Шринивас. Той ще бъде проявената форма на 
Моята любов и няма да се различава от Мен. Той ще увеличава ентусиазма на всеки в 
предаността. Аз ще даря на света писанията чрез Рупа, Санатан и другите, а чрез 
Шринивас ще ги разпространя. Шринивас е олицетворението на чистата любов към 
Мен. Умовете на всички ще се възторгват, щом го видят” (“Бхакти-ратнакара” 2.120-
123) 

След като получили благословията на Махапрабху, Чайтаня Дас и жена му се 
завърнали вкъщи и когато настъпил благоприятният момент им се родил син. Чайтаня 
Дас веднага посветил детето на Махапрабху. Местните последователи на Махапрабху – 
Говинда Гхош, Нарахари и Рагхунандан, облели детето с изпълнените си с обич 
благословии.  
 

Ранно обучение и пътешествия 

 
Шринивас Ачаря бил отдаден на родителите си. Той имал щастието да слуша от 

Чайтаня Дас за божествената слава на Махапрабху, както и за Вриндаванските 
забаления на Радха и Кришна. Бащата и синът изпадали в екстазни състояния, докато 
дискутирали трансценденталните теми. Майка му го обучавала в киртана. Той също 
така изучавал граматика и теория на литературата и поезията от Дхананджая Видя 
Вачаспати и бързо станал вещ в тези предмети. 

Бащата на Шринивас починал, докато той още бил съвсем млад. Загубата на 
общуването с баща му се отпечатала дълбоко върху Шринивас, но другите отдадени 
положили дружни усилия да утешат него и майка му в тяхната скръб.  
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Шринивас взел със себе си майка си и се преместил от Чакханди в къщата на 
дядо си по майчина линия в Джаджиграм, където съселяните го посрещнали с голяма 
радост. Скоро след като се преместил там, той отишъл да посети Нарахари Саркар в 
близката Шрикханда. От Нарахари научил, че Махапрабху скоро ще прекрати земните 
Си забавления. Тези новини накарали Шринивас да вземе решението да види Бога 
преди това да се случи. Той бързо се завърнал в Джаджиграм, поискал разрешение от 
майка си да отпътува за Пури и се присъединил към бхактите на ежегодното 
поклонническо пътешествие до там. Било петият ден на нарастващата луна. 

Преди да са стигнали до Пури обаче, новината, че Махапрабху наистина е 
завършил Своята лила, достигнала до групата пилигрими. Научавайки това, Шринивас 
Ачаря припаднал, а когато се върнал в съзнание взел решението да се самоубие. Самият 
Бог обаче му се явил насън и му казал да завърши пътуването си към Пури. Вече в 
Пури Шринивас отново имал сън, в който видял Джаганнатх, Субадра и Баларам, както 
и Чайтаня Махапрабху и Неговите спътници.  

В Пури Шринивас се срещнал с Шрила Гададхар Пандит Госвами, инкарнация 
на енергията на насладата на Махапрабху и двамата потънали в океан от екстаз при 
тази среща. Той се видял още и с Рая Рамананда, Парамананда Пури, Шикхи Махити, 
Сарвабхаума Пандит, Вакрешвара Пандит, Говинда, Шанкар Пандит и Гопинатх Ачаря 
и получил благословии от всички тях. Шринивас останал известно време в Пури, 
слушайки „Шримад Бхагаватам” от Гададхар Пандит Госвами. След това Гададхар му 
заръчал да се върне в Гауда. 

Пристигайки в Бенгал, Шринивас научил, че Адвайта Ачаря и Нитянанда 
Прабху също са прекратили земните си забавления. Още веднъж той бил решен да 
сложи край на живота си, но двамата Прабху се явили в съня му да утешат мъката му и 
да го убедят да се откаже от решението си. 

Когато пристигнал в Навадвип, Шринивас отново се удавил в океан от 
безнадежност от загубата на Чайтаня Махапрабху. Вамшивадананда Тхакур го видял в 
това състояние и се обърнал към Вишнуприя Деви с молба да даде на Шринивас 
аудиенция и да го благослови. Шринивас Ачаря бил смаян от неистовите отречения и 
дълбоката вяра на вдовицата на Махапрабху. Докато бил в Навадвип той сънувал Сачи 
Деви и получил и нейните благословии. След това Шринивас се скитал из Бенгал, 
посещавайки домовете на всички последователи на Махапрабху и Нитянанда Прабху, 
търсейки благословиите им. Всички тези велики личности станали свидетели на 
интензивната преданост на Шринивас и го наставили да иде във Вриндаван. Шринивас 
отишъл при майка си и я помолил да му даде разрешение за това пътуване. Лакшми 
Прия не могла да му откаже, виждайки колко копнеел той да посети земята на Кришна 
и Госвамите. 
 

Шринивас идва във Враджа 

 
 

Шринивас тръгнал на север през Аградвип, Катва, Маурешвар и Екачакра, после 
на запад през Каши, Айодхя и Праяг. Изминало много време, докато посети всички тези 
свети места преди да пристигне във Враджа. Там научил, че Рупа Госвами, Санатана 
Госвами, Кашишвара Пандит и Рагхунатх Бхатта Госвами си били отишли. Рагхунатх 
Дас Госвами, Гопал Бхатта Госвами и Джива Госвами, обаче, още били живи. 
Шринивас се срещнал и с тримата и получил техните благословии. Той приел 
посвещение от Гопал Бхатта и получил напътствия върху вайшнавските писания от 
Джива. В голямата си обич към Шринивас, Джива го поверил на своите мурти Радха 
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Дамодар. Шринивас се срещнал с Рагхунатх Дас и Кришна Дас Кавирадж в Радха Кунд 
и получил благословиите им. Един ден Джива Госвами чул Шринивас да тълкува един 
стих от „Уджвала-ниламани” и бил толкова впечатлен от ерудицията му, че му дал 
титлата „Ачаря”. Джива също така дал титлите „Тхакур” на Нароттам и „Шямананда” 
на Духкхи Кришна Дас. Джива заръчал на Шринивас да обиколи всички свети места 
във Враджа заедно с Рагхава Госвами. 
 

Завръщането в Бенгал 

 
След като Шринивас получил съвършено познаване на вайшнавските писания, 

Шри Джива и останалите ваишнави във Враджа заръчали на него, Нароттам и 
Шямананда да вземат със себе си ръкописите на тези безценни книги и да ги откарат в 
Бенгал с волска кола. Те заминали на шукла панчами през месец Аграхаян. Пътуването 
било дълго и пълно с опастности, но те успяли да преминат по-голямата част от 
разстоянието без никакви проблеми. Пристигайки в хиндуисткото царство Бана 
Вишнупур те си помислили, че е дошъл краят на опастностите. Обаче до столицата на 
Вишнупур достигнал слух, че към Пури пътува богат търговец с безценен товар. 

Бир Хамбир, владетелят на Бана Вишнупур, бил водач на разбойническа банда. 
Когато научил, че безценен товар пътува през неговата територия, той поискал от един 
астролог да предскаже доколко са истинни тези слухове. Астрологът потвърдил, че 
съндъкът, возен на волска кола, наистина съдържа небивала драгоценност. Царят 
незабавно изпратил група обирджии да отмъкнат раклата, мислейки си, че е пълна със 
злато и скъпоценности, а не с ръкописи. Той заръчал на разбойниците да не убиват 
никого.  

Разбойниците отначало извършили обожание на богинята Чханди, след това 
изпратили шпионин, който се върнал с новината, че всички в групата, съпровождаща 
волската кола, са заспали от изтощение след като са се навечеряли. Крадците 
почувствали, че Чханди милостиво им дава възможност за нападение. Те нахълтали и 
отвели каруцата с книгите, след което ги предали на царя на Вишнупур. 

Когато Бир Хамбир видял огромния съндък, той с радост предвкусвал богатата 
плячка вътре. Колко ли трябва да е бил разочарован, когато не намерил вътре нищо 
друго освен книги! Той се обърнал към астролога с въпроса как е могъл да допусне 
такава грешка? Астрологът отвърнал: „Не мога да разбера. Всеки път щом правех 
наново изчислението, заключението беше едно и също: раклата е пълна с безценни 
съкровища! Не мога да повярвам, не разбирам къде съм сбъркал в изчисленията си!” 

Обаче дори само това, че веднъж е погледнал светите книги, имало 
умиротворяващ ефект върху царя и той съжалил, че ги е откраднал. Той от сърце 
поискал да се срещне с ачарята, който бил техен притежател. Същата нощ царят 
сънувал духовния си учител и това донякъде го успокоило. 

На следната сутрин Шринивас, Нароттам и Шямананда се събудили и видели, че 
раклата с книгите я няма. Те търсили навсякъде, но след като не намерили и следа от 
местонахождението й, дотолкова се отчаяли, че обмисляли да се самоубият. Няколко 
местни хора видяли окаяното състояние на тримата ваишнави и незабавно заподозрели 
царя-обирджия Бир Хамбир. Шринивас направил проучвания и се убедил, че би могъл 
да събере повече информация от самия цар. Тримата ваишнави почувствали в това 
известна надежда и се отказали от самоубийството. Шринивас Ачаря решил да остане 
във Вишнупур с надеждата да успее да намери ръкописите, но изпратил Нароттам в 
Кхетури, а Шямананда в Ориса. 
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Промяната на Бир Хамбир 

 
Докато бил във Вишнупур, Шринивас научил от един брамин на име 

Кришнаваллабха, че Бир Хамбир обича да слуша „Шримад Бхагаватам” и ежедневно 
присъства на лекции. На следния ден Шринивас отишъл с този брамин в залата, където 
се провеждали лекциите върху „Бхагаватам”. Браминът представил Шринивас на царя 
като голям ваишнава и царят наистина видял в него характеристиките на велика 
личност и бил привлечен от него. Царят изразил желанието да чуе Шринивас да говори 
върху „Бхагаватам”, а той се съгласил, мислейки си, че това би било добра възможност 
да си възвърне книгите. И така той започнал да дава ежедневни лекции върху 
„Бхагаватам”. Царят бил очарован от безпрецедентните тълкувания на Шринивас и от 
сладкия му глас.  

Шринивас Ачаря проповядвал дхармата на Махапрабху едновременно чрез 
говорене върху „Бхагаватам” и чрез киртан, докато Нароттам и Шямананда основно 
използвали посредничеството на киртана. Всеки от тях си имал собствен специфичен 
стил за изпълняване на киртан, чрез който опиянявал слушателите си с божествен 
екстаз. Стиловете, които тези трима ачарии развили, се наричали манохара-сахи, 
гаранахати и ренети. За съжаление тези стилове на киртан не са запазени. 

Бир Хамбир уредил на Шринивас Ачаря да бъде дадена усамотена обител. 
Веднъж, използвайки възможността да намери царя самичък в своя апартамент, 
Шринивас му разказал цялата изтория за пътешествието си от Враджа и за кражбата на 
ръкописите. Царят незабавно си признал, показвайки силно съжаление и разкаяние за 
злодеянието си и върнал раклата с книгите на собственика й. С голямо облекчение 
Шринивас веднага изпратил посланици при Нароттам, Шямананда и във Вриндаван с 
добрата новина. Бир Хамбир и целият му антураж приели посвещение от Шринивас и 
му посветили целият си живот и богатства. При посвещението на Бир Хамбир било 
дадено името Чайтаня Дас. 
 

Сватбата на Шринивас 

 
След като останал известно време във Вана Вишнупур, Шринивас се върнал в 

дома на дядо си в Джаджиграм. След това заминал на друго пътешествие до Катва, 
Навадвип и други важни градове в Бенгал. Шринивас много уважавал Нарахари Саркар 
от Шрикханда и също така бил много отдаден на своята майка-светица. Когато 
Нарахари чул, че майката на Шринивас изразява желание да види сина си оженен, той 
му заповядал да изпълни това. Дори преди това Шринивас бил получил същата заръка 
насън от Адвайта Ачаря. Макар да се срамувал, той чувствал, че не може да не изпълни 
желанията на Нарахари, майка си и Адвайта Прабху. И така той се съгласил и се 
оженил за Ишвари, преданата дъщеря на Гопал Чакраварти от Джаджиграм. 
 

Проповядването на Шринивас 

 
Шринивас Ачаря започнал да преподава книгите на Госвамите на своите 

ученици в Джаджиграм. Един от най-ценните му последователи бил Рамачандра 
Кавирадж, син на жителя на Шрикханда Чиранджива Сен. Шринивас дал на 
Рамачандра титлата Кавираджа след като чул стиховете му. Нароттам Тхакур бил 
близък приятел на Рамачандра Кавирадж и дори писал за това в една от своите песни: 

 



237 
 

доя коро шри ачаря прабху шринивас 
рамачандра санга маге нароттама даса 

 
„О учителю мой, Шринивас Ачаря! Моля те, бъди милостив към мен. Аз, 

Нароттам Дас, те моля да ми дариш общуването с Рамачандра.” 
Когато Шукламбар Брахмачари, Гададхар Дас, Нарахари Саркар и Двиджа Хари 

Дас завършили земните си дела, Шринивас Ачаря още веднъж бил победен от скръбта 
и отново заминал за Вриндаван. Рамачандра Кавирадж и Шямананда Парбху се 
присъединили към него във Враджа. Още веднъж Шринивас се срещнал с Гопал Бхатта 
и Шри Джива Госвами, както и с Бхугарбха и Локанатх Госвами и тези велики 
преданоотдадени му вдъхнали кураж и уталожили чувството му на загуба. След това 
той отново се завърнал в Гауда.  

Нароттам Дас Тхакур също напуснал Вриндаван по заръка на Локанатх Госвами, 
връщайки се в дома си в Кхетури. В деня на пълнолунието на месец Пхалгун, той 
установил служенето към шест мурти в тамошния храм: Гауранга, Валлабхи Канта, 
Враджа Мохан, Шри Кришна, Радха Канта и Радха Раман. Шринивас Ачаря изпълнил 
церемонията по инсталирането и първата пуджа.  

Шринивас Ачаря направил още едно пътуване до Навадвип заедно с Нароттам и 
Рамананда Кавирадж, изпълнявайки парикрам на деветте острова, всеки от които 
представя един от елементите на преданото служене.  

Когато Рагхунанадан Тхакур встъпил в нитя-лила, Шринивас Ачаря отишъл в 
Шрикханда, за да помогне да се изпълни погребалния фестивал в негова чест. Той се 
завърнал в Джаджиграм с угрижено сърце, а оттам отишъл да види своите ученици във 
Вана Вишнупур. Царят и останалите жители на града го посрещнали с голяма радост и 
разкош. Във Вишнупур Шринивас получил в съня си заповед от Махапрабху да приеме 
ръката на Гауранга Прия, дъщерята на някой си Рагхава Чакраварти. Рагхава и неговата 
съпруга Мадхави търсели безуспешно подходящ съпруг за своята дъщеря. По същото 
време и те получили насън заръката да я дадат за жена на Шринивас. Тъй той се оженил 
за втори път. 
 
 
 

ШРИЛА НАРОТТАМ ДАС ТХАКУР 

 
Нароттам Дас бил брахмачари през целия си живот. Той посетил всички свети  

места. Достигнал най-висшите постижения в предаността. (“Бхакти-ратнакара” 1.279) 
Нароттам Дас бил Чампака Манджари в Кришна лила. Постоянно асистирайки 

на Рупа Манджари в служенето й на Радха и Кришна, Чампака Манджари се смилила 
над обусловените души в този свят и се появила като Нароттам в селцето Кхетури. Това 
се случило в пълнолунния ден на месец Магх някъде около средата на 15 век от ерата 
Шака.  

Нароттам е роден на магхи пурнима. От този ден насетне той растял и се 
развивал като пълнещата се луна. (“Бхакти-ратнакара” 1.281) 

Баща на Нароттам бил Раджа Кришнананда Датта, земиндар в областта 
Гопалпур. Името на майка му било Нараяни Деви. Раджа Кришнананда имал по-малък 
брат на име Пурушоттам Датта, който имал син наречен Сантош. За да покаже, че 
придружителите Му могат да бъдат родени във всяка каста, Кришна сторил така, че 
Нароттам да се роди в каястха семейство. 

От най-ранно детство Нароттам започнал да показва симптомите на бъдещото си 
величие. Всички били смаяни от неговата интелигентност и предано поведение. Той 
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бил постоянно потънал в медитация върху чудните качества на Шри Чайтаня 
Махапрабху и Нитянанда Прабху. Богът и Неговите спътници често идвали в сънищата 
му. 

Докато сълзи се стичали от очите му, Нароттам поднасял молитвите на 
отдадеността си на Шри Кришна Чайтаня, Нитянанда, Адвайта и останалите 
придружители на Бога. Най-сетне Богът и спътниците Му му се явили насън и го 
упокоили с нежни думи. (“Бхакти-ратнакара” 1.285-286) 
 

Махапрабху оставя према за Нароттам 

 
Според „Према-виласа”, когато Махапрабху минавал през Канаир Натшала, 

танцувайки екстатично сред киртана, той започнал да зове името на Нароттам. Когато 
Нитянанда Го запитал защо вика това име, Махапрабху отвърнал: „Господарю мой, ти 
сам не знаеш собствената си слава. Когато бяхме в Джаганнатх Пури ти ден след ден 
проливаше сълзи на божествена любов. Аз успях да сбера твоята божествена любов и я 
запазих. Сега искам да я оставя тук при река Падмавати на съхранение за Нароттам 
Дас.” 

Тогава Махапрабху отишъл на едно място на река Падмавати, наречено 
Кутубхур, където се изкъпал, пял и танцувал в екстаз. След това викнал към реката: „О 
Падмавати! Вземи любовта ми и я пази тук. Когато Нароттам дойде на същото място да 
се окъпе, дай му я.” 

Падмавати попитала: „А как да го разпозная?” 
Махапрабху отвърнал: „Не се тревожи, ще познаеш Нароттам, защото щом той 

влезе във водите ти, те ще прелеят.” 
Мястото, където Махапрабху скрил према за Нароттам по-късно било наречено 

Прематоли. Когато бил дванадесетгодишен, Нароттам сънувал Нитянанда, който му 
казал да се изкъпе в Падмавати и да вземе према, която била складирана за него там. На 
следния ден отишъл при Падма и веднага щом докоснал с пръстите на нозете си водата, 
реката започнала да прелива. Тогава Падмавати си спомнила думите на Махапрабху и 
дала на Нароттам онази према, която толкова дълго пазела. 
 

Нароттам напуска дома си 

 
Веднага щом усетил екстазите на према, характерът и видът на Нароттам, 

въобще всичко свързано с него, се променило. Родителите му забелязали тази 
трансформация и сторили каквото било по силите им да възвърнат нормалното му 
състояние, но не могли. Отпивайки от виното на божествения екстаз, Нароттам 
напълно се опиянил и връзките на семейния живот не го задържали вече. 

Нароттам започнал да се чуди как да избяга от материалните оплитания. Най-
накрая един ден, когато баща му и чичо му били извън къщи по работа, той излъгал 
някак майка си и заблудил пазачите си, успявайки да напусне семейството и да замине 
за Вриндаван. Бил пълнолунният ден през Картик. 

Според други Нароттам потеглил към Вриндаван след смъртта на баща си, 
когато на братовчед му Сантош била дадена отговорността на заминдар. Макар да бил 
син на богат заминдар, в желанието си за единение с Бога, той бил готов да изостави 
телесните наслади. Ден и нощ вървял бос, плачейки, забравяйки да яде и пие докато 
най-сетне паднал в безсъзнание под едно дърво. Тогава при него дошъл един брамин 
със златиста кожа, предложил му чаша мляко и му казал с нежен глас: „О Нароттам, 
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изпий това мляко. Ожулените и порязани места по нозетете ти ще се изцелят. Ела на 
себе си, всичко е наред.” 

Казвайки това браминът изчезнал, а изтощеният Нароттам най-сетне си 
отдъхнал. Тази нощ той сънувал Рупа и Санатан. Двамата Госвами поставили длани на 
гърдите му и го нахранили с мялкото, което сам Махапрабху му бил донесъл. Цялото 
изтощение на Нароттам изчезнало. 
 

Нароттам получава посвещение от Локанатх Госвами 

 
В „Према-виласа” е описано още и как Нароттам приел посвещение от Локанатх 

Госвами. Нароттам бил роден в деня на пълнолунието на Магх, отречението му 
(напускането на дома) се състояло на пълнолунния ден на Картик, а посвещението му 
от Локанатх – на пълнолунието на Шраван. 

Локанатх Госвами бил личен придружител на Шри Чайтаня Махапрабху. И 
наистина той бил първият Гаудия ваишнава, инструктиран от Бога да иде във 
Вриндаван заедно с Бхугарбха Госвами. Докато живеел в Светия Дхам, Локанатх 
установил стандарт на обожание в духа на отречението. Той бил вивиктананди 
ваишнава, което означава отшелник, такъв, който обожава Бога в уединение. В същия 
дух той бил дал обет никога да не приема ученици. Нароттам Дас също бил дал обет – 
да не приеме посвещение от никой друг, освен от Локанатх. Макар да бил син на 
раджа, копнежът на Нароттам да получи посвещение от Локанатх бил толкова силен, 
че ходел всяка нощ да чисти мястото, което той използвал за тоалетна. Оставял там и 
фина пръст и вода, за да може учителят му да се измие после.  

Нароттам отивал на мястото, където Госвами извършвал телесните си функции и 
специално го чистел. Той пресявал земята, за да направи мека чиста пръст, с която 
Локанатх да може да почисти ръцете си. Криел метлата си от кокосови листа и я вадел 
всяка нощ, за да премита мястото, докато сърцето му било изпълнено с радост. Всичко 
това той правел най-редовно, считайки себе си за щастливец, че има това служене, 
което придавало стойност на съществуването му. Нароттам притискал метлата на 
гърдите си и си повтарял: „Ето откъде ще намеря сили да добия лотосовите нозе на моя 
Бог.” Изричайки тези думи, той плачел и порои сълзи обливали гръдта му.  

Локанатх със смайване виждал как мястото на неговата тоалетна се поддържа 
чисто ден след ден. Любопитен да разбере кой прави това една вечер той се скрил в 
джунглата, мантрувайки на джапата си цялата нощ, чакайки анонимния благодетел. 
Посред нощ видял някой, който почиствал мястото и го запитал кой е. Когато разбрал, 
че Нароттам, царският син, извършва тази отблъскваща дейност, той бил объркан и му 
казал да престане. Нароттам обаче паднал в нозете на Локанатх и заридал. Виждайки 
смирението и болката му, решителността на Госвами омекнала и той най-сетне му дал 
посвещение. Така Нароттам Дас дал изключителен пример на света за това как би 
трябвало да се ангажираме в служене на духовния си учител. 

„Нароттам отивал и се захващал с всяко служене, което било необходимо на 
неговия гуру, изпълнявайки го с голям ентусиазъм. Локанатх бил доволен от служенето 
на Нароттам и проявил огромната си милост като го посветил в мантрата.” (“Бхакти-
ратнакара” 1.345-346) 

Без да го е грижа за младостта или външния му вид, той напуснал дома си по 
пълнолуние през месец Картик. Скитайки из много свети  места, най-сетне стигнал до 
Вриндаван, където станал ученик на Локанатх Госвами. На благоприятния ден шраван 
пурнима Локанатх посветил Нароттам. (“Бхакти-ратнакара” 1.292-294) 
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Нароттам Дас бил първият и единствен ученик на Локанатх. Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур проявил подобно постоянство и търпение 
в служенето си към своя духовен учител, за да го убеди да го приеме за ученик. Гаура 
Кишор Дас Бабаджи, също като Локанатх, бил дал обет да не приема ученици. Той 
отказвал на Шрила Прабхупада три пъти, но това не сломило волята на Прабхупада. 
Като видял неговото смирение и интензивен копнеж, Гаура Кишор най-сетне се 
умилостивил и му дал мантра дикша. Шрила Прабхупада бил единственият ученик на 
Гаура Кишор Дас. 

След напускането на Рупа и Санатан Госвами, Шрила Джива Госвами станал 
безусловнията интелектуален водач на Гаудия ваишнава сампрадая в Матхура, Бенгал и 
Ориса и председател на вселенския събор на ваишнавите във Вриндаван – вишва-
ваишнава-раджа-сабха. Шринивас Ачаря, Нароттам Дас и Духкхи Кришна Дас 
изучавали писанията от Джива, получавайки детайлни лични напътствия от него. 
Когато обучение им завършило, Джива им дал титлите съответно Ачаря, Тхакур и 
Шямананда. 
 

Нароттам се завръща в Бенгал 

 
След като обучението им завършило, Джива изпратил тримата си ученици в 

Бенгал с вайшнавските писания. Той научил как книгите били откраднати в Бана 
Вишнупур и че по-късно били възстановени.  

Локанатх Госвами считал предишния живот на Нароттам като заможен заминдар 
като изключително подходящ за проповядване по родните му места из северен Бенгал и 
мислел, че с неговото положение той би могъл да преподава стандартите на отреченото 
поведение в преданост. От състрадание към хората от тази провинция, той заповядал на 
Нароттам да се завърне в родния си град Кхетури. Шринивас знаел намеренията на 
Локанатх, затова, когато книгите били откраднати, той казал на Нароттам да продължи 
своя път към Кхетури. Шринивас Ачаря рекъл: „И така, бързо тръгвай към Кхетури, за 
да изпълниш заръката на Локанатх.” (“Бхакти-ратнакара” 7.119) 

Преданоотдадените-отшелници (вивиктананди), потопени в съкровено служене 
на Бога на трансценденталното ниво, обикновено нямат никакъв вкус към заемане с 
благотворителни дейности, които носят само временна подкрепа на материалистичните 
хора, оплетени от Мая и потънали в телесни идентификации. Материалистичните 
благостворителни дейности се считат за стойностни единствено там, където цари 
неразбиране за истинската цел на живота, която е служене на Кришна. Локанатх научил 
света чрез своя ученик на принципа „казвам ти дъще, сещай се снахо”. Макар самият 
Нароттам да бил обезумял от болка от раздялата със своя духовен учител, той приел 
насериозно заръката му и се завърнал в Кхетури, където започнал да проповядва 
доктрините на чистото предано служене на хората от северен Бенгал. Смирението и 
мъката на Нароттам са изразени в неговата „Прартхана”: 

„След като страдах толкова дълго, Ти най-сетне завърза въжето на милостта 
около шията ми и ме притегли във Враджа Дхам. Но сега силите на съдбата и илюзията 
разхлабват това въже и Ти ме захвърли обратно в кладенеца на материалното 
съществуване. О, бъди милостив към мен и  ме сграбчи за косите! Изтегли ме обратно 
във Враджа Дхам! Тогава всичко отново ще бъде наред. Ако не, Нароттам казва, с 
живота му е свършено.” 

Нароттам пристигнал в земите на Гауда. Било му заръчано от Локанатх да 
установи служене към мурти на Гауранга и Кришна, да служи на ваишнавите и да 
проповядва съвместното възпяване на святото име. Той незабавно се посветил на 
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изпълнението на тези задачи. Най-напред установил служенето към шест прекрасни 
мурти, чиито имена, изпети заедно, носят радост на сърцата на преданите:  

 
гауранга валлабха-канта 

шри-кришна враджа-мохана 
радха-рамана хе радхе 

радха-канта намо сту те  
(“Бхакти-ратнакара” 1.422-426) 

 
Големият фестивал Кхетури-махотсава, който се състоя по случай 

инсталирането на муртите, все още се помни във вайшнавския свят. 
Преди Кхетури-махотсава Нароттам Дас пътешествал из Бенгал и Ориса, 

посещавайки различните свети  места, където Махапрабху изпълнявал забавленията си 
и се срещал с придружителите на Бога, за да получави благословиите им. Повечето от 
живите придружители на Махапрабху, както и други водачи на сампрадаята дошли в 
Кхетури по случай организирания от Нароттам Дас фестивал. Списъкът на 
присъстващите е даден от Нарахари Чакраварти в неговите книги „Бхакти-ратнакара” и 
„Нароттама-виласа”. Шринивас Ачаря бил официалният свещенослужител във 
фестивала и извършил ритуала по инсталирането на муртите. В киртана, който 
последвал, воден от Нароттам, се появили Махапрабху и спътниците Му. 

Кой би могъл да опише радостта от този киртан? Самият Махапрабху танцувал 
заедно с придружителите Си, сякаш мълния сред сбрали се дъждоносни облаци. 
(“Бхакти-ратнакара” 10.571-572) 

Киртанът бил изумителен. Виждали се Нитянанда Прабху и Адвайта Прабху, 
завладени от екстаз, и Гаурачандра, заобиколен от преданите Си. Какво чудно 
състрадание проявил Бога онзи ден! Нима някой би могъл да разбере тези чудни 
забавления! Що за благословии излял той над Нароттам и Шринивас, та те и техните 
другари да почувстват удовлетворението на всичките си желания! (“Бхакти-ратнакара” 
10.605-607) 

След фестивала в Кхетури славата на Нароттам се разпростряла из целия 
вайшнавски свят. Изтъкнати брамини като Рамакришна Ачаря и Ганга Нараян 
Чакраварти станали негови ученици. 
 

Проповедническите приключения на Нароттам 

 
Нарахари Чакраварти нашироко описва делата на Нароттам в своята 

„Нароттама-виласа”. Човек би могъл да научи изключителните му подвизи от тази 
книга. Ето някои от тях. 

В село Гопалпур живеел брамин на име Випра Дас. Една отровна змия живеела в 
неговата ракитена кошница за зърно. Когато веднъж Нароттам посетил дома на Випра 
Дас, змията изчезнала, а на нейно място се появили мурти на Гаура и Вишнуприя. 
„Гаурасундар и неговата възлюбена Вишнуприя излезли от кошницата и се покатерили 
в скута на Нароттам пред очите на всички.” (“Бхакти-ратнакара” 10.202) Всички били 
смаяни. На същите тези мурти днес се служи в град Гамбхила. 

Някакъв учен от кастата смарта изсипал клевети срещу Нароттам, наричайки го 
шудра. Резултатът от тези оскърбления бил, че браминът се разболял от проказа. След 
като страдал известно време, той имал видение на Богинята насън. Тя му казала да 
падне в нозете на Нароттам и да моли за прошка и единствено след като последвал този 
съвет браминът се изцелил от ужасната болест. 
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Харирам и Рамакришна, синовете на Шивананда Ачаря, водели веднъж една 
коза и един бивол, които да бъдат предложени в жертва на Богинята по заръка на своя 
баща. По пътя те срещнали Нароттам и Рамачандра Кавирадж и били привлечени от 
сияйната им красота. Нароттам Тхакур посъветвал двамата млади брамини да изоставят 
това обожание в гуната на страстта и невежеството, което налага насилието над 
животни и да обожават Върховния Бог без каквито и да било желания. Братята 
незабавно освободили козата и бивола и се изкъпали в Падма. След това взели 
посвещение от Нароттам и посветили живота си на служене на Бог Кришна и 
отдадените Му. 

Шивананда Ачаря се разгневил, научавайки това. Той повикал един учен смарта 
от Митхила на име Мурари да дойде и да победи вайшнавската философия на 
Нароттам. Харирам и Рамакришна получили божествени благословии от своя гуру и 
могли да сразят всеки един от аргументите на смарта с доказателства от писанията. 
Победен, Шивананда Ачаря отишъл да се моли на Богинята. Тя му се явила насън 
същата нощ и го укорила за враждебността му към ваишнавите, казвайки му да 
престане с това си поведение. 

С течение на времето Ганга Нараян Чакраварти, Джаганнатх Ачаря и други 
известни брамини станали ученици на Нароттам. Това довело до брожение сред 
общността на смарта брамините и те отишли да се оплачат на Раджа Нарасингха: 
„Нароттам е шудра, който взима за ученици брамини. Той използва някаква мистична 
сила или хипноза, за да ги промие. Трябва да бъде спрян!” 

След обсъждане на проблема с Раджа Нарасингха било взето решението един 
учен на име Рупа Нараян да бъде извикан на дебат с Нароттам. Този брамин бил 
спечелил много дебати от такъв род и бил известен като дигвиджай. Самият раджа 
тръгнал заедно с Рупа Нараян и редица други брамини към Кхетури. Рамачандра 
Кавирадж и Ганга Нараян Чакраварти се натъжили, виждайки злобните намерения на 
раджата и неговите пандити. Научавайки че царят и свитата му са останали да нощуват 
в селцето Кумарапур, те се преоблекли като продавачи на грънци и пан и поставили 
сергиите си на селския пазар. Когато брамините минавали през пазара, Рамачандра и 
Ганга Нараян им заговорили на санскрит. Брамините били смаяни, че дори 
обикновените продавачи от селото могат да говорят санскрит. Рамачандра и Ганга 
Нараян подхванали дебат с брамините, побеждавайки всеки техен аргумент, въздигайки 
чистите доктрини на предаността. 

Раджата и неговият Дигвиджай Пандит останали  със зяпнала уста от учеността 
на тези обикновени продавачи. Когато научили, че двамата мъже са ученици на 
Нароттам Дас, раджата рекъл на пандита: „Ако простите ученици на Нароттам са 
способни да те победят в дебат, няма никаква нужда да ходим при самия него.” 
 

Песните на Нароттам 

 
В „Гаудия ваишнава Абхидхана” намираме следния коментар: „Ашрамът на 

Нароттам се намирал в място, наречено Бхаджантули, на около две мили от Кхетури. 
Нароттам проповядвал чрез киртан. Той създал един стил киртан, наречен 
гаранахати. Нароттам написал две книги: „Прартхана” и „Према-бхакти-чандрика”, 
които са самият живот на отдадените. Неговите песни са подходящи за всяко едно 
предано настроение и докосват сърцата на бхактите. Тези две книги са толкова 
популярни, че са публикувани стотици пъти. Влиянието на Нароттам се усеща дори в 
отдалечения Манипур, където всички признават, че вайшнавската религия се е 
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разпространила чрез неговата духовна сила. Преданите му песни се пеят във всеки дом 
в щата Манипур. 

Ученикът на Шринивас Ачаря, Рамачандра Кавирадж бил най-добрият приятел 
на Нароттам. Неговото сиддха име било Каруна Манджари. Нароттам пръв научил 
новината за напускането му; не дълго след това чул и за напускането на Шринивас 
Ачаря. Той написал в настроението на раздяла следната песен, способна да разтопи и 
каменно сърце: 

дже анило према-дхана каруна прачура 
хена прабху котха гела ачаря тхакура 

кахан мора сварупа рупа, кахан санатана? 
кахан даса рагхунатха патита-павана? 

кахан мора бхатта-йуга, кахан кавираджа? 
ека-кале котха гела гора натараджа? 
пашане кутиба матха анале пашиба 
гауранга гунера нидхи котха геле паба 
се саба сангира санге дже кайла виласа 
се санга на пана канде нароттама-даса 

 
„Къде отиде Ачаря Тхакур, който от милост към света донесе съкровището на 

любовта? Къде са моите Сварупа и Рупа, къде е Санатан? Къде отиде Рагхунатх Дас, 
спасителят на най-падналите? Къде е Кришна Дас Кавирадж? Къде изчезна внезапно 
царят на танците, Гауранга? Да разбия главата си в скалите или да вляза в пламналия 
огън – как ще намеря онзи океан от достойнсва, Гауранга? Лишен от общуването с 
всички тези спътници на Бога, Нароттам Дас не може да стори друго, освен да плаче.” 
 

„Нароттамаштака” от Вишванатх Чакраварти 

 
(1) Отново и отново поднасям поклоните си на Шрила Нароттам Дас Тхакур, 
славният последовател на божествения Гауранга, който унищожава мрака на 
невежеството с нектарните лъчи на святото име на Кришна, струящи от 
луноподобното му лице. 
(2) Отново и отново поднасям поклоните си на Шрила Нароттам Дас Тхакур, 
окъпан в порои от сълзи и пот, който огрява всички посоки със сиянието на 
своите зъби, разкриващи се, докато той се смее от радост насред киртана. 
(3) Отново и отново поднасям поклоните си на Шрила Нароттам Дас Тхакур, 
чиято кожа е настръхнала и чиито лотосови нозе омагьосващо започват да 
танцуват, веднага щом дочуят звука на мриданга. 
(4) Отново и отново поднасям поклоните си на Шрила Нароттам Дас Тхакур, 
чиято слава се разнася от песните, които е написал и чието танцуване и пеене, 
както и всяко негово действие в киртана, засрамват гандхарвите. 
(5) Отново и отново поднасям поклоните си на Шрила Нароттам Дас Тхакур, 
който може да бъде видян само от онзи, който има щастлива съдба, чиято 
фигура е окрасена с прахта, покриваща го докато лежи на земята в екстатичен 
припадък. 
(6) Отново и отново поднасям поклоните си на Шрила Нароттам Дас Тхакур, 
който излива милост откъдето и да мине, изкоренявайки всички желания освен 
копнежът към предано служене на Кришна. 
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(7) Отново и отново поднасям поклоните си на Шрила Нароттам Дас Тхакур, 
чиято посветеност към предаността е като линия, издълбана в скала, чието 
докосване е като на философски камък, чиито думи са авторитетни като Ведите. 
(8) Отново и отново поднасям поклоните си на Шрила Нароттам Дас Тхакур, 
който се явява пред някои като въплъщение на самата преданост, а на други като 
същината на отречението в човешки облик – такова е мнението на мъдреците. 
(9) Нека танцът на лотосовите нозе на Шрила Нароттам Дас Тхакур, който 
следва всеки удар на мриданга или каратал и който въплъщава красотата на 
неговото опиянение от песните във възхвала на Гауранга, донесе осъществяване 
на мен, неговия слуга, принасяйки плодовете на неговите жертви. 

 
 
 

ШРИ ШЯМАНАНДА ПРАБХУ 

 
Шри Шямананда Прабху бил слуга на слугата на Субала в Кришна лила. Той бил 

ученик на Хридаянанда или Хридай Чайтаня, който пък бил ученик на Гаури Дас 
Пандит - Субала в Кришна лила. 

Шри Шямананда бил познат на света като най-скъпия ученик на Хридаянанда. 
Той бил като внук на Субала Сакха, един от най-близките приятели на Бога. Нека той, 
най-прекрасният сред познавачите на божествената любов, се появява ден и нощ в ума, 
донасяйки ми разбирането за същината на радостта на любимият на Радха, Кришна. 
(„Шямананда-шатака“) 

Шямананда Прабху се родил в деня на пълнолунието на месец Чайтра през 1534 
г. в град Дхаренда Бахадурпур. Баща му се наричал Шри Кришна Мандал, а майка му 
Дурика. Родният град на Кришна Мандал бил Дандешвар на брега на река 
Субарнарекха. Шямананда се родил в кастата садгопа, която попада в категорията 
джала-чала (брамини, на които е разрешено да приемат вода, докосвана единствено от 
членове на собствената им каста.) Разбира се, един ваишнава е отвъд материалните 
качества и би могъл да се роди в семейство, от която и да било каста или раса. Ако 
някой мисли зле за ваишнавите или съди за тях на основата на расата или кастата им, се 
обрича сам на адско съществуване. 

„Всеки, който смята муртито за нищо повече от каменна статуя, който смята че 
гуру е обикновен смъртен, а че ваишнавата принадлежи към определена раса или каста; 
който смята святата вода, с която са били измити нозете на Вишну или на ваишнавите и 
която може да унищожи всички грехове в епохата на Кали, за обикновена вода; който 
си мисли, че името или мантрата на Вишну, които унищожават всяко зло, са подобни 
на всеки друг звук, който приема Вишну за равен на когото и да било друг – такъв 
човек е с адска натура.” („Падма-пурана“) 

Този, който се е родил в семейство от по-нисша каста, не е дисквалифициран от 
преданото служене, нито пък онзи, който е роден в чисто браминско семейство от най-
висша класа автоматично притежава качествата за такова служене. Който и да се заеме 
с обожание на Господа, е велик човек, а онзи, който не извършва обожание, не струва. 
(“Чайтаня Чаритамрита” 3.4.66-67) 

Простото познаване на четирите Веди не прави от някого Мой преданоотдаден. 
Дори отритнатия, парий който Ми е отдаден, ми е скъп. Човек трябва да обменя дарове 
и храна с такъв отдаден, защото той с положителност заслужава същото обожание, 
каквото самият Аз. („Итихаса-самуччая”, цитирана от „Хари-бхакти-виласа”, 10.127) 

Родителите на Шямананда били загубили няколко деца и били дали обет, че ще 
посветят следващото си дете на Вишну, ако оцелее. Те били изстрадали такива мъки от 
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загубата на предишните си деца, че нарекли Шямананда Духкхи, „Нещастния”, за да 
предотвратят бъдещи беди. 

Когато поотраснал, Духкхи започнал да изучава санскритска граматика. 
Родителите му се радвали на талантите му и на наклонността му към религията. 
Шямананда слушал с внимание преданоотдадените, когато те говорели за славата на 
Гауранга и Нитянанда и обичал да повтаря тези разкази пред други. Всеки път, щом 
чуел за делата на Гаура-Нитай или на Радха и Кришна, сълзи потичали като порой от 
очите му. 

Шямананда служел отдадено на родителите си, а те му казали да приеме 
посвещение, за да може изцяло да се посвети на служене на Бога. Духкхи се съгласил с 
това и им казал, че желае да получи посвещение от Хридай Чайтаня в Амбика Кална. 
Отиването до там би му дало също и възможността да види Ганг и да се окъпе в нея. 
Родителите му с радост му дали благословиите си да отиде. 

Когато Духкхи пристигнал в Амбика Кална, той се хвърлил в свети те нозе на 
Хридай Чайтаня, който след като го поопознал с радост  му дал Кришна мантрата, 
както и вайшнавското име Кришна Дас. Оттогава насетне той бил познат като Духкхи 
Кришна Дас. Хридай Чайтаня му заръчал да иде във Вриндаван и да заживее живот на 
интензивен бхаджан. Макар да не му харесвала идеята да бъде разделен от своя 
Гурудева, Духкхи Кришна Дас заминал за Враджа, посещавайки преди това Навадвип и 
други свети места в Гауда Мандала, където търсел благословиите на ваишнавите. След 
като прекарал доста време в поклонничество, той най-сетне пристигнал във Вриндаван, 
където изцяло се потопил в обожание на Радха и Кришна. 

Във Вриндаван Духкхи Кришна Дас изучавал вайшнавските писания от Шри 
Джива Госвами, който бил най-изтъкнатият учен в сампрадаята. Когато Хридай 
Чайтаня научил с какъв ентусиазъм Духкхи Кришна Дас водел живот в преданост във 
Враджа, той написал писмо на Джива Госвами, в което казвал, че Духкхи трябва да 
счита Джива Госвами за разширение на самия му Гурудева. Така както дал титли на 
останалите си изтъкнати ученици, Джива дал прозвището Шямананда да Духкхи 
Кришна Дас. Причината да получи това име била, че той носел голяма радост  (ананда) 
на Радха и Шямасундар. 

Джива Госвами изпратил Шринивас Ачаря, Нароттам Дас Тхакур и 
Шямамнанда обратно в Бенгал с вайшнавските писания през 1583 г. Идеята била да се 
разпространят ученията, намиращи се в тези книги, в Бенгал и Ориса. Нароттам отишъл 
в северен Бенгал, а Шямананда в Ориса.  
 

Специалната милост на Радхарани към Шямананда 

 
Макар Шямананда Прабху да бил посветен ученик на Хридай Чайтаня, неговият 

гуру го поверил на грижите на Джива Госвами. Чрез общуването с Джива и служенето 
към него, Шямананда развил вкус към служенето на Радха и Кришна в интимно 
настроение. Самият Хридай Чайтаня Прабху бил ученик на Гаури Дас Пандит, който 
бил един от дванайсетте гопали, Субала Сакха. Затова той обожавал Гаура-Нитай в 
настроението на приятелство. Онези, които смятат, че Шямананда е извършил 
оскърбление към своя посвещаващ духовен учител, изоставяйки неговото настроение и 
опитвайки се да служи директно на Кришна в едно различно настроение, грешат. 
Приятелското настроение се съдържа в интимното настроение. Ако ученикът направи 
по-нататъшен прогрес в духовния живот, това повишава репутацията на неговия 
учител. 
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Една необикновена случка, която се случила във Вриндаван, показва колко скъп 
бил Шямананда Прабху на Радхарани. Един ден Шямананда метял Раса Мандала, 
потънал в екстазен транс. Ненадейно, по трансценденталната милост на Радхарани, той 
намерил на земята гривната от глезена Й (нупура). В своя възторг, Шямананда докоснал 
гривничката до челото си, където тя оставила белег, който и до днес се пази като знак-
тилак на ученическата последователност на Шямананда, познат под името нупура-
тилак. 
 

Проповядването на Шямананда Прабху 

 
Нароттам Тхакур и Шямананда проповядвали посланието на Махапрабху 

предимно чрез киртан. Шямананда пленявал слушателите си със своето красиво пеене 
в стил ренети. 

В резултат от проповядването на Шямананда из Ориса, много мюсюлмани 
станали негови ученици. Най-важният от неизброимите му ученици бил Расика 
Мурари, наричан още Расикананда. Той бил много силен проповедник и славата му все 
още се почита из Ориса.  

В „Бхакти-ратнакара” е даден списък с най-видните ученици на Шямананда: 
Навсякъде Шямамнанда намирал ученици. Човек би могъл да се пречисти, чувайки 
имената им: Радхананда, Пурушоттам, Манохара, Чинтамани, Балабхадра, 
Джагадишвара, Уддхава, Акрура, Мадхуван, Говинда, Джаганнатх, Гададхар, 
Анандананда и Радха Мохан. Шямамнанда бил непрестанно потопен в радостта на 
киртана в компанията на тези ученици. Поетите са описали  чудните му забавления за 
наслада на всекиго. (“Бхакти-ратнакара” 15.62-66) 

Сред най-достойните ученици на Шямананда бил един йоги на име Дамодар, 
когото той обърнал във ваишнавизма. Нарахари Чакраварти пише следния разказ за 
това: Шямананда милостиво облял йогина на име Дамодар с расата на предаността. 
След като станал негов ученик, Дамодар плачел и пеел имената на Нитай-Чайтаня. Кой 
би могъл да остане безчувствен при вида на неговото екстатично вглъбение? Той 
танцувал, викайки: „Бхакти е най-хубаво от всичко!” След като спасил Дамодар, 
Шямананда продължил да пътува, раздавайки съкровището на предаността на всички. 
(“Бхакти-ратнакара” 15.55-58) 

Шямананда организирал голям фестивал в Дхаренда заедно с Расика Мурари и 
Дамодар, който се помни и днес. След напускането на Шямананда, неговите ученици и 
последователи все още обожават неговите мурти Радха Шямасундар във Вриндаван. 

Шямананда Прабху изживял последните дни на живота си в Нрисингхапур в 
Ориса, където продължавал да проповядва ваишнавизма. Земните му забавления 
приключили на първия ден от намаляващата луна през месец Ашарх, 1630 г. 
 
 
 

ШРИЛА РАСИКАНАНДА ДЕВА ГОСВАМИ 

 

Раждането на Расикананда 

 
Расикананда Дева Госвами се родил през 1590 г. в село Рохини (или Райни) в 

областта Миднапор. Това селце се намира на мястото, където се вливат реките 
Субарнарекха и Доланга. Името на баща му било Раджа Ачютананда, а на майка му – 
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Бхавани Деви. Раджа Ачютананда бил от Ориса, роден в кастата карана, която е 
еквивалент на кастата каястха в Бенгал. Един ваишнава е отвъд материалните качества 
и не бива да бъде съден според кастовия си произход. Ачютананда и Расикананда се 
родили в кастата карана, за да я благословят. 

Можем да смятаме, че Расикананда бил манджари в Кришна лила. Макар 
неговият духовен учител Шямананда сам да бил посветен от Хридай Чайтаня Госвами, 
който обожавал Бога в настроение на приятелство, по-късно той приел подслон в 
интимното настроение, поради общуването си във Враджа с отдадените начело с Джива 
Госвами. И така Шямананда посветил Расикананда в обожанието на Радха и Кришна.  

Расикананда бил познат също и под името Расика Мурари. Ученикът на Майка 
Джахнава, Нитянанда Дас пише в своята „Према-виласа”, че Шямананда имал двама 
най-изтъкнати ученици, наречени Расика и Мурари, като и двамата живеели в Райни. 
Но Нарахари Чакраварти посочва ясно в „Бхакти-ратнакара”, че и двете имена се 
отнасят до една и съща личност.  

От „Бхакти-ратнакара” научаваме, че когато синът на Дашаратх, Бог 
Рамачандра, бил прокуден от Айодхя, той живял известно време заедно с Лакшман и 
Сита в селцето Бараджита, недалеч от Райни. Там той поставил Шива линга наречен 
Рамешвара. 

Ачютананда бил щедър земевладелец, стриктно следващ религиозните 
принципи, който се грижел добре за поданиците си. Съпругата му също имала добрата 
репутация на вярна и лоялна жена. Расика Мурари се научил съвършено да служи на 
родителите си, доставяйки им голяма радост. В „Бхакти-ратнакара” се споменава още и 
че той имал предана жена, наречена Ичхамайи Деви или Ичхадей от село Гханташила 
на брега на река Субарнарекха. Това село също е влязло в историята като място, където 
Пандавите пребивавали в изгнанничеството си. В същото това село Расика Мурари 
срещнал за първи път своя гуру. Този епизод е разказан в „Бхакти-ратнакара”. 
 

Расика Мурари среща Шямананда Прабху 

 
Расика Мурари копнеел да намери духовен учител, който да му даде напътствия 

по мистичния път. Веднъж докато бил в Гханташила, той отишъл на едно усамотено 
място да медитира. Бил влязъл в много дълбок транс, когато чул глас с невидим 
източник да казва: „Мурари, недей да се тревожиш вече. Твоят гуру е Шямананда и ти 
ще се срещнеш с него тук не след дълго. Приеми подслона му и животът ти ще бъде 
успешен.” 

Чувайки това божествено послание, Мурари започнал да повтаря името на 
Шямананда на зърната на своята броеница в радостен възторг. Той прекарал цялата 
нощ, плачейки в изгарящо нетърпение да срещне своя гуру, докато най-сетне в края на 
нощта видял насън Шямананда Прабху, който му рекъл: „Не се безпокой повече, ще се 
срещнем още днес.” 

Призори Расика Мурари тръгнал да търси своя гуру и изведнъж видял високата 
фигура на Шямананда да върви към него, сияйна като слънцето. Заобиколен от 
учениците си, той танцувал в състояние на вглъбена божествена любов, възпявайки 
имената на Нитянанда и Чайтаня. Расика Мурари бил чакал нетърпеливо толкова дълго 
да се срещне с учителя си, че незабавно паднал в нозете му. Тогава, след като му дал 
Радха-Кришна мантрата, Шямананда го предложил в дар на Чайтаня и Нитянанда. 
Цялата тази история показва как човек може да намери духовния си учител чрез 
искрени молитви. 
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Расикананда става всеотдаен проповедник 

 
Расикананда Дева Госвами напълно се посветил с тялото, ума и душата си в 

служене на своя гуру. Всъщност той му служел толкова добре, че много скоро всички 
го познавали като главния ученик на Шямананда, самият той станал посвещаваш гуру и 
всеотдаен проповедник. Истина е, че добрият ученик става добър учител. Един духовен 
учител може и да има безброй последователи, които го наричат свой гуру, но са му 
ученици само на думи. Единствено у истинския ученик, който се е посветил напълно на 
своя духовен учител, са вдъхнати всички енергии на учителя. Шямананда вложил в 
Расикананда такава духовна сила, че той можел да обръща в пътя на предаността много 
престъпници, атеисти, мюсюлмани и други паднали души, дарявайки им съкровището 
на према.  

Веднъж един злонамерен мюсюлманин се опитал да накара Расика Мурари да 
замлъкне като го атакувал с обезумял слон, но Расикананда успял да превърне дори 
животното в свой последовател и да го ангажира в служене на Вишну и ваишнавите. 
Всички, които станали свидетели на тази невероятна случка, били смаяни от духовното 
могъщество на Расика Мурари, а злият мюсюлмански заминдар сам дошъл и му се 
отдал. 

Шямананда поверил служенето на своето лично мурти Говинда  в 
Гопибаллабхпур на Расикананда. Той спасил неизброими живи същества без да взима 
под внимание кастата или религиозното им минало. Расикананда оставал винаги в 
опиянението на харинам санкиртан. Кой би могъл да остане безчувствен, разказвайки 
за добродетелите му? (“Бхакти-ратнакара” 15.81-86) 

Раджата на Майурбхандж в Ориса, Вайдянатх Бхандж, също бил привлечен от 
трансценденталната мощ на Расикананда и станал негов ученик. Други видни негови 
ученици били Ганапати, заминдар на Паташпур в Миднапор, Шри Бхима и Шрикара, 
заминдари от Дхаренда и Ахмед Бег, зет на Ибрахим Кхан, управникът на Ориса. 

Расикананда Дева Госвами написал известен брой творби, сред които 
„Шямананда-шатака”, „Бхакта-бхагаваташтака” и „Кунджакели-двадашака”. 
 

Напускането на Расикананда 

 
Разказват, че точно преди напускането си през 1652 г, Расикананда отишъл 

заедно със седем свои ученика в едно село, наречено Баншдаха близо до Джалешвар. 
Махапрабху бил минал през това село, пътувайки към Пури заедно с Нитянанда. 
(“Чайтаня Бхагавата” 3.2.263-264) 

Расикананда и групата му отишли оттам в Ремуна, пеейки киртан през целия 
път. Пристигайки в двора на прочутия храм Кширачора Гопинатх, Расикананда 
ненадейно потънал в тялото на муртито на Гопинатх. Учениците му също напуснали 
телата си на това място. Обсипаното с цветя самадхи на Расика Мурари и на седемте му 
ученици все още се поддържа в двора на храма. В Ремуна се провежда ежегоден 
фестивал, продължаващ 12 дни в чест на неговото напускане. Това се случило на шива-
чатурдаши през месец Магх. 

Вишвамбхарананда Дева Госвами, автор на известната „Астикя-даршана”, бил 
следовник на Расикананда. 
  
 
 

ШРИЛА ВИШВАНАТХ ЧАКРАВАРТИ ТХАКУРА 
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Понеже разкрива пътя на предаността, ние считаме, че той е идентичен с 

Господа на Вселената, Вишванатх; и понеже е тъй превъзходен всред кръга на 
ваишнавите, той носи титлата Чакраварти. 
 

Раждането и ученическата последователност на Вишванатх 

 
Вишванатх се родил в семейство на рархия брамини в селцето Деваграм в 

областта Надя около 1638 г. Други казват, че рождената му година била 1656. „Гаудия 
ваишнава Абхидхана” идентифицира баща му като  Рама Нараян Чакраварти. Името на 
майка му е неизвестно. Той имал двама по-големи братя, Рамабхадра и Рагхунатх. 
Духовният му учител се наричал Радхараман Чакраварти, ученик на Кришначаран 
Чакраварти. Кришначаран Чакраварти бил ученик и според някои осиновен син на 
Ганга Нараян Чакраварти, ученик на Нароттам Дас Тхакур. Вишванатх дава резюме на 
своята гуру-парампара в началото на частта „Раса-панчадхяя” в коментара си към 
„Шримад Бхагаватам”, наречен „Сарартха-даршини”:  
 

шри-рама-кришна-ганга-чаран натва гурун уру-премнах 
шрила-нароттама-натха-шригауранга-прабхум науми 

 
В този стих името на Радхараман Чакраварти е дадено накратко като Рама, 

името на Кришначаран като Кришна, а на Ганга Нараян като Ганга. Думата натха се 
отнася до Локанатх Госвами, чийто гуру е Гауранга Махапрабху. Тъй цялата  
ученическа последователност до Вишванатх е дадена в този едничък стих. 
 

Обучението и писанията на Вишванатх 

 
След като приключил с изучаването на граматика в Деваграм, Вишванатх 

заминал за Саядабад да изучава писанията на предаността от своя гуру. Според „Гаудия 
ваишнава Абхидхана” макар Вишванатх  да бил женен според ритуалите, той никога не 
показал и следа от семейна привързаност. Разказват, че преди да напусне дома си, той 
преподавал на жена си „Бхагавата”, дарявайки й вкуса към нейния нектар и 
напътствайки я да се посвети на обожаване на Бога. 

Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур последвал примера на Рупа Госвами и 
отишъл да живее във Вриндаван, където би могъл да се посвети на живот в преданост. 
В резултат на отдадеността му, на следването на заповедите на духовния му учител, той 
получил от него много благословии. Тези благословии се изразявали в късмета му да 
може да живее на най-различни свети места из Враджа Дхам и да напише огромно 
количество книги върху темите на Гаудия ваишнавизма, които всички в сампрадаята 
считат за велико съкровище. Всичките му книги, както и коментарите му върху 
„Бхагават Гита” и „Шримад Бхагаватам” са написани на ясен и простичък санскрит, 
като в същото време са изпълнени с нектара на предаността. 

Вишванатх заема важно място в историята на Гаудия ваишнавизма като пазител 
и основен учител в периода между живота на Махапрабху и придружителите Му и 
съвременния период. След напускането на Вриндаванските придружители на 
Махапрабху, Шринивас, Нароттам и Шямананда запазили традициите им и 
разпространили движението из Бенгал. Вишванатх е четвъртият последователен 
потомък в ученическата линия на Нароттам Дас. Неколцина само са ачариите  в 
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школата Гаудия ваишнава, които са били толкова продуктивни, колкото него. Освен 
написването на огромно количерство книги, Вишванатх е допринесъл в голяма степен и 
с проповядването и киртанa си. 

Рупа Кавирадж бил отлъчен от вайшнавското общество. Той основал сектата 
Ати-бари, апасампрадая проповядваща, че единтвено отречениците са способни да 
действат като ачарии, а всички семейни са дисквалифицирани. Той проповядвал 
изкривена доктрина за рагануга бхакти, която напълно пренебрегва ценността на 
видхи-марга, омаловажавайки важността на слушането и възпяването. За благото на 
общите маси, Вишванатх оспорва тази философия  в своя коментар към Трета Песен на 
„Бхагаватам”, наречен „Сарартха-даршини”. Рупа Кавирадж твърди, че никой семеен 
не може да приема титлата Госвами. Вишванатх се противопоставя на това, твърдейки 
на основание на писанията, че всеки член на династия от учители, имащ подобаващите 
качества, може да бъде наричан Госвами, с други думи, че може да изпълнява работата 
на гуру или ачаря. Да наричаш обаче нечии недостойни деца „Госвами” единствено с 
цел натрупване на печалби и последователи, противоречи на заключенията на 
писанията и трябва да бъде считано за незаконно, дори те да са родени в семейството на 
традиционни действащи гуру. 

Вишванатх Чакраварти Тхакур пишел бенгалски песни под псевдонима 
Хариваллабха Дас. Някои твърдят, че това име му било дадено, когато приел дрехите на 
вайраги. Във всяко отношение Вишванатх е достоен за възхвали, независимо дали става 
дума за умелостта му във философските дискусии, познаването на вайшнавските 
писания или поетичния му талант. 

Разказва се, че веднъж докато Вишванатх пишел коментарите върху 
„Бхагаватам” заваляло и водата течала навсякъде, освен върху мястото, където седял 
той. Така мастилото не потекло и текстът останал непокътнат. 
 

Ученикът на Вишванатх, Баладева 

 
Когато Вишванатх Чакраварти Тхакур остарял и бил възпрепятстван да пътува, 

ачариите от Рамануджа сампрадая в село Галта се опитали да привлекат царя на 
Джайпур към своята школа, твърдейки че школата Гаудия няма никаква историческа 
основа. Те обвинили гаудиите, че нямат връзка с нито една от четирите вайшнавски 
ученически последователности и посъветвали царя на Джайпур да приеме посвещение 
от някой в линията Рамануджа. Царят бил объркан от аргументите им и помолил 
Вишванатх, който бил най-видният ачаря на школата Гаудия по онова време, да дойде в 
Джайпур и да отговори на въпросите, поставени от групата на Рамануджа. Поради 
напредналата си възраст, Вишванатх не могъл да отиде, но вместо това изпратил своя 
скъп ученик, Баладева Видябхушан, да защити линията. 

Един от аргументите на Рамануджите бил, че школата Гаудия няма свой 
собствен коментар върху Веданта. Баладева помолил обвинителите да му дадат 
известно време – според някои седем дни, според други три месеца, за да напише 
Гаудия коментар върху Веданта. Времето му било дадено и тогава той отишъл в храма 
на Говинда, молейки се на своя гуру и на Господ да му дарят силата да напише такъв 
коментар. Гирляндът на Говиндаджи паднал от шията Му и пуджарите го поставили 
на гръдта на Баладева, който приел това за знак, че Богът му дава благословията си. 

С Божиите благословии дори невъзможното става възможно и Баладева се заел с 
написването на коментар върху петстотинте шлоки на Веданта Сутра, завършвайки го в 
определеното време, което му било дадено, без да пренебрегне и най-фините аспекти на 
божествената естетика, разкрити в чистата предана линия на гаудия-вайшнавската 



251 
 

мисъл. Когато отишъл в Галта, учените от останалите сампрадаи били изумени от 
качествата на коментара на Баладева. Тъй като самият Говиндаджи бил поръчал 
написването му, коментарът станал известен под името „Говинда-бхашя”. След 
завършването на този коментар, на Баладева била дадена титлата Видябхушан. 
Вишванатх установил служенето към Гокулананда и неговият храм все още стои във 
Вриндаван. Вишванатх напуснал този свят в Радха Кунд през около 1708 г. или на 
шукла, или на кришна панчами през месец Магх. 
 
 
 

ШРИЛА БАЛАДЕВА ВИДЯБХУШАН 

 
Точното време и място на раждане на Шри Баладева Видябхушан са неизвестни. 

Може би някой ден историците ще могат  с положителност да установят тези факти. От 
малкото информация, която имаме за живота му, можем да предположим, че е бил 
роден през 17 век. Макар да не знаем точното име на селото, където се е родил, то най-
вероятно се намира в областта Беласор в Ориса, някъде близо до Ремуна. От датата, 
дадена в неговия коментар към „Става-мала” на Рупа Госвами става ясно, че Баладева 
все още е бил жив след битката в Пласи през 1757 г. 

Знаем, че Баладева е учил в едно от селцата около езерото Чилка в северна 
Ориса. Там той изучавал граматика, поезия и логика, достигайки съвършенство във 
всички тези предмети. На същото място започнал и обучението си върху Веданта, но, за 
да разбере коментарите в по-голяма дълбочина, заминал за Мусор. Там бил 
изключително впечатлен от логическата консистенция на коментара на Мадхва 
„Шуддха-двайта” върху Веданта сутрите. Затова станал ученик в тази школа и заживял 
в манастира Таттвавади. След като приел санняс, той се преместил в Пурушоттам 
Кшетра, където предизвикал мнозина от местните учени на дебати, демонстрирайки 
дълбочината на ерудицията си. Скоро славата му се разнесла из областта. 

По-късно обаче той срещнал Радха Дамодар Госвами, учен от Канаудж, под 
чиито напътствия изучил в пълни подробности „Шат-сандарбха” на Джива Госвами. 
Убеден в превъзходството на Гаудия ваишнава философията, той приел посвещение от 
Радха Дамодар Госвами. Така бил посветен в линията на Нитянанда Прабху. Ето 
неговата ученическа последователност: (1) Гаури Дас Пандит, (2) Хридай Чайтаня 
Пандит, (3) Шямананда Прабху, (4) Расикананда Дева Госвами, (5) Нитянанда Госвами, 
(6) Радха Дамодар Госвами, (7) Баладева Видябхушан. 

След това Баладева продължил своето изучаване на Гаудия литературата при 
Питамбар Дас, а по-късно учил „Бхагавата Пурана” при Вишванатх Чакраварти. Той 
също приел робата на Вайшнавски вайраги, получавайки името Еканти Говинда Дас. 
 

Творбите на Баладева 

 
Баладева приел заръката на Вишванатх Чакраварти Тхакур да отиде в Джайпур, 

където се молил на муртито на Рупа Госвами, Говиндаджи за благословиите да 
напише коментар върху Веданта Сутра. Тогава той съставил „Говинда-бхашя” и я 
занесъл в Галта, където победил в дебат другите сампрадаи, защитавайки репутацията 
на школата Гаудия. След тази случка той получил титлата Видябхушан. 

Освен коментара към Веданта Сутра, Баладева Видябхушан написал още 23 
книги. Казва се, че той установил служене към муртито Виджая Гопал в Галта. Двама 
от най-видните му ученици били Уддхава Дас и Шри Нанда Мишра. 
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В последователността от истински духовни учители, съставляваща Брахма-
Мадхва-Гаудия-Сарасвата сампрадая, името на Баладева Видябхушан трябва да бъде 
помнено неотменно. Простото демонстриране на свързаност чрез посвещение в някоя 
фамилна последователност от посвещаващи учители не прави от някого истински 
учител. Той трябва да покаже пълна посветеност към върховната истина, брахма-
ништха. Само един чист отдаден би могъл да бъде наречен истински гуру. Затова 
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пише: „Отдавам почитанията си на Вишванатх и на 
всички негови ученици като Баладева, на последователят на Баладева, Джаганнатх и на 
неговият най-скъп следовник Бхактивинод Тхакур.” 
 
 
 

ШРИ ДЖАГАННАТХ ДАС БАБАДЖИ МАХАРАДЖ 

 
Отдавам почитанията си на теб, Джаганнатх. Понеже си най-извисеният 

ваишнава на своята епоха, ти получи титлата ваишнава Сарвабхаума. Ти си много скъп 
на Бога и чрез божественото си виждане ти посочи мястото, където Махапрабху се е 
появил на този свят. 
 

Позицията на Джаганнатх Дас в ученическата последователност 

 
По целия свят всеки един преданоотдаден, който встъпи в ученическата 

последователност, следваща Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура, 
всекидневно си спомня Шри Джаганнатх Дас Бабаджи Махарадж и се моли за милостта 
му. 

Отдавам почитанията си на Вишванатх и на неговите преданоотдадени, на 
Баладева и на Джаганнатх, чийто скъп ученик е Бхактивинода; на Шри Гаура Кишор 
Дас, великият бхакта, чиято голяма радост е обожаването на Бога. Радхарани е 
дъщерята на Вришабхану и винаги служи на своя Господ. Аз съм слуга на онзи, който й 
е скъп. 

Има четири тъмни епохи в историята на бенгалския ваишнавизъм: (1) преди 
появяването на Чайтаня Махапрабху; (2) след напускането на шестимата Госвами; (3) 
след напускането на Шринивас Ачаря, Нароттам Дас Тхакур, Шямананда и 
Расикананда Дева Госвами; и (4) след напускането на Вишванатх Чакраварти Тхакур и 
Баладева Видябхушан. 

Но човек не бива да си мисли, че ученическата последователност Мадхва-
Гаудия, следваща настроението на Рупа Госвами е била прекъсвана през времето на 
тези периоди на тъмнина. Понякога духовните учители в ученическата 
последователност са вивиктананди - самостоятелно изпълняват усамотения си 
бхаджан, а понякога те са гощтянанди - проповедници, намиращи радост в това да 
увеличават размера на общността от богомолци. За неопитния поглед изглежда, че 
силата на един ачаря би могла да бъде измерена от броя ученици, които той има, но 
това не е подходящ критерий за отсъждане. 

Уддхава Дас (или Уддхара Дас) бил ученик на Баладева Видябхушан. Този 
ваишнава имал ученик, който също се наричал Уддхава Дас, който пък дал ордена на 
отречението на Мадхусудан Дас. Този Мадхусудан Дас бил известен във вайшнавския 
свят като Сиддха Мадхусудан Дас Бабаджи от Суря Кунд. Мадхусудан Дас дал 
парамаханса-веша (бабджи посвещение) на Джаганнатх Дас Бабаджи. Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур пише: „Всички тези ваишнави живеели 
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живот на парамаханси, проповядвайки пътя на чистата преданост чрез собствения си 
пример. Затова те са обекти на най-голяма вяра и уважение в Гаудия ваишнава 
сампрадая.” 

От това изказване на Шрила Прабхупада научаваме, че всички тези 
бхаджанананди не просто практикували отшелнически живот в уединено обожание, но 
също така имали и проповеднически дейности, служейки като ачарии. 
 

Животът на Джаганнатх Дас във Вриндаван 

 
Джаганнатх Дас бил роден в уважавано семейство в областта Тангайл на днешен 

Бангладеш през около 1780 г. Според някои той се родил в кастата варендра каястха в 
село Тарас. Имената на родителите му са неизвестни. 

След като приел парамаханса-веша, Джаганнатх Дас Бабаджи установил 
безпримерен стандарт  на интензивен бхаджан в Навадвип и Вриндаван, дотолкова че 
бил приет от всички ваишнави бхаджанананди за техен водач. Той живял на този свят 
повече от един век. 

Докато Джаганнатх Дас бил зает със своя бхаджан във Враджа, един 
професионален лектор върху „Бхагаватам” от Катва решил да се премести във 
Вриндаван, където да изкарва прехраната си, желаейки злато и слава. Макар да давал 
отлични беседи върху „Бхагаватам”, отречените ваишнави не показвали никакъв 
интерес към тях. Когато запитал какви са причините те да не идват да го слушат, 
Джаганнатх и други ваишнави му казали, че всяка беседа върху „Бхагаватам”, дадена от 
някой, който преследва в ума си някакви задни цели, не би могла да бъде считана за 
истинно тълкувание на творбата. Думите му не биха имали ползотворен ефект върху 
никого, нито дори върху него самия. Всъщност подобни лекции имат негативен ефект 
върху съзнанието на слушателите. И тъй ваишнавите, начело с Джаганнатх Дас, 
посъветвали професионалния лектор да се откаже от бизнеса да дава беседи върху 
„Бхагаватам” като средство за препитание. По тяхна милост този ваишнава с насочени 
към печалба мисли бил напълно трансформиран и изоставил фалшивата си гордост от 
учеността и високопоставеносто си раждане. Той станал голям преданоотдаден с такова 
смирение, че отдавал пълни поклони на всяко създание, живеещо в светия Дхам. 

Сам Бабаджи Махарадж бил отдаден и вглъбен бхаджанананди, но не вярвал, че 
на ученици, които са лишени от качества и са изпълнени с материални желания, трябва 
да бъде позволявано да действат по пагубни за служенето към Вишну и ваишнавите 
начини, под претекста че са заети в служене на святото име. Той ангажирал по-
неквалифицираните ученици, приели ордена на отречението, в работа в градината, 
намираща се около неговата колиба, от която предлагал зеленчуци на муртито и на 
ваишнавите. Ако сетивата не са заети в служене на Вишну и на ваишнавите, човек не 
би могъл да развие качествата, необходими да се мантрува правилно и за него е 
невъзможно да изпита силата на святото име. Когато човек заема сетивата и обектите 
им във връзка с тялото, тогава възниква естетсвена привързаност към него. Когато сме 
установени в съзнанието че самите ние, включително тялото и сетивата ни, 
принадлежим на Бога и ангажираме сетивата си в служене на Него и на Неговите 
отдадени, тогава се увеличават чувствата ни на любов и собственост към Него. 
 

Джаганнатх Дас среща Бхактивинод Тхакур 
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Джаганнатх Дас Бабаджи срещнал Бхактивинод Тхакур за пръв път през 1880 г. 
Втората им среща се състояла в селцето Амладжора в областта Бурдван през 1891 г. 
Тогава те прекарали цялата нощ (било Екадаши) в Кришна катха. Джаганнатх Дас 
Бабаджи вдъхновил Бхактивинод Тхакур да проповядва за името и обителта на Гаура. 

Тхакур разказва по следния начин за тази паметна нощ в своето списание 
„Саджана-тошани”: „Прекарвайки цялата нощ на Екадаши в бдение, хората от селото се 
събраха в осем часа сутринта, за да излязат на нагара киртан из улиците. С почитаемия 
Джаганнатх Дас Бабаджи Махарадж начело на групата, всички тръгнаха към 
Прапаннашрам. Невъзможно е да се опишат екстатичните трансформации у Бабаджи 
Махарадж през време на киртана. Макар да бе над стогодишен, той танцуваше като 
лъв, пеейки куплета нитай ки нама енече ре нама енече намер хате, шраддхара муле 
нама дитече ре „Какво е това божествено име, което ни донесе Нитай? Той го донесе 
на пазара и го продава на цената на вярата!” Докато Бабаджи Махарадж пееше, той 
плачеше и падаше на земята в екстаз. Тогава пред очите ми се случи нещо, което не бях 
виждал никога преди. Всички присъстващи бяха повлияни от неговото настроение; 
очите им преливаха от сълзи, косите им бяха настръхнали и макар едва да успяваха да 
пеят, те все пак останаха погълнали в киртана и танцуваха лудо.” 
 

Бабаджи Махарадж разпознава рожденото място на Махапрабху 

 
Един физически много силен Враджаваси на име Бихари Дас Бабаджи бил личен 

слуга на Джаганнатх Дас Бабджи Махарадж. Обичайно той поставял Бабаджи 
Махарадж в голям ракитов кош и го носел от място на място. Макар Бабджи Махарадж 
да бил много възрастен, зрението му все още било добро. Клепачите му обаче увисвали, 
покривайки очите му и се налагало той да го повдига, за да може да вижда. Разказват, 
че Бихари Дасджи отнесъл Бабаджи Махарадж в ракитения кош до мястото, където бил 
роден Чайтаня Махапрабху. Стигайки до там, Бабаджи Махарадж излязъл от коша и 
затанцувал лудо, пеейки „Джая Сачинандан Гаура-Хари!” Всички били смаяни, 
виждайки старият Бабаджи да танцува по такъв начин. Чрез своето божествено 
виждане, Бабаджи Махарадж посочил рожденото място на Махапрабху (джанма-
стхана), а по-късно и мястото, където Кази счупил мридангата. Сега това място е 
известно като Кхолабхангар Данга. 

Шрила Бхактивинод Тхакур описва тази случка в „Саджана-тошани” така: „Във 
вторник, в 11 ч. сутринта на 20-ти Пхалгун 1892 г, бхактите напълниха три лодки на 
западния бряг на Ганг в град Навадвип. Великият преданоотдаден Джаганнатх Дас 
Бабаджи Махарадж бе донесен с паланкин. По времето, когато групата достигна 
Маяпур, бе невъзможно да се преброят хората, които се бяха събрали. Дварика Бабу и 
група отдадени, носещи цветни флагове, очакваха отречените ваишнави с ликуващ 
киртан при джанма-стхана на Махапрабху. Когато всички отдадени се събраха на 
мястото, където Махапрабху се бе появил и започнаха да танцуват, гледката бе толкова 
прекрасна, че в Навадвип Дхам не бе виждано подобно нещо от близо четиристотин 
години. По късно бхактите насядаха и обсъждаха въпроса, че трябва да бъде 
установено служене към мурти и на рожденото място на Махапрабху и в Шривас 
Анган. Джаганнатх Дас Бабаджи Махасай предложи Джаганнатх и Сачи Деви да бъдат 
обожавани в едната сграда, а Махапрабху с Лакшми Деви и Вишнуприя, стоейки от 
двете Му страни, в другата. От своя страна в Шривас Анган трябва да бъдат поставени 
мурти на Панча Таттва.” 
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В онези дни имало огромно дърво кадамба при джанма-стхана в Маяпур. 
Бабаджи Махарадж ходил да танцува под това дърво. Шри Гаура Кишор Дас Бабаджи 
също имал обичая да сяда под същото дърво, мантрувайки святото име в дълбок транс. 

Джаганнатх Дас Бабаджи прекарал последните години от живота си в една 
колиба с Коладвип, наречена бхаджан Кутир. Това е мястото, където се намира 
неговото самадхи. 
 

Бабаджи Махарадж в Калкута 

 
Бабаджи Махарадж отишъл да посети Шрила Бхактивинода Тхакур в неговия 

дом Бхакти Бхаван в Калкута. Там той видял също и Бхактисиддханта Саравати 
Госвами Тхакур, върху когото излял безграничната си обич. Научавайки че Сарасвати 
Тхакур бил вещ в астрологията, той го помолил да състави алманах базиран на 
вайшнавския календар.  

Макар че Бабаджи Махарадж не позволявал на никого да го снима, Шрила 
Бхактивинод Тхакур успял да се сдобие с една снимка от неговото посещение в Бхакти 
Бхаван. Ако Шрила Бхактивинода Тхакур не се бе погрижил за това, всички ние бихме 
били напълно лишение от това да знаем как е изглеждал Джаганнатх Дас Бабаджи. 

Бабаджи Махарадж дълбоко обичал Бхактивинод Тхакур. По-късно той завещал 
своето мурти Гиридхари на Бхактивинод и в Бхакти Бхаван все още му се служи. 
 

Напускането на Бабаджи Махарадж 

 
Когато наближил краят на неговото пребиваване на този свят, Бабаджи 

Махарадж станал гърбав и измършавял. Въпреки това той продължавал да танцува 
всред киртаните и когато го правел изпъвал тялото си в целия му ръст от шест стъпки. 
Потънал в екстатичното настроение на киртана, понякога той скачал на височина от 
пет-шест стъпки нагоре във въздуха. Неговата висока фигура с издължени ръце карала 
хората да си припомнят Махапрабху. 

Напускането на Джаганнатх Дас се случило на шукла пратипад през месец 
Пхалгун, в понеделник, 25 февруари 1895 г. Шрила Бхактивинода Тхакур пише в 
„Саджана-тошани”: „Към 10 ч. сутринта в Бхаджан Кутир в Коладвип, град Навадвип, 
старият генерал на ваишнавите замина за вечната обител. Сиддха Бабаджи Махасай 
отиде в духовния свят, оставяйки този свят в пълен мрак. Земните ни очи няма повече 
да могат да виждат неговото екстатично танцуване насред киртана. Дано той ни дари  
своите благословии от мястото си във вечната обител.” 
 

Шри-Шрила-Джаганнатхаштакам 

 
(1) Благоговея пред Джаганнатх, най-добрият сред ваишнавите, изтъкнатият 
последовател на Шрила Рупа Госвами, царят на скъпите отдадени на Гауранга, 
чието удоволствие е в това да си спомня Радхика и Мадхава. 
(2) Благоговея пред Джаганнатх, най-добрият сред ваишнавите, скъпият 
спътник на Шри Мадхусудан Дас Бабаджи, най-милостивият жител на Суря 
Кунд. 
(3) Благоговея пред Джаганнатх, най-добрият сред ваишнавите, който се 
отличаваше сред останалите отдадени в Шри Дхам Вриндаван като луна сред 
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звездите. Той бе защитник на събранието на ваишнавите, несравнимо отдадени 
на възпяването на святото име. 
(4) Благоговея пред Джаганнатх, най-добрият сред ваишнавите, сияещ с 
предаността си към Хари, надарен със знание и отречение, същинска мълния за 
злонамерените и престорените и винаги любящ към верните. 
(5) Благоговея пред Джаганнатх, най-добрият сред ваишнавите, който бе 
насочен от самия Гауранга да обозначи мястото на Неговото появяване на тази 
земя. Той е почитан дори от боговете като суверен на ваишнавите на тази земя. 
(6) Благоговея пред Джаганнатх, най-добрият сред ваишнавите, който вдъхна 
на отдадения Бхактивинода Тхакур цялата си мощ и чрез него отприщи потопа 
на харинам в цялата вселена. 
(7) Благоговея пред Джаганнатх, най-добрият сред ваишнавите, който винаги 
бе потънал в океана на свещения трепет и бе зает с проповядване на Святото име 
и на Божията земя. Той танцуваше екстазно в Йога Питх на Маяпур. 
(8) Благоговея пред Джаганнатх, най-добрият сред ваишнавите, който е изцяло 
привързан към светия Дхам Маяпур, който е щастлив от видението на Гауранга, 
чиито очи плуват в сълзи от възпяването на святото име. 
(9) О Господарю! О Господарю на ваишнавите! Чрез своята преданост ти 
завладя дори небесата. Аз неспирно благоговея пред най-достойната линия на 
Бхактивинод Тхакур, която израстна от твоето тяло и дела. 

 
 
 

ШРИЛА САТЧИТАНАНДА БХАКТИВИНОД ТХАКУР 

 
Поднасям поклоните си пред теб, о Бхактивинод! Ти си формата на вечността, 

познанието и щастието, въплъщение на енергията на Гаура и най-добрият сред 
последователите на Рупа Госвами. 
 

Духовната идентичност на Бхактивинод 

 
Трансценденталната идентичност на Шрила Бхактивинод Тхакур се разкрива 

пред членовете на духовното му семейство. Той е най-добрият сред последователите на 
Рупа Манджари, водачката в групата на Лалита Сакхи. Лалита Сакхи е най-близката 
сред осемте приятелки на Радхарани. На различни места в своите творби Шрила 
Бхактивинод Тхакур посочва тази божествена идентичност: 

Молейки се: „Включи ме в служенмето към Божествената Двойка в раса танца”, 
Бхактивинод, най-недостойният слуга на Лалита Сакхи, сграбчва здраво твоите 
лотосови нозе.“ („Каляна-калпатару“) 

Бхактивинод Тхакур дава също така своята вечна духовна идентичност като 
Камала Манджари, прислужница на Шри Рупа Манджари, в песента „Сиддхи-лаласа” в 
своята „Гита-мала”. Нейната кунджа се намира в горичката на Лалита, Врадженда 
Сукхада Кундж, където тя показва стандарта за служене към Божествената Двойка.  

„Оттенъкът на тялото ми е като светкавица и нося сари с цвета на ясно нощно 
небе обсипано със звезди. Аз съм на 12 и половина години и живея в Свананда Сукхада 
Кундж.” 
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Нуждата от появяването на Бхактивинод 

 
След напускането на Шри Кришна Чайтаня Махапрабху, Сварупа Дамодар, 

Рамананда Рай, шестимата Госвами, Шринивас Ачаря, Нароттам Дас и Шямананда 
Прабху тъмен период се спуснал над света на Гаудия ваишнавизма. Онези, които били 
неспособни да разберат трансценденталната чистота на религията на любовта на 
Махапрабху създали много еретични секти и апасампрадаи. Тотарам Дас Бабаджи е 
изброил тринадесет такива. 

Образованата висша класа на бенгалското общество била шокирана и отвратена 
от практиките на тези еретични секти и започнала да идентифицира религията на 
Махапрабху с нисшите класи, с необразованите и неморалните. Така хората от висшето 
общество нямали разбиране, нито вяра в истинската религия на Махапрабху. Най-
щедрият от всички инкарнации Шри Чайтаня Махапрабху съжалил тези заблудени 
същества и за да им посочи пътя на божествената любов, изпратил своя вечен 
придружител Шрила Бхактивинод Тхакур в този свят. Притежавайки свръхчовешки 
умения, Тхакур написал повече от сто книги на няколко различни езика с целта да 
срази всички неортодоксални гледища, противостоящи на истинските доктрини на 
религията на Махапрабху. Резултатът от това бил, че мнозина членове на изисканото 
общество както и други по целия свят признали несравнимата ценност на ученията на 
Махапрабху. Основателят на Чайтаня Матх и на Гаудия Матхите из целия свят Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур основал своята мисия на книгите и 
ученията дадени от Шрила Бхактивинод Тхакур и привел в действие изпълнението на 
посланието на Махапрабху, което намираме в „Чайтаня Бхагавата”: „Името Ми ще 
проникне всяко село и всяка държава в този свят.” (“Чайтаня Бхагавата” 3.4.126) 

Така Шрила Бхактивинод Тхакур дал несравним принос за висшето духовно 
благополучие на човечеството. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур 
пише в своя предговор към „Джайва-дхарма”: „Шрила Бхактивинод Тхакур е 
изключително скъп спътник на Шри Чайтаня Чандра. С течение на времето, когато 
онези, които проповядвали волята на Чайтаня Дева напуснали този свят, за да влязат 
във вечните божии забавления, небето над Бенгал бавно потъмняло, покрито от гъстите 
облаци на сетивното наслаждение и  фалшивото отречение. Небето било плътно 
покрито и светът бил лишен от лъчите на светлината, идваща от санкиртана  
проповядван от Чайтаня Махапрабху. Едно по едно слънцето, луната и неизброимите 
небесни звезди избледнявали пред погледа, оставяйки само случайни светкавици да 
разкъсват непрогледния мрак на невежеството. Около 350 години след появяването на 
Чайтаня Махапрабху, Шрила Бхактивинод Тхакур дойде, за да освети небето над 
Гаудия. 

Всички големи добродетели присъстват в тялото на един ваишнава. Добрите 
качества на Кришна постепенно се развиват у Неговите предани. Всички тези 
трансцендентални качества са характеристики на чистите ваишнави и те не биха могли 
да бъдат обяснени напълно, но аз ще се опитам да посоча някои от най-важните сред 
тях. Преданоотдадените са винаги милостиви; те не са нападателни и заядливи. Те са 
истинни, еднакви към всички, безгрешни, щедри, кротки и чисти. Те са лишени от 
материални притежания и работят за благото на другите. Те са омиротворени, отдадени 
на Кришна и лишени от желания. Благи и непоколебими, те напълно контролират 
шестте недостатъка на характера – похот, гняв, алчност и т.н. Приемат храна, само 
колкото е необходимо и са разсъдливи, почтителни и свободни от фалшив престиж. Те 
са смели, състрадателни, приятелски настроени, поетични, вещи и мълчаливи. 
(“Чайтаня Чаритамрита” 2.22.75-80) 



258 
 

Всички тези качества на преданоотдадения бяха до съвършенство проявени у 
Шрила Бхактивинод Тхакур през целия му живот на чиста преданост. Океанът на 
състраданието, Шри Гаура Хари, прояви тази милостива природа пред обусловените 
души по девет различни начина. Същия тип милостиво раздаване се наблюдават и в 
живота и делото на Шрила Бхактивинод Тхакур.” 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пише още: „Преданоотдадените от 
линията на Шрила Рупа Госвами не проповядват вяра в собствените си сили, а по-скоро 
приписват всичко на източника на духовната си мощ. Така и ние правим всичко заради 
Шри Кришна Чайтаня, Шри Рупа, Шрила Бхактивинод Тхакур и нашите божествени 
учители.” („Патравали“) 

 

Семейната история на Шрила Бхактивинод Тхакур 

 
Най-висшето съвършенство на Върховния Господ Шри Кришна намираме в 

Неговите дейности в човешка форма - по същия начин вечните Му придружители 
действат по човешки начини, когато се спускат на това земно ниво за благото на всички 
живи същества. Макар да изглеждат като обикновени човешки същества, те всъщност 
никога не биват засегнати от илюзорната природа и винаги остават трансцендентални 
по отношение на нея. Те може и да са поставени всред семейния живот, но никога не 
биват въвличани от материалните чувствени желания като обикновените обусловени 
души, поради дълбоката си привързаност и любов към Бога. Те просто участват в 
забавлението, в което имитират делата на останалата част от човечеството, за да могат 
да общуват с тях с цел да им принесат добро. Онези, които с искреност са се отдали на 
Вишну и на ваишнавите са способни да разпознаят нематериалния характер на тези 
личности. 

Цар Адишура поканил някои брамини и други индуси от висшите класи да 
дойдат в Бенгал; сред тях бил един каястха на име Пурушоттам. Негови наследници от 
седмо и осмо поколение били Шри Винаяка и Нараян, които станали правителствени 
министри. Потомъкът от петнайста генерация бил съвременникът на Махапрабху, 
Раджа Кришнананда Датта, преданоотдаден на Бога. Нитянанда Прабху веднъж дошъл 
в дома му с целия си антураж и го дарил с обилни благословии. Сред потомците на 
Кришнананда Датта бил Говинда Шаран Датта, който основал селцето Говиндапур. 
Калигхат, Сутанути и Говиндапур са трите села, които оформят централната част на 
Калкута. 

Внукът на Говинда Шаран Датта се наричал Рамачандра. Неговият внук бил 
Мадана Мохан Датта, който дарил Хедуа Пукур в Калкута на градската община за 
общо ползване. През 1774 Мадана Мохан Датта похарчил огромна част от личното си 
богатство, за да построи стъпала на Преташила Тиртха в Гая и планината Чанданатх. 
Негов внук бил Раджабаллабх Датта, чийто син Ананда Чандра Датта бил много 
религиозен и непривързан към материалистичния живот. Ананда Чандра се оженил за 
Джаганмохини Деви, дъщеря на знатния заминдар от село Ула в областта Нанда, 
Ишвара Чандра Мустауфи. 

Шрила Бхактивинод Тхакур приел Ананда Чандра Датта и Джаганмохини Деви 
за свои родители в Ула-Бирнагар, в дома на своя дядо по майчина линия. Това се 
случило 352 г. след раждането на Чайтаня Махапрабху, в неделя, на 2 септември 1838 г; 
било шукла трайодаши през месец Бхадра. Родителите му го кръстили Кедарнатх. 
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Детството на Бхактивинод Тхакур 

 
Бхактивинод съчинил първото си стихотворение, когато бил едва двегодишен. 

Тази необикновена проява на талант била знак за бъдещото му призвание и за 
трансценденталните песни, които щял да напише по-късно през живота си. Песни като 
неговите, изпълнени с отдаденост към Бога и свети  чувства, не са резултат на светска 
образованост или съзидателност, а са себе-проявили се у един вечно съвършен спътник 
на Бога. Думите на жителите на Вайкунтха по никакъв начин не се различават от обекта 
на тяхната реч, Върховния Господ. Те не биха могли по никакъв начин да бъдат 
сравнени с която и да било светска звукова вибрация. Всяка дума, която е използвал 
Тхакур е божествена амброзия, събуждаща настроение на любов към Бога, изпълнена 
със сладостта на преданите чувства. 

Едва на шест той вече знаел всички детайли от историческите епоси 
Махабхарата и Рамаяна. Нима едно обикновено шест-годишно дете е способно на такъв 
подвиг? Без божествена милост е невъзможно да се разбере основата на всички писания 
на предаността. Те не са достъпни за обикновеното образование. Писанията сами 
разкрили значенията си в сърцето на Тхакур. Затова можем да заключим, че съществува 
основополагаща разлика между неговите тълкувания на писанията и онези, които са 
извлечени от светския научен анализ. 

Според собствената му автобиография, Шрила Бхактивинод Тхакур започнал да 
изучава астрологически текстове, когато бил само на девет години, но ги изоставил, за 
да се вглъби в духовните истини на десетгодишна възраст. Макар по естествен начин 
всеки момент да се намирал всред вечна трансцендентална осъзнатост, той проявявал 
тези забавления, за да даде пример за специалните характеристики на човешкия живот. 
По това време започнал да се среща с хора с цел да разбере какво ги занимава и какво 
ги ръководи в живота. Той влизал под кожата на всеки, с когото се запознаел със 
сладките си думи и почтителното си отношение. В резултат на това никой не чувствал 
гняв или разочарование, дори когато той посочвал пропуските в аргументите им. Това е 
извън възможностите на едно обикновено немирно десетгодишно хлапе. 

Ето какво разказва Шрила Бхактивинод Тхакур за някои случки от детството си 
в своята автобиография:  „Ходех винаги, когато се организираше празник в нечий дом. 
Често в жилището на Брахмачари имаше такива религиозни фестивали. Отвън имаше 
красив храм, а вътре цветна градина и олтар за огнени жертвоприношения. Брахмачари 
извършваше обожание по тантристкия култ. В една малка скрита стаичка той пазеше 
един човешки череп. Някои хора казват, че ако дадеш вода или мляко на човешки 
череп, той ще се усмихне. Аз свалих черепа и му дадох вода, но не видях никаква 
усмивка. 

Наблизо живееше и един астролог, където обикновено слушах концерти на 
певци. Един възрастен дърводелец бе нает да нарисува  декор за изображението по 
време на Дурга пуджа. Аз присядах наблизичко докато той работеше и му задавах 
безброй въпроси, на които той винаги отговаряше. Питах: „Кога духът на Бога влиза в 
изображението?” Дърводелецът отвърна: „Когато нарисувам очите му, Господ ще 
дойде и ще се всели в този образ.” В деня, когато той щеше да рисува очите на 
муртито, аз нетърпеливо пристигнах, но не видях Бог наистина да се прояви. Казах: 
„Голока Пал направи тази статуя. Отначало свърза снопчета слама, а после ги покри с 
пръст. А ти го изрисува с тебешир и след това го боядиса. Никъде в тази статуя изобщо 
няма Бог, нали?” Тогава старият дърводелец рече: „Когато брамините осветят 
муртито, тогава Бог ще се прояви и ще влезе в този образ”. Аз внимателно наблюдавах 
церемонията по освещаването, но не можах да видя никакво божествено проявление. За 
мен дърводелецът беше справедлив мъдрец, затова отидох в дома му и го помолих 
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отново да ми обясни всичко. Тогава той ми каза: „Аз въобще нямам вяра в това 
почитане на идоли. Мисля, че брамините просто използват това като измама, за да 
печелят пари от наивните люде.” Думите на дърводелеца ми донесаха голяма наслада и 
аз го помолих да ми разкаже нещо за Върховния Господ. Той рече: „Казвай каквото си 
щеш, аз не вярвам в никой друг освен в едничкия Върховен Господ, Парамешвара. 
Всички богове и богини са въображаеми. Почитам единия Бог всеки ден.” Тези думи на 
ставеца ми вдъхнаха вяра. 

Станах дори още по-любопитен. Един слуга-мюсюлманин  на име Голам Кхан 
пазеше хазната. Веднъж в отговор на моя въпрос той каза:”Името на Бога е Кхода. Едно 
време той бил сам и наоколо му нямало нищо и никой. Тогава той взел нечистотия от 
тялото си и направил от нея една палачинка, която хвърлил в океана. Горната част на 
палачинката станала небето, а долната – земята. След това създал човечеството, 
започвайки с Адам и Ева.” Като изслушах този мит, аз го попитах: „А кой мислиш че е 
бил Рама?” Той рече: „Рама и Рахим са един и същ. Това е Кхода.”След това той ме 
научи на една магия за пропъждане на призраци. Голам Кхан каза: „Духовете и 
призраците са потомци на Сатаната. Те се боят от името на Рахим.” Тези учения ми 
доставиха голямо удоволствие.  

Чичо ми по майчина линия Парашурам Мустауфи учеше право по онова време. 
Отначало той имаше някаква вяра в Бога, но по-късно се отказа от тази идея. Докато 
беше вярващ другите ми чичовци Рагху и Нашу му бяха последователи. Когато спря да 
вярва в личностния Бог, той започна да нарича свой гуру Рам Мохан Рай. Аз бях много 
притеснен, защото нали бях само едно невежо дете, чувствах дискомфорт от това да 
съм на различно мнение от него. Чичо Парашурам казваше: „Всичко в света е продукт 
на природните сили. Не съществува такова нещо като Господ извън природата.” 
Чувайки това, аз отидох да посетя един Бхаттачаря в неговото училище и го помолих да 
отговори на това. Отговорът му ми донесе още повече объркване. Макар да бях 
объркан, аз никога не престанах да мантрувам името на Рама.” 

От тези истории можем да си извадим поуката, че вместо да се захваща с 
объркващата работа да аргументира абсолютните заключения относно връзката между 
божествеността и творението, човек просто трябва да възпява Святото име с вяра. В 
един момент Махапрабху също обвил в парчета плат своите книги и казал на учениците 
си просто да мантруват святото име. Цялото съществено духовно познание ще бъде 
разкрито чрез святото име. До догматичната духовна истина не се достига чрез 
умозрителни разсъждения, защото чрез този метод човек е обречен да намери едно 
погрешно разбиране за Бога. 
 

Сватбата на Кедарнатх 

 
Когато Шрила Бхактивинод Тхакур бил едва единайсетгодишен баща му 

починал. Според разпространения по онова време обичай, майката на Кедарнатх 
уредила нейния дванайсетгодишен син да се ожени за едно петгодишно момиченце от 
близкия Ранагатх. Шрила Бхактивинод Тхакур казва следното за своя брак: „Беше като 
кукленска игра на сватба. Тъй като не можех да остана сам в дома на тъста си, 
родителите ми изпратиха и бавачката ми заедно с мен.” Макар ясно да разбирал 
човешките затруднения, Тхакур не сторил нищо, за да протестира срещу дефектите на 
системата за бракове по онова време. 
 



261 
 

Обучение 

 
На шестгодишна възраст Кедарнатх започнал да изучава санскрит в Тола Видя 

Вичаспати. Когато станал на седем дядо му го изпратил да учи в колежа в 
Кришнанагар. По онова време директор на колежа бил Капитан Д.Л. Ричардсон а най-
висикопоставеният местен професор бил Рамтану Лахири. На следващата година в Ула 
било открито училище по английски език, в което Кедарнатх бил записан. Докато учел 
в Кришнанагар един от другарите му по скамейка бил царят на Кучбихар, който бил 
дете по онова време. 

Когато дядо му по майчина линия починал, той и майка му дошли да живеят в 
Калкута във фамилната къща на ъгъла на улиците Бедон и Хедуа в Бхаванипур. Той 
продължил наново следването си в Индийското благостворително училище. След 
четири години там, през 1856 г. бил приет в друго Индийско училище.  

Шрила Бхактивинод Тхакур бил един от първите студенти на Ишвар Чандра 
Видясагара, към когото изпитвал голяма обич. Веднъж Бхактивинод посетил великия 
учен в дома му в Калкута. Видясагара Махасая му казал: „Понеже никой от нас никога 
не е виждал Господ, по-добре да не говорим за Него.” Макар да бил ученик, 
Бхактивинод не се въздържал да не каже истината на уважавания учител. Той попитал: 
„Пандит Махасая, защо тогава сте написали в книжкта си за деца „Бодходая”, че Бог е 
безформено и чисто съзнание? Ако не сте виждали Господ, защо сте написали това за 
Него? Бог е всемогъщ. Не смятате ли, че ако Той може да направи всичко, то тогава има 
силата и да поддържа форма? Върховният Господ е нашият вечен господар, а аз съм 
негов вечен слуга. Естествената привързаност, която изпитваме към Върховния Господ 
се нарича бхакти, брахма-видя или пара-видя във Ведите. Това е истинско знание, 
чиято реализация означава, че оскъдица на познание не съществува.” 

Онези, които винаги са в директна връзка с абсолютната истина, Върховния 
Господ, незабавно са способни да разпознаят всяко изказване, което противоречи на 
духовната истина. Има огромна разлика между знанието, получено от четенето на 
книги и знанието, възникнало от откровенията на себе-осветяващата се истина. 

Калкутският Университет бил основан през 1856 г. и за първи път се 
провеждали приемни изпити. Сред състудентите на Бхактивинод Тхакур били 
Сатйендранатх и Ганендранатх Тагор, Тарак Натх Палит и Нарагопал Митра. 
Директорът Клинт, преподобният Дъф, Джардж Томпсън и Кешаб Чандра Сен били 
привлечени от майсторството на младия човек по отношение на английския език и 
литература. До края на 1856 г. Кедарнатх публикувал поема на английски език, която 
била посрещната добре в образованите кръгове в Калкута. Всички стихотворения на 
Тхакур били публикувани във вестникът Литературна газета. През 1856 той изнесъл и 
лекция пред Британо-индийското общество относно еволюцията на материята, която 
била силно аплодирана. 

По същото време Тхакур изучавал също и Брахмо Дхарма, християнство, 
Библията, Корана и много други религиозни традиции и книги. Той считал 
християнството за превъзхождащо Брахмо религията, поради приемането на вечната 
личност на Бога.  
 

Предсказанието на дядо Кришнаваллабха 

 
През 1858 г. Кедарнатх тръгнал от Бенгал към Нилачала. По обратния път за 

Калкута той спрял в Чутиграм, където живеел неговият дядо Кришнаваллабха Датта. 
Дядото пророчески заявил, че Кедарнатх ще стане велик ваишнава. Незабавно след 
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като изрекъл това предсказание жизненият му дъх напуснал тялото му през върха на 
главата.  
 

Титлата Бхактивинод 

 
По препоръка на Ишвара Чандра Видясагар, Кедарнатх Датта приел службата на 

преподавател в правителственото Средно училище в Кутак, а скоро след това през 1860 
г. получил и директорско място в училището в Бхадрак. По това време той написал 
книга за различните религиозни институции в Ориса „Матхите в Ориса”, към която сър 
Уилиам Хънтър прави много препратки в книгата си „Ориса”. Също така той написал 
творба наречена „Шри-чайтаня-гита” под псевдонима Сатчитананда Премаланкар. Той 
получил титлата Бхактивинод от Шри Гаудия Госвами Сангха на 400 годишнината от 
появяването на Махапрабху (1885 г.) Оттогава насетне Кедарнатх Датта бил познат 
сред обществото на ваишнавите като Шри Сатчитананда Бхактивинод Тхакур. 
 

Пътешествия и проповядване 

 
Тхакур преподавал също и в училището в Миднапор. Веднъж един последовател 

на Брахмо религията на име Рама Нараян Башу го чул да говори на среща на 
литературното общество за религиозната истина и бил дълбоко трогнат. През време на 
престоя му в Миднапор първата съпруга на Тхакур починала и той се оженил за втори 
път за Бхагавати Деви. От Миднапор той заминал да проповядва в Бурдван. Докато бил 
там през 1863 г. той публикувал на английски книгата „Нашите копнежи”. Бил 
въвлечен в споровете между Брахмо Самадж и християните и се опитвал да посредничи 
между двете религии. В две поредни лекции той посочил проблемите в позициите и на 
двете групи. В Бурдван Бхактивинод Тхакур създал групата Бхратри-самаджа. На едно 
от събранията на тази група той изнесъл блестяща реч за душата. 

От Бурдван Тхакур заминал за Чауданга и Ранагхат преди да заживее временно в 
Чапра в Бихар. Докато бил там той за първи път посетил Вриндаван, пътувайки с влак 
през Каши, Мирзапур, Праяг и Агра. Живеейки в Чапра Тхакур изучил урду и 
персийски до съвършенство. Там изнесъл и реч за Гаутама. 

От Чапра той се преместил в Пурния, а след това през 1868 г. в Динаджпур, 
където бил пълномощен съдия. В Динаджпур той разбрал, че има диспут между 
хиндуистите и брахмосите, в който се намесил, изнасяйки реч върху „Бхагавата”: 
„Нейната философия, етика и теология”. 

През юни 1868 г. той посетил дома на Рупа и Санатан в Рамакели, също както и 
Раджмахал. После се завърнал в Калкута, където се заел да издирва копия на „Чайтаня 
Чаритамрита” и „Шримад Бхагватам”. С много труд най-после успял да намери копия в 
издателството Бот Тола. С тези ценни издания той заминал за Пурушоттам Дхам. Бил 
назначен за директор на храма, надзираващ управлението му. Бхактивинод Тхакур 
живял в Пури постоянно с продължение на пет години от 1869 г. до 1874 г. 
 

Наказанието на Бишикишан за измама 

 
В живота на Шрила Бхактивинод Тхакур откриваме, че той е олицетворение на  

описанието на ваишнавата като такъв, който е по-нежен от роза и в същото време по-
страшен от гръмотевица. Макар обикновено да бил мил и състрадателен, той не 
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прощавал на непочтеността в името на религията. Една случка в живота му, докато бил 
в Ориса, е показателна за това. През 1871 г. един член на сектата Атибари от кастата 
кхандайт на име Бишикишан, който бил спечелил някои мистични сили чрез йогически 
практики, се обявил за инкарнация на Махавишну. Той се бил разположил с 
последователите си в края на джунглата близо до град Бхуванешвар и обявил, че на 14-
тия ден на месец Чайтра ще разкрие четириръката си форма и ще унищожи всички 
чужденци, възстановявайки истинската религия. Посланието му било стих, написан на 
езика на Ориса: 

„Аз се крия в горите и никой не ме познава, но на 13-ти Мина аз ще започна 
войната. Приемайки четириръка форма, ще унищожа млеччхите.” 

Поради мистичните си сили той можел да лекува неизлечими болести и тези 
умения му били спечелили огромен брой последователи. Веднъж обявил, че в нощта на 
пълнолунието ще изпълни раса-лила и поканил момичетата от близкото село да дойдат 
и да се присъединят към него. Чхаудурите от клана Бхрингар открили, че той е омърсил 
жените им и всички заедно отишли да се оплачат на районния комисар г-н Равеншвар. 
Комисарят дал случая за разследване на Бхактивинод Тхакур, който лично отишъл в 
джуглата да се срещне с Бишикишан. Бишикишан казал на Бхактивинод, че е живият 
Махавишну, а че Джаганнатх Дева не бил нищо повече от безжизнено парче дърво. Той 
опитал по разнообразни начини да ласкае Тхакур и да го спечели. Виждайки, че 
Бишикишан няма намерение да прекрати опитите си да мами хората, Бхактивинод 
Тхакур го арестувал и го закарал в Пури. 

Тхакур продължил да разследва досието на Бишикишан, посещавайки много 
села и в областта Кхандагири. След като събрал огромно количество доказателства, 
показващи степента, до която този йоги бил мамил хората, той го призовал в съда. 
Докато случат се разчуе йогинът използвал мистичните си сили да причини на 
Бхактивинод и семейството му различни заболявания с цел да го сплаши, но 
безуспешно. Тхакур бил решен да види Бишикишан наказан за конспирация и бунт и го 
осъдил на година и половина. Бишикишан отказал да приема храна и вода 21 дни и след 
това напуснал тялото си. 

В следващите месеци друг мошеник в Джайпур се провъзгласил за инкарнация 
на Брахма, докато трети в Кхорда твърдял, че е проявление на Баларам. Бхактивинод 
Тхакур бързо осуетил опитите им да измамят населението. 
 

Други дейности на Тхакур в Пури 

 
Докато живеел в Пури, Шрила Бхактивинод Тхакур се възползвал от 

възможността да изучава „Бхагавата”, Шестте Сандхарбхи от Джива Госвами, 
„Говинда-бхашя”, „Сиддханта-ратнам” и „Прамея-ратнавали” от Баладева Видябхушан. 
Той четял също така в големи подробности „Бхакти-расамрита-синдху” на Рупа 
Госвами. Чрез интензивното си учене той демонстрирал необходимостта от 
култивирането на разбиране относно писанията с цел изучаването на истините за 
чистата преданост, съдържащи се вътре. Махапрабху посочва, че един от петте основни 
елемента на преданосто служене е слушането на „Бхагавата”. Джива Госвами заявява, 
че това е най-добрата от всички предани дейности, за да прокламира същата тази 
истина, Шрила Бхактивинод Тхакур организирал редовни срещи на група за дискусии 
върху „Бхагаватам”, Бхагавата Самшад, която се събирала в градината Джаганнатх-
валлабха в Пури. 

Много от водещите ваишнави в Пури, такива като Нитянанда Дас, Парамананда 
Дас, Нараян Дас Маханта и Харихара Дас Маханта от Уттара Паршва били привлечени 
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да чуят „Бхагавата” от неговите устни. Точно както Махапрабху изиграл забавлението 
да слуша „Бхагаватам” от Шрила Гададхар Пандит Госвами, Шрила Бхактивинод 
Тхакур също слушал беседите на Шри Гопинатх Пандит. 

Един отречен ваишнава на име Рагхунатх Дас Бабаджи от Хати Акхра оспорил 
начина, по който говорел Тхакур върху „Бхагавата” и се разболял. След като 
Джаганнатх му се явил насън и му заповядал, той отишъл и помолил Шрила 
Бхактивинод Тхакур за прошка, след което бил изцелен. 

Когато Тхакур отивал в храма на Джаганнатх, той не сядал в Мукти Мандапа, 
където учените Маявади дискутирали своята философия, а присядал край храма на 
Лакшми, където са съхранени отпечатъците от стъпките на Махапрабху и там обсъждал 
доктрините на предаността. Мнозина от Маявадите били привлечени от неговите 
беседи и скоро това място било познато като Бхакти Мандапа или Бхакти Пранган. 

По това време Шрила Бхактивинод Тхакур изучавал „Чайтаня Чаритамрита” на 
Кришна Дас Кавирадж Госвами и „Бхакти-ратнакара” на Нарахари Чакраварти, но не 
приемал „Чайтаня-мангала” на Джаянанда за авторитетна. Той имал приятелство с един 
сиддха ваишнава на има Сварупа Дас Бабаджи, с когото обсъждали писанията. Също 
така написал творба на санскрит „Датта-каустубха” и започнал да пише санскритските 
стихове на „Шри-Кришна-самхита”. 
 

Раждането на Бхактисиддханта Сарасвати 

 
Едно заможно семейство в Пури било наело земя покрай Гранд Роуд от Дакшина 

Паршва Матх и било построило там къща. Шрила Бхактивинод Тхакур и семейството 
му живеели в тази сграда, която се намира недалеч от храма на Джаганнатх, близо до 
Нараян Чхата.  

В 3.30 ч. в петък, 6 февруари 1874 г., на кришна панчами от месец Магх в този 
дом Бхагавати Деви родила сияйно по красота дете, докато Тхакур и останалите 
членове на семейството пеели имената на Бога. Всички с изумление видели, че пъпната 
връв на детето била обвита около тялото му като свещен шнур. То било кръстено на 
божествената енергия на Джаганнатх Дева, Бимала Деви - Бимала Прасад. Първата 
твърда храна, която вкусило била Джаганнатх маха-прасад. Това дете израстнало и 
станало основоположникът на Чайтаня Матх и на всички Гаудия Матхи по целия свят, 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада. 

След раждането на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, проповядването 
на посланието на Махапрабху се разпространило из цялата планета. Това разкрило 
смисъла на думите, написани от Вясадева в „Падма-пурана”: „от Пурушоттам в Ориса”. 

Десет месеца след раждането на Бимала Прасад, Бхактивинод Тхакур бил 
преместен в Ранагхат и тъй той и семейството му се завърнали в Бенгал, пътувайки по 
суша с паланкин. 
 

Несравнимият принос на Бхактивинод 

 
Веда Вяса и писанията, които е написал, са основата на Санатан Дхарма. Той 

самият практикувал и проповядвал средствата, чрез които човечеството може да 
постигне върховен мир. Вяса компилирал и разделил Ведите, написал осемнайсетте 
Пурани, Махабхарата, включително и „Бхагавад Гита“, но останал неудовлетворен. 
Най-сетне в Бадарикашрам Нарада Муни инструктирал Вяса Дева да възслави делата на 
Шри Кришна, за да постигне лелеяното удовлетворение. След като написал 
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дванайсетте песни на „Шримад Бхагаватам”, Веда Вяса най-накрая намерил 
омиротворението, което търсел. 

Махапрабху Шри Чайтаня проповядвал религията Бхагавата въз основа на този 
текст. След напускането на Махапрабху и неговите придружители обаче, пътят на 
чистата преданост полека се покрил с тръни, докато не се появил Бхактивинод Тхакур, 
за да напише много книги и да проповядва чистите доктрини на преданосто служене 
към Кришна. Чрез неуморните му усилия била показана празнотата на всички еретични 
доктрини и пътят на висшата благодат и състрадание отново бил открит пред света. В 
това е неговият несравним и ненадминат принос. Никой не би могъл да разпространи 
посланието на чистата преданост без да е бил опълномощен от самия Кришна. Ако 
Бхактивинод Тхакур не бе пряк спътник на Гауранга Махапрабху и Шри Кришна, той 
никога не би могъл да прояви подобни пълномощия. 

Външно Бхактивинод Тхакур бил семеен със съответните задължения, 
правителствен служител на административна служба, но въпреки тези отговорности, 
той все пак можал да напише над сто книги на няколко различни езика. Човек не може 
да не бъде впечатлен от това монументално постижение. Всяка дума, написана от него, 
е откровение; всяка дума събужда духа на предаността към Бога отвъд хватката на 
материалните сетива и ум. Никой светски учен не би могъл да достигне такъв вид 
синтезис. Всяка негова мисъл е по съвършен начин рационална и никога необоснована. 
Творбите му са неспирен израз на състрадание към падналите души. Негова 
Божествена милост Бхакти Дайита Мадхава Махарадж обичаше да казва на своите 
ученици: „Няма нужда да правите нищо друго освен да превеждате книгите на 
Бхактивинод Тхакур на различните световни езици. Вършейки това, вие ще 
осъществите най-големия акт на благотворителност към всички хора.” Каквото и да е 
постигнато в Гаудия Матх и в неизброимите му клонове по света, е построено върху 
основата, поставена от Шрила Бхактивинод Тхакур. 
 

Пътуванията и проповедническата дейност на Бхактивинод 

 
След раждането на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, Шрила 

Бхактивинод Тхакур се завърнал в Бенгал. Оттогава насетне той се заел с проповядване 
на доктрините на чистото предано служене, пътувайки из цяла Индия. Между 1879 г. и 
1910 г. било с цел проповядване или поклонение, той посетил Амта в Улуберия, дома 
на Абхирам Тхакур в Кханакул Кришнанангар, Шямпур, Бхадрак в Ориса, Нарал в 
Джесор, Калкута, Праяг, Вриндаван (където за първи път се срещнал с Джаганнатх Дас 
Бабаджи), Шри Радха Кунд, Шри Говардхан (където сразил въоръжената банда на 
Канджхара, ограбваща пилигримите в Дхама), Матхура, Локноу, Файедабад, Гоптар 
Гхат, Айодхя и Бенарес. 

След това Бхактивинод се завърнал в Калкута, където през 1882 г. построил 
Бхакти Бхавана на улица „Маниктола” 181. При копаенето на основите за сградата било 
намерено мурти на Курма Дева. Шрила Бхактивинод Тхакур дал това мурти на Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати и го научил как да го обожава. По това време той посетил 
за първи път и Маяпур. 

След това Тхакур бил изпратен като пълномощник инкасатор в Барасат, а после 
през 1884 г. го преместили в Шрирамапур, Вайдянатх, Бакипур и Гая, където видял 
стъпалата на Преташила, построени от  пра-прадядо му Мадана Мохан Датта. След това 
се завърнал в Нарал, Барасат, Мамари, Кулинаграм, Бандел и Саптаграм. В Кулинаграм 
изнесъл лекция за святото име, правейки разграничение между чистото име, намабхашя 
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и намапарадха. На същото място той дал посвещение на Шрила Бхактисиддханта 
Сарасвати Тхакур във святото име, както и Нрисингха мантрата. 

През 1885 г. Бхактивинод отворил в Калкута печатницата Чайтаня Янтра. През 
1886 г. създал Вишва Ваишнава Раджа Сабха в Дурга Мандап на Рама Гопал Башу. Там 
той давал лекции върху „Чайтаня Чаритамрита” и „Бхакти-расамрита-синдху”. По 
същото това време се състояла срещата ми и с известния Рамакришна Парамаханса, по 
време на която Бхактивинод се противопоставил на неговата имперсонална философия 
и обяснил истината за чистата преданост. 
 

Откриването на родното място на Махапрабху 

 
През 1887 г. Бхактивинод Тхакур посетил Таракешвар, където се намира храмът 

на най-значимия Шива линга в Бенгал. Докато бил там, Шива му се явил насън и рекъл: 
„Ти искаш да отидеш във Вриндаван, но много повече работа за вършене има в 
Навадвип Дхам, съвсем наблизо. Какво си свършил там?” 

По-късно през същата година Тхакур бил преместен в Кришнанагар, само на 
няколко мили от Навадвип. Така той имал възможността да посети Кулия, където се 
намира съвременния град Навадвип. Той отседнал в една къща за гости Ранир Дхарма 
Шала с гледка към Ганг. Било около десет часа вечерта, когато той излязъл на покрива, 
за да се разхлади след горещия ден и видял една осветена сграда от другата страна на 
реката. Синът му Камала Прасад го придружавал и също видял светлината. След като 
поразпитали, те научили, че светлината идва от едно място известно под името Баллал 
Дигхи. Когато по-късно отишли до Баллал Дигхи, те разбрали от по-възрастните 
жители, че това било родното място на Чайтаня Махапрабху. Бхактивинод Тхакур 
започнал да изследва старите карти и документи и накрая стигнал до заключението, че 
Баллал Дигхи наистина е рожденото място на Махапрабху. 

Бхактивинод Тхакур продължил да поддържа своя дом в Калкута, където 
поставил Гиридхари Шила даден му от Джаганнатх Дас Бабаджи. През 1888 г. той 
закупил собственост в Годрумдвип, която нарекъл Сурабхи Кундж. Докато бил на 
служба в Кришнанагар, той можел също да посещава и родното си място в Ула. 

През 1889 г. Бхактивинод бил преместен в източен Бенгал в Нетракона в 
областта Муменсигх. Там той посетил Нараян Гандж, град Муменсигх, възвишенията 
Гаро, където благословил хората от племето Хаджонг и Говаланда. Макар да имал 
възможността да посещава Калкута в този период, той скоро бил прехвърлен в Тангайл, 
а после в Бурдван. Посетил Шантипуир, Кална, Багхна Пара, Койграм и Денур, мястото 
на Вриндаван Дас Тхакур. 

През май 1890 г. той отново посетил Кулия, където се видял с Джаганнатх Дас 
Бабджи в неговия бхаджан кутир. Той отдал служене към Бабджи Махарадж като 
уредил пред колибката да бъде построена циментова веранда. Докато бил в Бурдван, 
той изпълнявал киртан заедно с бхактите от селцето Амладжора и също така посетил 
Гопалпур, Ранигандж и Баракар. 

През 1890 г. Шрила Бхактивинод Тхакур бил отново преместен в Ранигандж в 
източен Бенгал, а през 1891 г. в Динаджпур. Докато бил в Калкута, той се запознал с 
известния издател Шишир Кумар Гхош, който го считал за свой гуру и дори го наричал 
„седмият Госвами”. Шишир Кумар Гхош редовно идвал да го посещава в Бхакти 
Бхаван и по напътствие на Тхакур започнал да мантрува джапа и да носи туласи мала 
около врата си, обаче не могъл да приеме принципите на вайшнавското поведение в 
цялата му пълнота. 
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През време на този период Бхактивинод посетил и Миднапор, където разговарял 
със Ситанатх Мохапатра и други отдадени. Оттам се завърнал в Кашинагар, отсядайки 
отново в Сурабхи Кундж. Той организирал големи събрания в Кришнанагар, на които 
говорел. Мнозина англичани редовно присъствали на тези сбирки. 

На 9 март 1892 г. в Амладжора той участвал в програмата Харивасара 
(Екадаши), на която присъствал Джаганнатх Дас Бабаджи. Оттам заминал за 
Вриндаван, спирайки в Бакшар (Бихар) и Праяг. Той останал във Враджа между 21 и 29 
март, като през това време успял да посети Билваван, Бхандираван, Матхаван, Ман 
Саровар, Матхура, Гокула, Мадхуван, Талаван, Кумудаван, Бахулаван, Радха Кунд, 
Говардхан и т.н. След това се завърнал в Калкута през Канпур и Аллахабад. 

В Калкута Бхактивинод отново се заел с проповядване на посланието на Шри 
Чайтаня Махапрабху в Бхакти Бхаван, като същевременно продължавал да поддържа 
сбирките в Кришнанагар. През февруари 1893 г. той провел киртан фестивал в 
Годрумадвип, на който Джаганнатх Дас Бабаджи бил почетен гост. По-късно през 
същата пролет Джаганнатх Дас посочил точното място, където Махапрабху за пръв път 
се появил на този свят. 

По това време Тхакур влязъл в спор с един член  от фамилията Госвами, който 
настоявал, че един от най-близките придружители на Махапрабху бил шудра. Шрила 
Бхактивинод Тхакур бил много недоволен да чуе това и го предупредил с думите: 
„Характерът на един ваишнава е винаги неопетнен. Аз, Бхактивинод, винаги запазвам 
мълчание и никога не говоря с онези, които критикуват ваишнавите от чиста злоба.” 

По същото това време Шрила Бхактивинод Тхакур записал своята гуру-
парампара и я окачил отвън пред Бхакти Бхаван. Освен това проповядвал религията на 
любовта на Махапрабху в Бихар в градовете Шашарам, Насиргандж и Дихири. 

През януари 1894 г. Шрила Бхактивинод Тхакур провел друг голям митинг в 
А.В. Училището в Кришнанагар. На тази среща било решено на родното място на 
Махапрабху да бъдат поставени мурти. В същото време бил учреден Навадвип 
Прачарини Сабха, за да направи обществено достояние новооткритото рождено място. 
Нафар Чандра Пал Бхакти бхушан, заминдар от Натудаха, бил избран за изпълнителен 
секретар на Сабха. Дварика Бабу, Нафар Бабу и останалите членове на Сабха решили, 
че на мястото трябва да бъде построена тръстикова къщичка, която да подслони 
муртите на Гаура и Вишнуприя. Тези мурти били осветени в петък, на 21 март 1894 г. 
на Пхалгуни Пурнима, насред въодушевен киртан по време на лунното затъмнение.  
 

Бхактивинод се завръща в Пури 

 
На 4 октомври 1894 г. Шрила Бхактивинод Тхакур се пенсионирал от 

правителствената служба и заживял за постоянно в Сурабхи Кунд в Годрумдвип, 
където продължил своята практика да изнася беседи върху вайшнавските писания. 
Известно време след напускането на Джаганнатх Дас бабджи през февруари 1896 г. той 
приел поканата на независимия Раджа на Типеррах (Трипура), Бирчандра Деваварма 
Маникя Бахадур да иде в Агартола. Той отишъл там заедно с Бхактисиддханта 
Сарасвати през юли 1896 г. и запленил Раджата с разказите си за чистото предано 
служене. По късно през същата година завел Бхактисиддханта Сарасвати в Каршиянг в 
предпланините на Хималаите, а през 1898 г. – в Бенарес и Праяг. 

През 1889 г. Шрила Бхактивинод Тхакура се сдобил с още една собственост в 
Годрум, върху която бил построен Свананда Сукханда Кундж. Когато сградата била 
завършена, той изпълнявал вътре бхаджан. Гаура Кишор Дас Бабаджи бил постоянен 
посетител там, идвайки да слуша лекциите на Тхакур върху „Бхагавата”; това било 
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мястото, където Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур срещнал за пръв 
път своя гуру. 

През 1900 г. Бхактивинод заминал заедно с Бхактисиддханта за Пури през 
Балесор, Ремуна, Бхубанешвара и Сахши Гопал. Шрила Бхактисиддхантха Сарасвати 
изразил дълбоко желание да се заеме с бхаджан близо до самадхито на Хари Дас 
Тхакур на океанския бряг и баща му направил така, че да му бъда дадено служене към 
Гиридари Асан в Шатасан Матх. През март 1901 г. те отново дошли в Пури, а през 1902 
г. започнал строежа на Бхакти Кути. По това време раджата на Коссимбазар, Маниндра 
Чандра Нанди приемал наставленията на Тхакур в преданото служене. 

През 1903 г. Бхактисиддханта Сарасвати редовно четял и давал лекции в Бхакти 
Кути върху „Чайтаня Чаритамрита” в присъствието на Тхакур. Прочутият Радхараман 
Чаран Дас Бабаджи дошъл да посети Бхактивинод Тхакур по това време и двамата 
дискутирали доктрините на предаността. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур 
намирал, че дейностите и поученията на Чаран Дас били неправоверни и доказал това 
със справки в писанията. По-късно, когато Бхактивинод Тхакур се завърнал в 
Навадвип, Чаран Дас изразил желание да участва в Навадвип парикрама, въведен от 
Тхакур, но за нещастие напуснал тялото си преди да успее да го направи. 
 

Тхакур се завръща в Годрумдвип 

 
Шрез 1906 г. Шрила Бхактивинод Тхакур изнесъл дълга лекция за учението на 

Махапрабху в дома на заминдара Джатиндранатх Рай Чаудхури в Калкута. От Калкута 
Тхакур се завърнал в Сварупа Гандж в Годрумдвип, където се заел с преданите си 
дейности в Свананда Сукхада Кундж.  

През 1908 г. Шрила Бхактивинод Тхакур приел одеждите на отречен вашйнава, 
бхагавата-парамаханса, с цел да посвети живота си на дълбоко вкусване на свещение 
нектар на интимните забавления на Радха и Говинда. 

На 25 март 1910 г., Пхалгун Пурнима (денят на появяването на Бог Чайтаня 
Махапрабху), Джагадиш Бхакти Прадип, който по онова време все още бил семеен, 
посетил Бхактивинод Тхакур в Маяпур и пет дни по-късно в Годрумдвип получил от 
него посвещение. Друг един ученик, Кришна Дас Бабджи, също живеел заедно с Тхакур 
в Свананда Сукхада Кундж по онова време. 

Шрила Бхактивинод Тхакур проповядвал, че правилата на дайва-варнашрама 
дхарма трябва винаги да бъдат следвани. И така той потвърдил директивите на „Сат-
крия-сара-дипика”, давайки свещения шнур на Джагадиш Бхакти Прадип (който след 
като приел санняс посвещение от Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур 
получил името Бхакти Прадип Тиртха Махарадж), на Ситанатх Мохапатра Бхакти 
Тиртха, Васанта Кумар Гхош и Манматханатх Рай. 

В тази връзка си струва да се прочетат следните думи, написани от Тхакур: 
„Варнашрама-дхарма, която откриваме в сегашното общество е доста различна от 
трансценденталната религия на изключителната преданост към Кришна. 
Практикуването на варнашрама-дхарма само по себе си не води до пълна отдаденост 
на Бога. Крайната инструкция на „Бхагавад Гита” е да се изоставят всички принципи, 
свързани с варните и ашрамите, накратко – всички дейности основаващи се на телесни 
идентификации – и да се започнат предани дейности въз основа на естествения 
емоционален характер на душата, които са чисти и лишени от неясни мотиви. Учени от 
сорта на Рагхавачари нямат разбиране относно прекрасната концепция на Гаудия 
ваишнавизма за чистата преданост.”  
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Бхактивинод изпраща Бхактисиддханта в Балигхай 

 
През 1910 г., докато все още бил в Свананда Сукхада Кундж, Шрила 

Бхактивинод Тхакур бил зает с писането на „Сва-нияма-двадашака”, когато изведнъж 
много се разболял. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати и други негови скъпи ученици и 
последователи се събрали около него, боейки се, че той ще встъпи във вечните 
забавления. Но дори и в състоянието на изключителен физически дискомфорт 
ентусиазмът на Тхакур да проповядва посланието на Бог Чайтаня не стихвал. Макар да 
бил неспособен да ходи, той заявил, че иска да бъде носен от място на място на гърба 
на един кон, за да може да продължи да разпространява ученията на Махапрабху. 

Три години преди напускането на Тхакур, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Госвами се обърнал към баща си и му дал обет, че макар да се чувства недостоен слуга, 
ще се наеме със задачата да срази всички неортодоксални доктрини, противостоящи на 
чистата преданост. Бхактивинод Тхакур се зарадвал на решителността на сина си и 
когато Шри Вишвамбхарананада Дева Госвами го поканил да участва в конференцията 
в Балигхай, Миднапор, той изпратил Бхактисиддханта Сарасвати и Суреш Чандра 
Мукхопадхяя там. Конференцията, чиято тема била да установи ортодоксалните 
доктрини в някои области на теологията, се състояла от 8 до 11 септември 1911 г. 
Присъствали много уважавани учени от сампрадаята, включително и Мадхусудан 
Госвами Сарвабхаума от Радха Раман Гхера във Вриндаван. 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур говорил за разликата между 
един ваишнава и един брамин, ясно показвайки дълбоките си изследвания и оставил 
събранието на учените запленено и безсловесно. Година по-късно, когато Мадхусудан 
Госвами посетил Шрила Бхактивинод Тхакур в Бхакти Бхаван, той ентусиазирано 
обявил Шрила Бхактисиддханта Саравати за достоен наследник на Бхактивинод в 
работата по запазването на Гаудия Сампрадая. 

През 1913 г. Бхактисиддханта Сарасвати започнал да пише своя коментар към 
„Чайтаня Чаритамрита” – „Анубхашя”, който трябвало да върви заедно с „Амрита-
праваха-бхашя” на Бхактивинод. Той прочел няколко пасажа на Тхакур, доставяйки му 
неописуема наслада. 
 

Встъпването на Бхактивинод Тхакур във вечните забавления 

 
Няколко дни преди напускането си, Шрила Бхактивинод Тхакур заминал от 

Годрумдвип, за да дойде в Бхакти Бхаван. На 23 юни 1914 г. в деня на напускането на 
Гаура Шакти Шрила Гададхар Пандит Госвами, в дома си Шрила Бхактивинод Тхакур 
влязъл във вечните забавления на Шри Шри Радха и Говинда в Радха Кунд. Шест 
години по-късно неговата съпруга Бхагавати Деви, почитаемата Мата Тхакурани, се 
присъединила към него на абсолютно същата дата. 
 

Шримад-Бхактивинод-вираха-дашакам  

 
Десет стиха, описващи чувствата на раздяла с Шрила Бхактивинод Тхакур, 

написани по случай годишнината от напускането му от Бхакти Ракшак Шридхара Дева 
Госвами през 1936 г. 
 

(1) Уви! Уви! О учителю мой Бхактивинод Тхакур! Вече 22 дълги години светът е 
прегърбен от мъка поради раздялата с теб. Ти, който си олицетворение на 
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енергията на Шри Гауранга, милостиво се появи в този свят, привлечен от 
благочестивите дела на живите същества, извършвани в много животи. 
(2) Тъй като съм най-пропаднал и нямам в миналото си нищо друго освен 
грехове, аз нямах възможността да придобия радостното обилие на това да се 
окъпя в прахта на твоите лотосови нозе, които даряват цялата благодат на 
отдалия се. Въпреки това ти си заслужено помнен заради своето великодушие. 
Ти си олицетворение на силата на състраданието на Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху и си се появил в този свят, за да излееш божествените Му 
благословии над него. 
(3) О Господарю! Богове като Брама се отказват в усилията си да възславят 
неизброимите ти добродетели. Тогава какво би могло да постигне нищожество 
като мен? Това не е реторично преувеличение, както могат да твърдят някои 
учени, защото самият Мукунда казва същото на гопите в „Бхагавата” (10.32.22) 
(4) Ти бе изпратен от Бога, когато мъдростта дори на най-интелигентните бе 
победена от религиозните дейности, търсещи единствено телесни наслади, от 
неспирното невежество, от йога чиято цел е сетивното наслаждение, от идеята 
,че целта на познанието е пустотата, от желанието да бъде унищожено 
индивидуалното съзнание чрез молитви и покаяния, от арогантната гордост на 
даването на милостиня и от неморалните практики, ширещи се под името 
„рагануга-бхаджана”. 
(5) Тъй както луната носи живот на зеленината на земята, оживява съзвездията 
и раздава нектара на своите лъчи, така и твоето благотворно появяване на света 
донесе удовлетворение на светите писания, радост на интелигентните и обилен 
екстаз на ваишнавите. 
(6) Копнеейки да благословиш всекиго в този свят, ти показа как се проповядва 
предаността към Върховния Господ, написвайки множество книги, всичките 
ценени от светците. Славните постижения на всички предишни ачарии като 
Рамануджа не могат да се сравнят с твоите заслуги, защото ти си въплъщение на 
океана от према. 
(7) Ти дойде да ни дариш Върховната Личност, самия Кришна, чието тяло е 
блажената форма на абсолютната божественост, сиянието на чиято обител е 
познато във Ведите като Брахман, чиито частични експанзии за целта на 
аскетичните практики на йогите, който е източникът на Нараян, чиито лотосови 
нозе за наобиколени от най-възвишените подобни на пчели освободени души 
във Вайкунтха. 
(8) Ти ни дари служене към най-невъобразимата божествена обител Голока 
Вриндаван, която се намира извън духовните светове, където Радха, заобиколена 
от своите сакхи, намиращи наслада в трансценденталния нектар на духовните 
забавления, неспирно и в радостно ликуване служи на Шри Хари, който бива 
почитан също и в настроението на родителство. 
(9) Ти си съвършено компетентен да дариш нектара на служенето към 
лотосовите нозе на Радхарани, което бе утвърдено от Гауранга Махапрабху, 
което бе разбрано от Сварупа Дамодар, обожавано от Санатан Госвами, 
разпространено от Шри Рупа Госвами, което вкусваше и носеще наслада на 
Рагхунатх и на останалите последователи на Шри Рупа, което почитат дори 
Шука, Шива и Брахма. 
(10) Аз съм злоумна пропаднала душа, толкова далеч от теб, който пречистваш 
цялата вселена. О Учителю! Моля те прости всичките ми оскърбления поради 
великото си състрадание. Умолявам те, о океан на милостта, дари ми това благо: 
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да бъда включен сред последователите на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Госвами Тхакур, за когото твоите лотосови нозе са всичко. 

 

Шримад-Бхактивинод-дашакам 

 
Поема от Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж, публикувана в списание 

„Гаудия” през юли 1939 г. 
(1) О океан от безгранично състрадание, ти си инкарнация на милостта на 
Чайтаня Дева. Ти си енергията на Гауранга. О Господарю Бхактивинод, кога 
отново ще станеш видим за очите ми?  
(2)  Кога Бхактивинод Прабху, въплъщението на благословиите на Махапрабху, 
ще остане  завинаги в паметта ми? Той е скъп на Джаганнатх Прабху и не е 
различен от Гаура Кишор Дас Бабджи. 
(3)  Кога Бхактивинод Прабху, който ни даде примера как да проповядваме 
съкровището на святото име, ще оживее в храма на моята памет? 
(4)  Кога Бхактивинод Прабху, най-милостивият към всички живи същества, ще 
заеме мястото си в ума ми, разкривайки славата на святото име, свободно от 
всякакви оскърбления? 
(5)  Кога ще си спомням Бхактивинод Прабху, спътникът на Гауранга, който 
разкри скритото масто на раждането Му за радост на свети те и завист на 
злонамерените? 
(6)  Като цар Бхагиратха, той спаси целия свят, унищожавайки всички пречки, 
позволявайки на Ганг на чистата преданост да потече. Кога Бхактивинод Прабху 
ще стане постоянен обект на медитациите ми? 
(7)  Кога ще си спомням Бхактивинод Прабху, който проповядваше посланието 
на Чайтаня Махапрабху по целия свят, славейки гуру и ваишнавите и даде 
примера за мантруването на святото име? 
(8)  Кога Бхактивинод Прабху, който е представител на прайоджана-таттва, ще 
се появи в ума ми придружен от Гаура Кишор Дас Бабаджи, персонификацията 
на самбандха-таттва и от Бхактисиддханта Сарасвати, инкарнацията на 
абхидхея-таттва. 
(9)  Кога Бхактивинод Прабху, който стори людете осъзнати за Шри Чайтаня 
Махапрабху чрез своите публикации „Чайтаня-шикшамрита”, „Саджана-
тошани”, „Харинама Чинтамани” и „Джайва Дхарма”, ще остане завинаги в ума 
ми? 
(10)  Кога Бхактивинод Тхакур ще се появи отново пред очите ми? Без да бъде 
различен от Гаура-Шакти Гададхар Пандит, той напусна материалния свят на 
същия ден като него, деня на тъмната луна на месец Ашарх. 

 
 
 
 

ШРИЛА ГАУРА КИШОР ДАС БАБАДЖИ 

 
Прекланям се в лотосовите ти нозе, Шрила Гаура Кишор Дас Бабаджи, който е 

въплъщение на отречението и океан от свещения екстаз на раздялата. 
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Ранният му живот 

 
Парамахамса Шрила Гаура Кишор Дас Бабаджи Махарадж се родил в семейство 

на вайши в селцето Багаян на брега на река Падма в днешен Бангладеш. Имената на 
родителите му са неизвестни. Името, което получил било Вамши Дас. Той бил роден 
някъде около средата на деветнайсти век. За нас той е изключително ценен, тъй като е 
дикша гуру на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада, основателят на 
Чайтаня Матх и на световните Гаудия Матхи. 

Родителите на Вамши Дас го оженили, докато още бил съвсем малък според 
обичаите по онова време, но той винаги оставал непривързан към семейния живот. 
Основният му интерес винаги бил в обожанието на Господа. Когато жена му починала, 
той напуснал дома си и отишъл във Вриндаван, където приел парамаханса-веша от 
Бхагавата Дас Бабаджи (ученик на Джаганнатх Дас Бабаджи Махарадж) и приел името 
Гаура Кишор Дас Бабаджи. 
 

Гаура Кишор идва в Навадвип 

 
След като бил посветен в ордена Бабаджи, Гаура Кишор Дас прекарал 30 години 

във Враджа, зает с интензивни религиозни практики. Той пътувал и извън областта на 
Враджа, посещавайки северна Индия и Бенгал. Докато бил на изток, той се срещнал с 
много от водещите ваишнави в Бенгал и Ориса, такива като Сварупа Дас Бабаджи от 
Пури, Бхагаван Дас Бабаджи от Кална и Чайтаня Дас Бабаджи от Калкута. 

През 1893 г. след като рожденното място на Махапрабху било осветено в Шри 
Маяпур Йога Питх, Джаганнатх Дас Бабаджи Махарадж казал на Гаура Кишор Дас да 
остане в Навадвип и той преживял там остатъка от живота си. Гледал на всички жители 
на Навадвип с трансцендентални очи, считайки ги за божествени същества. Затова 
приемал мадхукари от тях, готвейки всичко в едно изхвърлено пръстено гърне. 
Разказват, че понякога той преживявал с нищо повече освен с вода от Ганг и тиня. 
Често постел в течение на дълги периоди, мантрувайки постоянно святото име. Той 
поставил стандарта за онези, които са в ордена на отречението и живеят живот на 
усамотен бхаджан, оставайки напълно независими от другите. 

Личният пратеник на Махапрабху, Шрила Бхактивинод Тхакур бил 
изключително впечатлен от необикновената отреченост на Гаура Кишор, от чистата му 
преданост и привързаността му към Бога. Гаура Кишор често посещавал дома на 
Бхактивинод в Годрумдвип, Свананда Сукхада Кундж, където слушал неговите четения 
на „Бхагаватам” и обсъждали вайшнавската теология заедно. 
 

Сарасвати Тхакур среща Бабаджи Махарадж 

 
Бабаджи Махарадж никога не приемал служене от никого. Той неспирно 

възпявал святото име, понякога мантрувайки на туласи мала, друг път връзвайки възли 
на дълги ивици стар плат. Любимите му текстове били „Прартхана” и „Према-бхакти-
чандрика” от Нароттам Тхакур; те били всичко за него. Отречеността му напомняла 
тази на Радхунатх Дас Госвами; такава била и привързаността му към Кришна. 

През 1898 г. Гаура Кишор Дас Бабаджи Махарадж срещнал за пръв път Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур в Свананда Сукхада Кундж в Годрумдвип. 
Сарасвати Тхакур бил пленен от сърцераздирателния емоционален киртан на Бабаджи 
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Махарадж. Той записал този киртан и по-късно научил учениците си на него. Песента 
описва екстатичната раздяла на Рахунатх Дас Госвами от Радха: 
 

котхай го премамайи радхе радхе 
радхе радхе го, джая радхе радхе 
декха дийе прана ракха радхе радхе 

томара кангала томая даке радхе радхе 
радхе вриндавана-виласини радхе радхе 
радхе кану-мано-мохини радхе радхе 

радхе ашта-сакхира широмани радхе радхе 
радхе вришабхану-нандини радхе радхе 

(госани) нияма каре садай даке радхе радхе 
(госани) екабара даке кеши-гхате радхе радхе 

абара даке жамши-бате радхе радхе 
(госани) екабара даке нидхуване радхе радхе 

абара даке кунджа-ване радхе радхе 
(госани) екабара даке радхакунде радхе радхе 

абара даке шяма-кунде радхе радхе 
(госани)екабара даке кусума-ване радхе радхе 

абара даке говардхане радхе радхе 
(госани) екабара даке тала-ване радхе радхе 

абара даке тамала-ване радхе радхе 
(госани) малине васана радхе радхе 

враджера дулая гарагари джая радхе радхе 
(госани) мукхе радха радха бале 
бхеше наянера джале радхе радхе 

(госани) вриндаване кулакули 
кенде берая радха бали радхе радхе 

(госани) чапанна данда ратри дине джане на 
радха-говинда бине радхе радхе 

тара пара чари данда шути тхаке свапне 
радха-говинда декхе радхе радхе 

 
Къде е обителта на цялата любов? Радхе Радхе! Слава на Радха! Покажи се пред 

мен, Радха. Върни живота в мен. Станах просяк заради теб, Радха, викам те. О Радха, ти 
лудуваш из Вриндаван, ти омайваш ума на Кришна, ти си главната сред осемте сакхи, 
ти си щерката на Вришабхану. 

Рагхунатх Дас Госвами постоянно, неспирно те вика, Радха. Той те вика в Кеши 
Гхата, във Вамши Бата, в Нидхуван, в Кунджаван, в Радха Кунд и Шяма Кунд, в 
Кусумавана и Говардхана, в Талаван и Тамалван. Той те вика, носейки само едно 
износено и мръсно парче плат, търкаляйки се във Вриндаванската прах. Имената на 
Радха са на устините му, очите му са пълни със сълзи. Той скита из всяко кътче на 
Враджа, викайки името на Радха. Ден и нощ,  23 часа той не мисли за нищо друго освен 
за Радха и Говинда, а когато спи, сънува Радха и Говинда. 
 

Гаура Кишор дава посвещение на Шрила Прабхупада 

 
През януари 1900 г. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур приел 

посвещение от Гаура Кишор Дас Бабаджи по инструкция на Шрила Бхактивинод 
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Тхакур. Бхактисиддханта Сарасвати бил единственият ученик на Бабаджи Махарадж. 
Бабаджи Махарадж бил отшелник,  заклел се да не приема ученици, но бил принуден да 
промени решението си, виждайки решителността и отдадеността на Сарасвати Тхакур. 

Разказва се, че Шрила Прабхупада молил няколко пъти Гаура Кишор Дас 
Бабаджи Махарадж да му даде посвещение. Първият път Бабаджи Махарадж му 
отвърнал: „Ако Махапрабху ми каже, ще го направя.” 

Втория път Бабаджи Махарадж му казал, че бил забравил да пита Махапрабху. 
Шрила Прабхупад не се отказал и дошъл трети път, тогава Бабаджи Махарадж рекъл: 
„Добродетелите, учеността и другите качества не са начините да се постигне Бога. Те 
не ти дават право на посвещение.” 

Макар постоянно да бил отхвърлян от Гаура Кишор Дас Бабаджи, Шрила 
Прабхупада не се отказал от намерението си. Рамануджачаря бил отхвърлян 18 пъти 
преди да получи милостта на Гоштхипурна. Шрила Прабхупад показал качествата си на 
търпение и решителност и продължил да идва пред Бабаджи Махарадж. Той смирено го 
умолявал да му даде посвещение, докато накрая сърцето на Бабаджи Махарадж се 
разтопило и с голяма обич той милостиво посветил Шрила Прабхупада, поръсвайки 
главата му с прахта на лотосовите си нозе. 

Гаура Кишор Дас Бабаджи никога не позволявал някой материалистично 
настроен човек да докосне нозете му. Ако някой сторел това, той се преструвал на 
разгневен, казвайки: „Обречен си!” Затова повечето хора се боели да правят това. В 
този случай обаче той сам предложил прахта от незете си на своя скъп ученик и 
намазал с нея тялото му. От учениците на Шрила Прабхупада научаваме, че той бил 
отхвърлян дванайсет пъти преди Бабаджи Махарадж да се смили и да го посвети при 
тринайтата молба. Според други това се случило на четвъртия път. Тази история 
напомня посвещението на Нароттам от Локанатх Госвами. Неизменната отдаденост 
към гуру е признак за истинския ученик. След като Бабаджи Махарадж, преценил че 
Шрила Прабхупада е във висша степен квалифициран за тази задача, го благословил и 
му заръчал да проповядва посланието на Махапрабху по целия свят. 
 

Шрила Прабхупада описва своя гуру 

 
Шрила Прабхупад пише следните думи за своя гуру, изпълнени с безпримерно 

смирение, за да покаже на света окончателния път на благодатта: „За да удовлетворя 
зейналата нужда, която изпитвах, се втурнах да сложа ръка на всичко, което 
съществува под слънцето. Мислех си, че притежанията ще запълнят тази нужда. След 
време бях натрупал неизброими ценни  и редки притежания, но не можех да се отърва 
от чувството на неудовлетвореност. Срещнах много личности с репутацията на велики 
светци, но виждах различни недостатъци у всички тях и затова бях неспособен да им 
отдам пълното си уважение. За щастие всемилостивият Шри Гауранга Махапрабху 
позволи на двама от скъпите Си спътници да проявят добрината си към мен. Аз бях 
толкова егоистично погълнат от себе си, че бях изгубил всякакаво усещане за това къде 
да намеря изтинското си благо. Въпреки това поради миналите си благочестиви 
дейности, успях да получа общуването с Шрила Бхактивинод Тхакур, който бе мой 
вечен доброжелател. Моят Прабху често идваше да го посещава и понякога оставаше 
по цяла нощ в къщата му. От милост към мен, Шрила Бхактивинод Тхакур ме запозна с 
него. От мига, в който за пръв път срещнах моя Прабху, упоритият ми егоизъм започна 
да намалява. Бях свикнал да мисля, че всеки, който се е родил в човешко тяло е 
изпълнен  със същите недостатъци, които имах аз, но виждайки божествения характер 
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на моя Прабху аз разбрах, че в този свят наистина съществуват безгрешни ваишнави, 
отговарящи на идеала.” 

По-нататък Шрила Прабхупада пише: „Много люде, които виждаха Гаура 
Кишор Дас Бабаджи, били те невинни или опитни, млади или стари, учени или невежи, 
или пък горди от това, че са напреднали бхакти, не можеха наистина да го видят. 
Такава е божествената сила на един отдаден на Кришна. Стотици хора идваха при него, 
търсейки помощ за осъществяването на материалните си желания и той им даваше 
съвети, но това беше един вид измама. Има неизброим брой хора, които навличат 
дрехите на светци и се преструват на светци, но при анализ по-отблизо се оказват много 
далеч от стандарта. Моят Прабху не беше мошеник като тях. От духовните му дейности 
се вижда ясно, че той идентифицираше пълната честност с истината. Искрената му 
обич бе несравнима; тя доказваше, че добиването на духовни могъщества е измама. Той 
не показваше враждебност към онези, които му противостояха; по същия начин не 
проявяваше показно обичата си към онези, които бяха обект на неговото състрадание. 
Той често казваше: „Аз нито обичам, нито мразя когото и да било в този свят; всички са 
просто обекти на моето уважение.” 

Колкото и да бе изумително, моят Прабху бе заобиколен от хора, лишени от 
разбиране – мошеници, враждебно настроени към пътя на чистата преданост, които се 
считаха за приемници на милостта на такъв светец, а продължаваха да се занимават със 
сетивни дейности. Прабху никога открито не отхвърляше никого от тези хора, но също 
така и никога не прие някого от тях открито.” 
 

Напускането на Бабаджи Махарадж 

 
Бабаджи  Махарадж по съвършен начин преценявал характерите и имал силно-

развито ясновидство и проницателност, като често предсказвал събития от далечното 
бъдеще.  

На трийстия ден от Картик през 1915 г. Парамаханса Шрила Гаура Кишор Дас 
Бабаджи влязъл във вечните забавления на Бога. По онова време той живеел в Ранир 
Дхарма Шала в Кулия. Когато Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур 
получил вестта за неговото напускане, той бил победен от чувтвото на раздяла от своя 
гуру и веднага забързал към мястото на неговото напускане. Сърцето му било разбито 
като видял, че махантите (игумените) на различните акхари (ашрами) били заети с 
това да спорят кога и къде да погребат тялото му. Идеята на бабаджитата била да 
предявят претенции към бъдещият самадхи храм, понеже подобен храм би бил 
атрактивно място за поклонение и възможен източник на печалби. Шрила Прабхупада 
единствен се възпротивил на това мошеничество. Когато спорът се разгорещил, шефът 
на полицията в Навадвип дошъл да въдвори мир. 

По онова време Шрила Прабхупада все още не бил приел триданди санняс. 
Бабаджитата спорели, че след като те са приели ордена на отречението, имат правото да 
изпълнят посмъртните ритуали за човек от своя орден. А тъй като Шрила Прабхупада 
не бил един от тях, той нямал това право. Шрила Прабхупада проявил духовната си 
мощ и настоял, че той е единственият ученик на Бабджи Махарадж. След това ги 
запитал дали сред тях има някой, който да не е имал незаконна сексуална връзка през 
последните шест месеца, през последните три месеца, през последния месец или дори 
през последните три дена. Онзи, който е сторил това, би бил обречен ако докосне 
божествените мощи на Бабаджи Махарадж. 

Когато чул предизвикателството на Шрила Прабхупада, Джатиндра Бабу 
запитал как човек би могъл да докаже имал ли е или не незаконна сексуална връзка. 
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Шрила Прабхупад отвърнал, че ще приеме думата на всеки, който пристъпи напред. 
Когато бабаджитата усетили голямата духовна чистота, която се излъчвала от Шрила 
Прабхупада, те бавно се заизмъквали, един по един. Шефът на полицията бил смаян 
при тази гледка и отдал почитанията си на Шрила Прабхупада, след което си тръгнал.  

Някои жители на Кулия казали на Шрила Прабхупада какви били последните 
желания, изказани от Бабаджии Махарадж. Той казал, че иска тялото му да бъде 
влачено из улиците на Навадвип, за да бъде покрито с прахта на свети я Дхам. Шрила 
Прабхупада отвърнал: „Това е моят Гурудева. Дори за Кришна е чест да го носи на 
раменете Си и да го положи като корона на главата Си. Той е казал това, за да смути 
гордостта на материалистите със смирението си. Може да съм неопитен глупак и 
оскърбител, но все пак ще направя опит да разбера какво е имал предвид. Когато Хари 
Дас Тхакур встъпил във вечните забавления, Бог Гауранга притиснал тялото му на 
гръдта Си и танцувал с него. Каква безпрецедентна почит е показал Той към 
напускането на една съвършена душа! По-скоро ще последвам примера на Махарпабху 
и ще нося тленните останки на Сиддха Баба върху главата си.” 

На първия ден от месец Аграхаян в Кулия Нутон Чора, Шрила Прабхупада 
извършил самадхи ритуалите за Шрила Гаура Кишор Дас Бабаджи  според 
напътствията на Вайшнавските Смрити. Някой си Поддар Махасая от Лохагара дарил 
земя за самадхито, отказвайки се от всякаккви права на собственост. По-късно обаче 
той не изпълнил обещанието си и претендирал, че самият той живее там, занимавайки 
се с най-различни незаконни дейности на това място. По време на наводнението на 
Ганг през един дъждовен сезон, гробницата била залята и отнесена в реката. На петия 
ден от месец Бхадра през 1932 г.  Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур 
успял да намери някои от останките в коритото на Ганг и ги отнесъл в Чайтаня Матх, 
където построил самадхи храм на брега на Радха Кунд. 
 

Ученията на Бабаджи Махарадж 

 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур разказва някои случки от 

живота на Гаура Кишор Дас Бабаджи, които са пълни със значимост за практикуващия 
в духовния живот. 

(1) Веднъж някакъв Бабаджи дошъл да посети Шрила Гаура Кишор Дас, заедно 
с някои от последователите си. Тези новаци започнали да възхваляват своя гуру 
пред Бабаджи Махарадж: „Нашият Прабху е толкова милостив. Той посреща 
големите трудности да пътува от място на място, за да спасява бедните 
пропаднали души. Ако той не пътуваше, каква би била съдбата на тези 
изоставени места?” Бабаджи Махарадж незабавно настръхнал и отвърнал: „Ако 
някой се прави, че спасява света, докато всъщност интересът му е единствено в 
печеленето на пари и събирането на престиж, той не просто не прави добро на 
никого, но и сам пропада, заради това, че е мамил другите.” 
(2) Веднъж няколко бхакти описвали уменията на някакъв лектор върху 
„Бхагавата”. Бабаджи Махарадж знаел, че този човек получава пари за 
служенето си. Той рекъл: „Той не обяснява „Бхагавата” или писанията на 
Госвамите. Той просто говори върху писанията за сетивното наслаждение. Той 
не мантрува „Гаура, Гаура”, нито „Кришна, Кришна”, а „Пари, Пари”. Това няма 
нищо общо с бхаджана. Крайният резултат е, че истинската вайшнавска религия 
бива покрита и затъмнена. Нищо добро не следва от това; истината е, че светът 
страда от такова проповядване.” 
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(3) Веднъж Бабаджи Махасая мантрувал джапа късно през нощта, когато 
изведнъж скочил и възкликнал: „Видяхте ли това? Видяхте ли? Един 
професионален лектор върху „Бхагавата” отиде в Пабна и току-що накара една 
честна вдовица да се откаже от обета си. Какъв срам! Подобни мошеници носят 
на религията на Махапрабху лошо име.” Той говорел така, сякаш лично бил 
свидетел на случката. 
(4) Собственик на Навадвип Дхарма Шала бил някой си Гириш Бабу. Един ден 
съпругата му предложила да построи къщичка за Бабаджи Махарадж. Той 
отвърнал: „За мен не е проблем да спя под сламения подслон на една лодка. 
Единственият проблем е, че толкова много мошеници идват при мен и ме молят 
да ги благословя. Те притесняват мантруването ми. Те всъщност не искат 
благословиите ми, защото не искат онова, което е добро за тях, но въпреки това 
идват да притесняват възпяването ми на святото име. Ако ми дадете тухления 
клозет на двора ви ще мога да мантрувам на спокойствие. Там никой няма да 
идва да ме притеснява.” Когато разбрал, че Бабджи Махарадж говори сериозно, 
Гириш Бабу незабавно пречистил клозета с кравешки изпражнения и довел един 
зидар, който напълно да ремонтира постройката. 
(5) Веднъж през студения сезон един бхакта подарил одеало на Бабаджи 
Махасая, но вместо да се увие в него, той просто направил от него с бамбук 
тента, под която спял. Когато го запитали защо е направил това, той казал че 
студът щял да си отиде само щом видел одеалото. 
(6) Един ден раджата на Косим Базар, Шри Маниндра Чандра Нанди Бахадур 
поканил Бабаджи Махарадж в своята резиденция за едно вайшнавско събрание. 
Бабаджи Махарадж отвърнал: „Ако искаш да общуваш с мен, откажи се от 
всичките си богатства и ела да живееш под един бамбуков навес като мене. 
Няма да се притесняваш за храната. Аз ще изпросвам достатъчно да храня и 
двама ни. Ако аз дойда в палата ти, не след дълго ще започна да искам сетивни 
наслаждения. Ще започна да мисля как да натрупам своя собственост. Тогава 
още преди да си разбрал, ще съм станал твой враг. Ако искаш да запазиш 
приятелството ни и ако искаш да си добър към мен като към свой ваишнава 
приятел, ще дойдеш в Дхама и ще обожаваш Бога заедно с мен, ядейки 
мадхукари.” 

 

Любимата песен на Гаура Кишор Дас Бабаджи 

 
Песните на Нароттам Дас Тхакур били най-любимите на Бабаджи Махарадж. 

Най-често го чували да пее една от тях. Според него всички вайшнавски учения се 
съдържат в тази песен: 
 

(1) Призовах духовната си смърт като не обожавах Бог Чайтаня. Безгрижно 
захвърлих съкровището на любовта към Кришна. 
(2) Отрекох се от истинската цел на живота си и отдадох вниманието си на 
безполезни неща. Сега се давя заради собствените си постъпки. 
(3) Незачитайки общуването със светците, аз се развличах в компанията на 
злоумните. Нима е чудно, че примката на кармичните реакции се люлее на 
шията ми? 
(4) Неспирно пиех най-опасната отрова на сетивното наслаждение и затова не 
можах да се потопя във вкуса на божествения санкиртан на Махапрабху. 
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(5) Що за наслади ме държат днес още жив? Нароттам Дас се чуди: „Как не 
можах да умра в тази мизерия?” 

 
 
 

ШРИЛА ВАМШИ ДАС БАБАДЖИ 

 

Парамаханса Авадута 

 
Шрила Вамши Дас Бабаджи се появил в селцето Маджидпур в областта 

Джалампур на Бангладеш, недалеч от град Джалампур. Името на баща му било Санатан 
Малобрахма, а самият той преди бил познат като Бхайрава. 

Бабаджи Махарадж дошъл в Навадвип от източен Бенгал. Той бил парамаханса 
ваишнава, чиито действия били на авадхута. Думата „авадута” се отнася до онзи, който 
се е освободил от всички земни чувства и задължения. Той нехае за социалните 
конвенции и особено за варнашрама-дхарма и е доста ексцентричен в поведението си. 
Нитянанда Прабху често бива охарактеризиран като авадхута. 

В Навадвип Вамши Дас живеел под едно дърво на брега на Ганг, 
демонстрирайки изключително висок стандарт на отреченост. Шрила Бхактисиддханта 
Сарасвати Госвами Тхакур бил привлечен от вайшнавското му поведение и от 
незачитането му на правилата и забраните на обществото като цяло. Самият Шрила 
Прабхупада отдавал почитанията си към Бабаджи Махарадж отдалеч, но не позволявал 
на своите ученици да общуват с него, защото макар Бабаджи Махарадж да бил 
парамаханса ваишнава, обикновеният начинаещ в преданите практики най-вероятно би 
разбрал погрешно неговото безразличие към правилата и забраните и всичко би 
приключило с това, че би извършил оскърбления в нозете му. 

Първостепенната цел на правилата и забраните е да се достави радост на Шри 
Шри Радха и Говинда. Практикуващият, който още не е преодолял светската си 
обусловеност, не би могъл да прецени напредналия ваишнава според правилата и 
забраните, създадени, за да му помогнат да напредне до следващото ниво на духовна 
реализация. Ако той би съдил една съвършена душа според стандартите, поставени за 
начинаещите, съществува вероятност от извършване на оскърбления, чийто резултат би 
бил отпадането от духовния път. 

Разказват, че Бабаджи Махарадж имал две платнени торби. Той държал своите 
мурти Нитай Гаура в едната, а Радха Говинда в другата. Редовно ги обожавал, 
изваждайки ги от торбите, служейки им в ума си с мантри. След като свършел, отново 
напъхвал муртите в торбите. Понякога ги оставял навън, за да могат хората да ги 
гледат. Внезапно предлагал на Радха и Кришна тютюн в наргиле, но не и на Гоур 
Нитай. Много хора идвали и донасяли дарове от ориз, плодове, зеленчуци, брашно или 
банани, но Бабаджи Махарадж Не им обръщал внимание. Когато забележел 
натрупаната купчина подобни дарове, той наум ги предлагал на муртите си и след това 
раздавал прасада, на който се случел да бъде там. Кой би могъл да разбере такова 
загадъчно поведение? 

Бабджи Махарадж бил достатъчно висок, за да може да бере плодове от 
дърветата за своята пуджа без да му трябва стълба. Веднъж се случило да падне от 
едно дърво и оттогава приел облика на сакат човек. Той носел само една препаска над 
срамните си части и бил оставил косата и брадата си да растат неподстригани и 
несресани. 
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Пътуването на Бабаджи Махарадж до Враджа 

 
Бабджи Махарадж не пребивавал единствено в областта на Навадвип, но 

пътувал до много свети  места, където изпълнявал духовните си практики. Където и да 
отидел, той оставал потопен в океана от Кришна-раса. Всичко му напомняло за 
Кришна, особено дърветата пийпал или бата. Когато и да видел такова дърво, той 
присядал под него, взимайки го за дървото Вамши Бата, под което Кришна свирел на 
флейтата си, за да примами гопите. Веднъж настанил се там, било много трудно да бъде 
преместен. 

На дванайстия ден от Пхалгун, 1941 г. Вамши Дас напуснал Коладвип 
(днешният град Навадвип) и поел към Вриндаван. Понякога вървял пеша, понякога 
пътувал на волска кола, а понякога с влак. Най-напред той отишъл в Катва, където 
останал два дни под едно дърво бата близо до гарата. След това взел влака до 
Бхагалпур, къде прекарал един ден под дървото бата, намиращо се в близост до гарата и 
още четири дни край Ганг. След това пътувал до Гая, където поостанал три дни край 
брега на река Бхалгу. В Бенарес прекарал три дни в една лодка близо до Дашашвамедха 
Гхат, още три дни в Айодхя, седейки три часа под дървото бата близо до Сарауи, а на 
мястото, където река Тривени се влива в Ганг при Праяг, прекарал десет дни; още два 
дни на Вишрам Гхат в Матхура, осем дни под Вамши Бата във Вриндаван, девет дни 
край Мадхячура на брега на Ямуна, един ден в храма на Говиндаджи, два дни в 
Калидаха, осем дни под едно тамалово дърво на източния бряг на Суря Кунд в 
Нандаграм, два дни на Паван Саровар, осем дни под едно дърво пилу, а после още 
девет дни край Вамши Бата Гхат във Вриндаван. Където и да отидел, оставал погълнат 
в мантруването на светите имена, медитирайки върху облика и забавленията на 
Кришна. След три месеца, през месец Джйештха, той се завърнал в Навадвип. 

Онези, които пътували заедно с Вамши Дас разказват, че докато бродел из 
Враджа Мандала, той понякога пеел песни за Кришна лила, понякога славел Навадвип 
Дхам, понякога се смеел лудо. Понякога бръщолевел неразбираемо, а понякога потъвал 
в мълчание. Когато посещавал някой храм, често го виждали да мълви нещо 
поверително на муртите, разкривайки им някакви свои лични чувства. Като цяло 
придружителите му били запленени от неговата погълнатост в предаността. 
 

Спомените на Бхакти Промод Пури Махарадж 

 
Бхакти Промод Пури Махарадж разказва няколко анекдота за Вамши Дас 

Бабаджи, на които бил личен свидетел: 
„Веднъж в колибата на Бабаджи Махарадж край Ганг се била натрупала купчина 

от плодове, предназначени за  служене на муртите и Баба не разрешавал на никой да я 
докосне с пръст. Един ден обаче, една крава някак успяла да влезе в колибката и изяла 
всичките плодове. Макар да се опитвали, никой не можел да я изпъди навън. 
Междувременно Бабаджи Махарадж наблюдавал всичко и умирал от смях, пляскайки с 
ръце. От любопитство аз запитах един ученик на Бабаджи защо Бабаджи се смее така. 
Той рече: „Миналата нощ някакъв крадец отмъкна всички чинии и тенджери на 
муртите. Сега пък кравата дойде и излапа всички плодове. Затова Баба е извън себе си 
от радост и казва през смях: „Единият крадец дава, другият взима!” Кришна е 
върховният крадец. 

„Бабаджи Махарадж никога не позволяваше на никого да докосва нозете му 
освен веднъж, на деня след Пхалгун Пурнима, когато всички си спомняха празника на 
Джаганнатх Мишра по случай раждането на Гауранга. Бабаджи бе изпадал в такъв 
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екстаз, че бе забравял своето правило и бе станал щедър като дърво на желанията. Аз 
имах щастието да взема прах от лотосовите му нозе него ден. Друг път за мой късмет 
можах да приема остатъците от  неговия прасад.” 

„Бабаджи Махарадж много обичаше да слуша предани песни. Един ден той чу 
някой да пее един куплет от Бхактивинод Тхакур: „Кога ще изоставя удоволствието да 
спя в удобното си легло и ще се затъркалям из прахта на Вриндаван?” Бабаджи 
Махарадж рече: „Ти само пееш тая песен. Тя прониква единствено онези, които са 
проникнати.” С други думи, ние само си пеем песните на Махаджаните, но не усещаме 
чувството. Когато прахта на светите места покрие телата ни, мислим само как да я 
обършем от себе си. Нямаме истинска представа за стойността й.” 

„Друг път някой започна да пее от тези новоизмислени мантри, които 
противостоят на сиддханта и на божествените чувства. Бабаджи Махарадж рече: „Това 
име тук не е позволено да се произнася.” 

„Един господин често посещаваше Бабаджи Махарадж и настоятелно го молеше 
за милостта му. Веднъж Баба най-сетне изгуби търпение; той свали препаската си, 
подаде я на господина и каза: „Искаш милостта ми? На - вземи я!” Посетителят се 
изплаши от начина, по който Баба го предизвика. Чували сме, че всички съвършенства 
идват по милостта на ваишнавите, но нямаме искреността, необходима ни наистина да 
приемем благословиите им, когато ни ги дават. Какъв е смисълът постоянно да ги 
умоляваме да са милостиви, ако всъщност не го искаме?” 
 

Ученията на Вамши Дас 

 
Бабаджи Махарадж обикновено бил зает с преданите си дейности; вършел си 

работата и малко говорел. Разговарял с муртите си, понякога смеейки се, понякога 
плачейки отчаяно, но с останалите хора не говорел много. Много хора идвали да го 
виждат и често му задавали въпроси. Той в повечето случаи премълчавал, а ако въобще 
правел някаква забележка, обикновено отговарял индиректно. Когато давал духовни 
напътствия, той рядко цирирал писанията, но винаги говорел от личната си реализация. 
С две-три кратки фрази бил способен да произведе дълбоко впечатление върху 
слушателя. 

При него идвал един редовен посетител, който все го питал „Как можем да 
достигнем Бога?” Бабаджи Махарадж само мълчал без да отговаря на този въпрос. Но 
веднъж той го погледнал и казал: „Какво искаш?” Човекът отвърнал: „Искам да намеря 
Бога”. Бабаджи Махарадж му отвърнал с една единствена дума: „Плачи!” 

Онези, които го посещавали понякога, преразказват кратките отговори, които 
той давал на въпросите им. Някои от тях са записани и могат да бъдат прочетени: 

Въпрос: Баба, какво трябва да правим? 
Отговор: Почитайте Нитай и ще спечелите Гаура. Нещастието ви ще си отиде и 

ще започнете да чувствате истинска радост. 
Въпрос: Как да се освободим от настойчивите искания на сетивата? 
Отговор: „Всички те ще побягнат при звука на името на Говинда, както сърните 

бягат, чувайки лъвския рев.” („Према-бхакти-чандрика”, Нароттам Дас) 
Въпрос: Баба, значи няма щастие в този свят? 
Отговор: Тук няма радост, освен ако не обожаваш Гаура-Нитай. Те са нашия 

вечен свят, а този ваш свят е илюзия. Щастието в този свят е като смеха или плача на 
сънуващо дете. 

Въпрос: Как да получа милостта на Кришна? 
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Отговор: Ще я получиш като плачеш. Кой плаче наистина? Ако проливаш 
любовни сълзи, ще получиш милостта на Бога. „Аз повтарям името на Хари, но 
действам не както трябва. И сълзите на любовта не извират от очите ми.” 

Въпрос: Как можем да сме щастливи? В отречението или в наслажденията? 
Отговор: В Сарайи има светци, които мантруват имената на Сита Рам. Те са 

щастливи; не познават желания. Онези, които са край цар Дурьодхана, не знаят какво е 
радост. Онези, които са с Юдхищхира, са щастливи. Щастието и нещастието – 
наслаждението и отречението – са близнаци. Някои люде се наслаждават, а някои се 
отричат. 

 
Денят на напускането на Бабаджи Махарадж е шукла чатуртхи през месец 

Шраван. 
 
 
 
ПРАБХУПАДА ШРИЛА БХАКТИСИДДХАНТА САРАСВАТИ ГОСВАМИ ТХАКУР 

 

Появяването му в Пури Дхам 

 
В петък, 6 февруари 1874 г. в дома на Шрила Бхактивинод Тхакур от утробата 

на Бхагавати Деви се появил Ом Вишнупада Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Госвами Тхакур като сияйно златокожо дете. Било кришна панчами на месец Магх. 
Къщата, наречена Нараян Чхата, която се намира недалеч от храма на Джаганнатх на 
Гранд Роуд в Пури, била постоянно огласяна от звуците на харинам. Онези, които 
видели новороденото дете, били изумени от това, че пъпната му връв била обвита през 
рамото му като естетсвен брамински шнур. Шрила Бхактивинод Тхакур нарекъл детето 
Бимала Прасад, на пара шакти на Джаганнатх Дева, Бимала. 

Шест месеца след появяването на детето дошло време за Ратхаятра фестивала. 
Тази година по волята на Джаганнатх, колесницата спряла пред къщата на Бхактивинод 
и просто не потегляла нататък. Джаганнатх останал неподвижен пред Нараян Чхата 
цели три дни. По инструкция на Бхактивинод Тхакур пред муртите бил проведен 
киртан фестивал през целия тридневен период. В един от тези дни шестмесечното бебе 
дошло пред Джаганнатх на ръцете на майка си, сграбчило нозете на Джаганнатх и 
свалило гирлянда от шията му. Бхактивинод дал на детето Джаганнатх прасад за 
ритуала анна-прашана, в който на детето за пръв път се дава твърда храна. 

Детето останало в Пурушоттам Дхам десет месеца след раждането си, след което 
заминало заедно с майка си на паланкин до Ранагхат в Бенгал. Цялото му детство 
преминало всред безкрайния фестивал на харинам санкиртан. 
 

Посвещение в Харинам и в Нрисингха мантрата 

 
Докато Шрила Бхактивинод Тхакур живеел в Серампор, той се върнал веднъж 

от посещение в Пури с гирлянд от листенца туласи, принадлежал на Джаганнатх. Той 
го дал на Бимала Прасад, който по това време бил ученик в седми клас и го посветил 
във възпяването на святото име и в Нрисингха мантрата. Шрила Бхактивинод Тхакур 
му прочел „Чайтаня-шикшамрита”, която пишел по това време. 
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Обожанието на Курма Дева 

 
През 1881 г. Шрила Бхактивинод Тхакур започнал строежа на Бхакти Бхаван в 

Калкута, в квартал Рам Баган. При копаенето за поставянето на основите на сградата 
било намерено малко мурти на Курма Дева. Шрила Бхактивинод Тхакур научил своя 
седемгодишен син на правилата за обожаване на мурти и на Курма мантрата, след 
което Бимала Прасад започнал редовно да си слага тилак и да прави пуджа на муртито. 
През 1855 г. Бхактивинод Тхакур основал център за публикуване на вайшнавска 
литература наречен „Вайшнавска съкровищница” в Бхакти Бхаван. От този ден детето 
започнало да събира опит с печатната преса, помагал в корекциите и в други задачи. 
През същата година Шрила Бхактивинод Тхакур подновил също така отпечатването на 
месечното си списание „Саджана-тошани”. Бимала Прасад пътувал заедно с баща си до 
много от светите места, свързани с придружителите на Махапрабху, където слушал 
баща си да изнася лекции върху доктрините на святото име. 
 

Бимала Прасад получава титлата Сиддханта Сарасвати 

 
Когато бил в пети клас Бимала Прасад започнал да проявява естествен талант в 

математиката и астрологията. Той изучавал астрологични текстове при големия учен 
Махеш Чандра Чурамани. За много кратък период станал майстор в изчисляването на 
астрологически карти. След това той продължил да напредва в изучаването на 
астрологията при Сундар Лал Пандит. 

Чурамани Махасая бил смаян от таланта на петнайсетгодишния младеж. Още от 
тази младежка възраст той бил наричан от учителя си Шри Сиддханта Сарасвати. След 
като приел санняс през 1918 г, той получил името Паривраджакачаря Шри 
Бхактисиддханта Сарасвати. Преди това се идентифицирал с името Варшабханави 
Дайита Дас. 
 

Световната Вайшнавска асоциация 

 
През 1885 г., 399 г. след появяването на Шри Чайтаня Махарпабху, Шрила 

Бхактивинод Тхакур основал Вишва Ваишнава Сабха или Световна Вайшнавска 
Асоциация в дома на Рама Гопал Башу в Кришна Сингх Гали. Шри Сарасвати Тхакур 
присъствал заедно с баща си на седмичните сбирки на Асоциацията, които се 
провеждали всяка неделя. Той с внимание слушал беседите върху писанията, които се 
случвали на тези срещи. 
 

Неприязън към лошата компания и материалното знание 

 
Докато Сарасвати Тхакур бил ученик, той никога не другарувал с деца с 

проблемно поведение. Така от рано в живота му била очевидна неговата решителност 
да избягва асат-санга и да общува със светци. В гимназията той прекарвал повече 
време в изучаване на астрология и вайшнавски текстове, вместо на задължителния 
учебен материал. Всъщност той срещал големи трудности в това да поддържа интерес 
към учебниците. Чувствал за напълно ненужно дори да се докосва до тях, след като 
напуснел сградата на училището, при положение че би могъл да чете единствено 
„Прартхана” и „Према-бхакти-чандрика” на Нароттам и книгите, написани от баща му. 
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Августовската асамблея 

 
Докато бил още ученик Сарадвати Тхакур публикувал „Суря-сиддханта”, 

„Бхакти-бхавана-панджика” и други  книги, свързани с астрологията. В следобедите 
той обичайно отивал на Калкута Бедон Скуеър, където подхващал дебати с други 
ученици на религиозни, политически и други теми. През 1891 г. това спорещо общество 
се нарекло „Августовска асамблея” и всички членове дали обет никога да не се женят. 
Хора от всякакви възрасти, включително и добре образовани и уважавани членове на 
обществото, присъствали на събранията на Асамблеята. 
 

В Санскритския Колеж 

 
През 1892 г. Сарасвати Тхакур бил приет в Калкутския Санскритски Колеж. Там 

отново, вместо да изучава книгите, които са заложени в програмата, той систематично 
изчел всички книги в библиотеката. Изучавал Ведите при професор Притхвидхар 
Шарма. Няколко години по-късно, през 1898 г., когато преподавал санскрит в 
Сарасвата Чатушпати в Бхакти Бхаван, той изучил „Сиддханта-каумуди” при същия 
професор и трескаво изчел целия текст. Притхвидхар Шарма го посъветвал да отдаде 
живота си на изучаване на санскритската граматика, но Сарасвати Тхакур не бил 
съгласен с него, казвайки, че човешкият живот е предназначен за обожаване на 
Господа, а не за изучаване на граматически учебници с техните глаголни корени и 
спрежения, нито за четене на светски поеми.  
 

Сарасвати Тхакур изоставя светското учение 

 
Докато бил студент в Санскритския Колеж, Сарасвати Тхакур влязъл в публичен 

спор с известния учен от Каши, Бапудева Шастри и с професор Панчанан Сахитячаря. 
Можем да видим паралели в животите на Сарасвати Тхакур и на Чайтаня 

Махапрабху, защото и Сарасвати Тхакур отначало се заел с насладата на обучението и 
дебатирането в студентските си години, но след това се обърнал изключително към 
мантруването и проповядването на святото име. В своята атобиография той пише: „Ако 
продължа да уча в университета, семейството ми неизбежно ще ме тормози да се 
оженя. От друга страна, ако се представя пред света за безполезен глупак, никой не би 
се опитал да ме въвлече в подобен живот. Това бе причината да напусна Санскритския 
Колеж. След това започнах да търся честен начин да изкарвам прехраната си с 
минимални усилия, така че да мога да водя живот на преданост към Бога.” 
 

В Трипура 

 
През 1895 г. Сарасвати Тхакур приел служба при царскатото семейство в 

Трипура, която тогава била независим щат. Той бил нает като редактор на фамилната 
история на царското семейство „Раджа-ратнакара”. Докато бил там, имал възможността 
да изучава много ценни книги, намиращи се в царската библиотека. Когато Махараджа 
Вирачандра напуснал този свят през 1896 г. неговият син Радха Кишор Маникя Бахадур 
бил възкачен на трона. Новият Махараджа ангажирал Сарасвати Тхакур като домашен 
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учител по санскрит и бенгали на коронования принц Враджендра Кишор. По-късно той 
изпратил Сарасвати Тхакур в Калкута с най-различни задачи. Когато Сарасвати Тхакур 
изразил желанието най-после да напусне службата в царското семейство през 1905 г., 
Махараджата му дал пенсия, равна на заплатата, която получавал дотогава. Сарасвати 
Тхакур продължавал да получава тази пенсия до 1908 г. 

През 1897 г. в Бхакти Бхаван било открито училището по санскрит Сарасвата 
Чатушпати. Много образовани и видни люде идвали да изучават астрология в него. От 
Сарасвата Чатушпати, Сарасвати Тхакур издавал месечните списания „Джйотирвид” и 
„Брихаспати” също както и много древни астрологически творби. 
 

На поклонение заедно с Бхактивинод Тхакур 

 
През октомври 1898 г. Сарасвати Тхакур тръгнал на поклонническо пътешествие 

със Шрила Бхактивинод Тхакур, по време на което посетили Каши, Праяг и на 
обратния път Гая. В Каши той срещнал Рама Мишра Шастри, с когото обсъждали 
много аспекти на Рамануджа сампрадая. В същите онези дни Сарасвати Тхакур 
започнал да проявява духа на отреченение, който запазил през целия си живот. От 1897 
г. той започнал да следва правилата на Чатурмася според вайшнавските писания, 
готвейки сам хавишяна (варена храна без сол и подправки), която ядял направо от пода 
без да използва чиния и спял на земята без възглавница. 

Сарасвати Тхакур започнал изследванията си върху Рамануджа сампрадая 
докато бил в Бенгал и въз основа на проучванията си издал няколко книги и статии 
появили се в „Саджана-тошани”, пишейки за Шринатх Муни, Ямуначаря и други 
учители.  
 

Първа среща със своя гуру 

 
През 1897 г. Шрила Бхактивинод Тхакур създал своето място за обожание в 

Навадвип в областта Годрумдвип близо до река Сарасвати и го нарекъл Свананда 
Сукхада Кундж. Там, през 1898 г. Сарасвати Тхакур за пръв път видял своя гуру, 
Шрила Гаура Кишор Дас Бабаджи Махарадж. Той бил привлечен от необикновения  
характер на този ваишнава парамаханса, който бил безразличен към всички социални 
договорености и по-късно през месец Магх 1900 г. по заръка на Шрила Бхактивинод 
Тхакур, приел бхагавати дикша посвещение от него. 
 

Бхакти Кути 

 
През 1900 г. Сарасвати Тхакур отново посетил Пури заедно с Бхактивинод 

Тхакур и това задълбочило привързаността му към този град. През 1902 г. започнал 
строежа на обител недалеч от самадхито на Хари Дас Тхакур, която нарекъл Бхакти 
Кути. По същото време Махараджата на Козим Базар Маниндра Чандра Нанди Бахадур, 
страдайки от загубата на любимата си, дошъл да живее в палатка на океанския бряг 
близо до обителта. Той често идвал да слуша Бхактивинод Тхакур да дава беседи върху 
вайшнавските писания. Сарасвати Тхакур също често четял и говорел върху  
„Чайтаня Чаритамрита” в присъствието на баща си. 

Докато бил в Пури Сарасвати Тхакур започнал да събира материали за книгата 
си „Ваишнава-манджуша”. В същото време той ходел да проповядва от врата на врата 
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при видните хора в Пури, която му донесло много неприятности. Сарасвати Тхакур 
обаче показал също като Прахлад Махарадж безпримерна твърдост на духа, като не 
обръщал внимание на обвиненията срещу себе си. При тези условия Шрила 
Бхактивинод Тхакур го посъветвал да иде в Маяпур и да се отдаде на усамотено 
обожание. Връщайки се в Навадвип, Бхактивинод Тхакур го запознал с Вамши Дас 
Бабаджи. 
 

Обетът да мантрува милиард Свети  Имена 

 
Докато бил в Маяпур през 1905 г. Сарасвати Тхакур започнал да проповядва 

посланието на Чайтаня Махапрабху и следвайки стъпките на Хари Дас Тхакур дал 
обета да мантрува милярд свети  имена, минимум по три лакхи (300 000) всеки ден. 
През 1906 г. Рохини Кумар Гхош имал необикновен сън, който го подтикнал да отиде 
при Сарасвати Тхакур и да приеме посвещение от него. Така той станал пътвият му 
ученик.  

През 1909 г. Сарасвати Тхакур си построил колибка край къщата на 
Чандрашекхара, където продължил да следва обета си, представяйки си, че е на 
бреговете на Радха Кунд. 
 

Дебати 

 
През 1911 г. във вайшнавския свят настанала криза. Смарта Брамините 

започнали обединена атака срещу вайшнавската религия и нейните ачарии. Шрила 
Бхактивинод Тхакур бил трудно-подвижен по онова време, затова когато било свикано 
събрание на стотици учени и пандити в Миднапор в селцето Балигхай за обсъждане на 
въпроса, той изпратил Сарасвати Тхакур на свое място. Сарасвати Тхакур прочел 
статия и изнесъл беседа за разликата между брамините и ваишнавите, които напълно 
сразили аргументите на материалистичните Смарти. 

Същата година в Навадвип се провел дебат относно Гаура мантрата. Сарасвати 
Тхакур потвърдил на основата на „Чайтанйопанишад” от Атхарва Веда и на други 
доказателства от писанията, че специалната мантра за почитане на Чайтаня Махапрабху 
е завинаги валидна. 

През март 1912 г. Сарасвати Тхакур присъствал на религиозна конференция в 
Козим Базар, където изнесъл реч, установявайки характеристиките на чистото предано 
служене и критикувайки материалистичните амбиции и подлизурството на онези, които 
се представят за водачи на Гаудия ваишнаваската религия. За да демонстрира 
разграничаването си от тези така-наречени водачи на школата, той постил през 
четирите дни докато бил там. 
 

Публикуването на „Анубхашя” 

 
През април 1913 г. Сарасвати Тхакур създал издателската къща наречена 

Бхагавата Янтралая в Калкута. Първата публикувана книга била „Чайтаня 
Чаритамрита” с неговия коментар към нея „Анубхашя”. Следвали „Бхагават Гита” с 
коментара на Вишванатх Чакраварти и „Гаура-кришнодая” на ориския поет Говинда 
Дас. 
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След напускането на Шрила Бхактивинод Тхакур на 23 юни 1914 г. Сарасвати 
Тхакур поел редакцията на „Саджана-тошани”. През 1915 г. печатницата била 
преместена в Маяпур, а по-късно в Кришнанагар и продължила да издава книги.  
 

Напускането на Гаура Кишор Дас Бабаджи 

 
На 17 ноември 1915 г. на уттхана екадаши Шрила Гаура Кишор Дас Бабаджи 

встъпил във вечните забавления. Сарасвати Тхакур изпълнил посмъртните ритуали 
според предписанията на Гопал Бхатта Госвами в „Самскара-дипика”, построявайки 
самадхито на своя гуру в квартала Нутан Чхора  на стария град Кулия (днешен 
Навадвип). 
 

Сарасвати Тхакур приема триданди санняс 

 
На 7 март 1918 г. в деня на появяването на Чайтаня Махапрабху, Сарасвати 

Тхакур приел триданди санняс в Шри Маяпур. Макар да бил вечно съвършена душа, 
която вече била достигнала целите на ордена на отречението, той предприел тази 
стъпка, за да проповядва евангелието на Бог Чайтаня  навсякъде без ограничения, за да 
изясни концепцията на социалната система дайвя-варнашрама и за да демонстрира 
трансценденталния характер на робата на парамаханса (Бабаджи), носена от неговите 
гуру Джаганнатх Дас, Сатчитананда Бхактивинод Тхакур и Гаура Кишор Дас Бабджи. 

На същия ден той осветил муртите на Гуру-Гауранга и Радха-Говинда в дома на 
Чандрашекхара Ачаря и създал Шри Чайтаня Матх. Шри Чайтаня Матх станал главната 
квартира на многобройните си клонове Гаудия Матх по целия свят. 
 

Бхактивинод Асан и Вишва ваишнава Раджа Сабха 

 
През 1918 г. в Калкута Сарасвати Тхакур създал център, наречен Бхактивинод 

Асан.  Там на 5 февруари 1919 г. той възстановил Световната Вайшнавска Асоциация 
под името Вишва Ваишнава Раджа Сабха. През юни 1919 г. Бхактисиддханта Сарасвати 
осветил мурти на Шрила Бхактивинод Тхакур в Свананда Сукхада Кундж в 
Годрумдвип. Първият едномесечен киртан фестивал бил проведен в Бхактивинод Асан 
от 18 август до 18 септември 1919 г. 

На 6 септември 1920 г. в Бхактивинод Асан били осветени мурти на Гуру и 
Гауранга и на Радха и Говинда и бил учреден първият Гаудия Матх. 

По искане на Шрила Бхактивинод Тхакур и на Шишир Кумар Гхош, Сарасвати 
Тхакур работел над съставянето на Вайшнавска енцикопедия („Ваишнава Манджуша“), 
заради която пътувал из цяла Индия.  

През ноември 1920 г. Сарасвати Тхакур дал първото си санняс посвещение на 
ученика на Шрила Бхактивинод Тхакур, Джагадиш Бхакти Прадип, който оттогава 
насетне бил познат под името Триданди Свами Бхакти Прадип Тиртха Махарадж. 

 

Пътувания и проповядване 
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През октомври 1921 г. Сарасвати Тхакур създал Мадхва Гаудия Матх в Дхака, 
където инсталирал и мурти. След това се завърнал в Навадвип и възобновил 
обожанието на Гаура Гададхар в Чампа Хати. 

През юни 1922 г. Той създал в Пури Шри Пурушоттам Матх, поставяйки там 
мурти на Гауранга Махапрабху. Сарасвати Тхакур изпратил свои ученици в Кутак, 
Барипада, Каумара, Удала, Каптипада и Нилгирл за проповядват учението на 
Махапрабху за чистата преданост. През същата година започнало издаването на 
месечното списание „Гаудия”, публикувано от Бхагавата Прес. 

На 24 февруари 1924 г. по случай 50-годишнината от появяването на Сарасвати 
Тхакур била проведена първата вяса пуджа в негова чест в Калкута Гаудия Матх. 
Речта, която той изнесъл по този случай си остава едно от безсмъртните съкровища във 
вайшнавската литература.  

През юли 1924 г. Сарасвати Тхакур основал Триданди Матх в Бхубанешвар в 
Ориса и Сарасвата Асан в Мадрас.  

През април 1926 г. в Чирулия (Миднапор) бил създаден Бхагавата Джананада 
Матх. Имайки все по-нарастващ брой триданди санняси ученици, Сарасвати Тхакур ги 
изпратил из цяла Индия да проповядват посланието на чистата преданост, докато 
самият той изнасял лекции из цял Миднапор.  По това време започнали разширенията 
на голям брой Гаудия Матхи. 

В началото на ноември 1926 г. Сарасвати Тхакур започнал пътешествие из цяла 
Индия, срещайки се с различни учени личности, с които обсъждал писанията и 
проповядвал Кришна съзнание на хората на големи митинги. Ачариите на много школи 
го приветствали възторжено като водещият ачаря на Гаудия Вайшнавската школа.  

През това пътуване Сарасвати Тхакур учредил Парамахамса Матх в 
Наймишараня и отворил училището Паравидя Питх в Маяпур. 

През 1927 г. Сарасвати Тхакур започнал издаването на „Садджана-тошани” на 
три езика – английски, санскрит и хинди. На английското издание било дадено името 
„Хармонист”.  През септември същата година в Думурконда бил създаден Чайтаня 
Гаудия Матх, а през 1928 г. Багх Базар Гаудия Матх на брега на Ганг. На 4 ноември 
1928 г., за да усети настроението на раздяла, изпитвано от гопите на Курукшетра, 
Сарасвати Тхакур посетил с група бхакти Курукшетра по време на слънчевото 
затъмнение. Във Шри Вяса Гаудия Матх било инсталирано мурти на Гауранга. 

През януари 1929 г. Сарасвати Тхакур учредил Екаян Гаудия Матх в 
Кришнанагар и Делхи Гаудия Матх в Делхи. 

Сарасвати Тхакур пожелал да се направят 108 параклиса из цяла Индия, за да се 
означат местата, които Махапрабху е осветил с досега на нозете Си. Тези параклиси 
или пада-питхи подслоняват отпечатъци от стъпалата на Гаурасундар върху мрамор. 
През юни 1929 г. бхактите направили и „Градината на Бога” (ишодиян) в Маяпур, за 
която Шрила Бхактивинод Тхакур толкова много мечтаел. 

През април 1931 г. Сарасвати Тхакур открил Института Бхактивинод в Шри 
Маяпур и пред големия брой хора, събрали се по този случай, говорил за разликата 
между материалното и духовното знание. Било създадено ново двуседмично списание 
на хинди, „Бхагавата”, пубкликувано от Пурушоттам Матх. 

През ноември 1932 г. той поставил крайъгълните камъни на Шри Сарасвата 
Гаудия Матх в Хардвар-Маяпур и на Шри Рупа Гаудия Матх в Праяг, а в Санатан 
Гаудия Матх в Бенарес били поставени мурти на Радха и Говинда. 

През 1933 г. Сарасвати Тхакур решил, че е дошло времето да се проповядва 
посланието на Махапрабху в Европа. За това служене той избрал трима свои видни 
ученика: Бхакти Прадип Тиртха Махарадж, Бхакти Хридой Бон Махарадж и 
Самбидананда Дас Бхакти Шастри. На сбогуване на 18 март той произнесъл реч, 
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наречена „Моето послание” (амар катха), в която възславил тези свои ученици, 
пожелавайки им на добър час. Първите новини за успехи в проповядването в Лондон 
пристигнали в началото на май; бил отворен център на „Драйн Гарденс” 39. 
Европейските проповедници на Гаудия Матх изнасяли лекции пред Източното 
Теософско общество, пред Германската Акедемия в Мюнхен, после в Берлин и Париж. 
Междувременно Сарасвати Тхакур отворил Шри Кришна Киртан Хол в Мадрас.  

През март 1934 г. били поставени основите за храм на родното място на Чайтаня 
Махапрабху, както и на малък параклис в дома на Мурари Гупта. При копаенето в Йога 
Питх било открито четириръко мурти на Вишну, известно като Адхокшаджа. Това 
било същото мурти, което било обожавано в дома на Джаганнатх Мишра. 

През апил 1935 г. в Гая бил създаден Гая Гаудия Матх.  През февруари 1936 на 
62-рия си рожден ден Сарасвати Тхакур открил Изследователския Институт Тхакура 
Бхактивинода или Кришанушиланагара  („Библиотека за Кришна Култура“). През 
октомври той поверил отговорността за проповядването на посланието на Махапрабху 
във Великобритания и Америка на Бхактисаранга Прабху като го благословил. 
 

Последните напътствия на Шрила Прабхупада 

 
На 27 декември 1936 г., няколко дни преди залязването на пламтящото слънце 

на Гаудия ваишнава сампрадая, Ом Вишнупада Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Госвами Тхакур говорил пред събралите се най-близки негови ученици, изричайки 
следните думи: 

„Притесних мнозина люде, поради това, че се чувствах длъжен да говоря 
чистата истина. Казах на всички да обожават Хари без лицемерие и заради това някои 
хора може би ме считат за свой враг. Причиних на много хора тревога, казвайки им да 
изоставят всички други желания и притворство и искрено да служат на Кришна. Един 
ден те ще разберат какво съм имал предвид. 

Моля всички ви да проповядвате посланието на Рупа и Рагхунатх с голям 
ентусиазъм. Нашата най-висша цел е да станем прашинки в лотосовите нозе на 
последователите на Рупа Госвами. Останете единни в следването на ашрая-виграха, за 
да удовлетворите трансценденталните чувства на единичката недвойнствена Върховна 
Истина. Преминете през този временен мимолетен живот по най-добрия начин, по 
който можете, запазвайки като най-висша мисълта за обожаването на Господа. Не 
изоставяйте тази цел дори и пред лицето на хиляди опасности, оскърбления или 
гонения. Недейте да падате духом, виждайки че повечето хора не могат да приемат 
принципите на безкористното служене към Върховния Бог. Никога не изоставяйте своя 
бхаджан, слушането и възпяването на Кришна катха, които са същината и всичко, 
което имате във вашия предан живот. Моля ви, винаги възпявайте имената на Бога, 
оставайки по-смирени от стрък трева и по-търпеливи от дървета. 

Тялото е като остаряваща крава, каквато в древни времена е била предназначена 
за жертвоприношение. Само че ние копнеем да предложим телата си на Кришна в 
жертвата на святото име, въведена от Шри Кришна Чайтаня и спътниците Му. Ние не 
търсим признанието на герои, извършили велики религиозни дела; истинското ни 
същество, истинската ни идентичност е на прашинки в лотосовите нозе на Шри Рупа 
Прабху, живот след живот. Течението, което потече от Шрила Бхактивинод Тхакур, 
никога не би могло да бъде препречено. Помнете това и се закълнете да удвоите 
усилията си, за да изпълните желанията на Бхактивинод. Сред вас има много способни 
и ценни люде. Ние не искаме нищичко за себе си; нашето единствено мото е:  
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„Взимайки тревичка между зъбите си, аз отново и отново се моля да мога да 
бъда прашинка в лотосовите нозе на Рупа Госвами, живот след живот” (Рагхунатх Дас 
Госвами, „Мукта-чарита”) 

„Докато живеем в този свят ние се срещаме с много трудности; но няма нужда 
да бъдем обърквани от тях, нито има нужда да правим усилията да ги отстраним. Това, 
което е необходимо е, докато все още сме тук, да научим какво ще остане след като 
премахнем всички трудности – каква ще бъде природата на истинския ни живот. Има 
толкова много неща, които искаме или не искаме, но трябва да стигнем до края на тази 
дуалност от привличане и отблъскване. Колкото повече се отдалечаваме от лотосовите 
нозе на Кришна, толкова повече тези неща ще ни влияят. Можем да започнем да 
разбираме изключителния вкус на служенето към лотосовите нозе на Кришна 
единствено след като сме минали оттатък тези светски привързаности и отблъсквания и 
бъдем привлечени от святото Му име. Доктрините на Кришна бхакти отначало 
изглеждат стряскащи, дори объркващи. Съзнателно или несъзнателно, всяко човешко 
същество се старае да елиминира страничните еленменти в живота, които се намесват в 
директното преживяване на вечната му пълнота. Нашето единствено задължение е да 
идем отвъд двойнственостите и да встъпим в света на тази вечна пълнота.  

Ние не питаем привързаност нито враждебност към никого в този свят. Каквото 
и да подредим в този свят трае само за един миг, докато нуждата да търсим върховната 
пълнота е еднакво неизбежна за всички. Моля ви, всички работете заедно обединени в 
хармония към тази една и съща цел: да добиете правото да служите на корена, ашрая-
виграха. Нека потокът на идеите, разпространени от Рупа Госвами, тече из целия свят. 
Нека никога и при никакви обстоятелства не оставаме безразлични към жертвените 
пламъци на святото име. Ако привързаността ни към него бъде вечно-нарастваща, ще 
постигнем всяко съвършенство. Останете верни на последователите на Рупа Госвами и 
проповядвайте ученията на Рупа и Рагхунатх ентусиазирано и безстрашно.” 
 

Встъпване във вечните забавления 

 
Сутринта на деня, в който напуснал този свят, Шрила Прабхупада помолил 

Триданди Свами Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж да му изпее песента на Нароттам 
Дас „Шри Рупа Манджари пада” и Навина Кришна Видяланкара да изпее „Тухун дая 
сагара” от превода на Бхактивинод на „Шикшаштака”. 

По-късно казал: „Давам благословиите си на всички присъстващи и на онези, 
които отсъстват. Винаги помнете, че единственият ни дълг и единствената ни религия е 
да разпространяваме служенето към Бхагавата и Бхагаван.”  

В 5.30 ч. сутринта на 1 януари 1937 г. на кришна чатуртхи Шрила Прабхупада 
влязъл във вечното царство, присъединявайки се към Радха и Кришна в тяхното 
забавление призори (нишанта-лила) от вечния 24 часов цикъл на дейностите им във 
Враджа. В края на всяка нощ Рдаха и Кришна лежат вплетени в прегръдка, ставайки 
едно тяло. В този момент, когато тяхната единенна форма на Гаурасундар е вечно 
проявена, Варшабханави Дайита Дас, техният слуга, се присъединил към тях.  

 
намасте гауравани-шри-муртайе дина-тарине 
рупануга-вируддхапа-сиддханта-дхванта-харине 

 
Отдаваме почитанията си на теб, който си въплъщение на евангелието на 

Гауранга Махапрабху, който спасяваш пропадналите и унищожаваш мрака на 
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неортодоксалните доктрини, противостоящи на заключенията на Рупа Госвами и 
последователите му. 
 
 
 

АБХАЙ ЧАРАНАРАВИНДА БХАКТИВЕДАНТА СВАМИ ПРАБХУПАДА 

 
Негова Божествена Милост А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада бе расика-

ачаря, много вещ във вкусването на сладостта на чистата преданост, проповядвана от 
Шри Чайтаня Махапрабху. Такава способност да се пият с наслада слушането и 
възпяването на Божието трансцендентално име, форма, качества и забавления е 
наистина необичайна. В „Шримад Бхагаватам” се казва: „Дори сред хиляди съвършени 
души е много трудно да се намери и една, която е чиста отдадена на Бога.” 

Съвършенството или себе-реализацията наистина са забележителни постижения, 
но бледнеят в сравнение с неопетнената преданост. Не е необходимо човек напълно да 
се отдаде на Бога, за да достигне освобождение от дефектното съществуване на 
материалния живот. Всевъзможни техники биха могли да бъдат използвани в този опит, 
но абсолютно смирение на сърцето не се изисква. От друга страна чистата преданост, 
не прилага никакви техники, но смирението и пълната отдаденост са сцената, на която 
неспирно тече драмата на божествената любов. Негова Божествена Милост имаше 
такова смирение, такава отдаденост, макар в същото време често да бе много 
взискателен, настоявайки за високия стандарт от страна на учениците си. Неговата 
настоятелност бе единствено заради Бога и затова е оправдана. Той бе пример за 
динамичната страна на смирението; не на абстрактното и стерилно, а конкретно и 
продуктивно смирение в изпълнение на Божиите заповеди. 

Шрила Прабхупада дойде в Америка през 1965 г. „като агресор”. Агресия срещу 
илюзията и във висша служба на човечеството. Причината за тази война бе 
абсолютното смирение, тъй като душите в този свят са често повече от неблагодарни, 
неосъзнавайки собственото си благо. Наградата обаче е висока. Тя е достойнството на 
душата. Такова беше делото на Негова Божествена Милост: да придаде достойнство на 
всички души и той го стори със своето смирение. Казва се, че онова което Мохамед 
направи с меч, а Християнството с богатство, той го стори със смиреното си сърце – 
наводнявайки цялата планета с любовта към Бога. Ще дойде ден, в който всички хора 
от всички раси и вяри ще възпяват славата му. 

В продължение на 12 години, започвайки от 1965, докато се скри от смъртните 
ни очи през 1977 г. Негова Божествена Милост обикаляше замното кълбо, 
трансплантирайки онова, което за някои бе някаква индийска религия насадена върху 
чуждестранна почва. Той демонстрираше на практика, че Гаудия ваишнавизмът не е 
продукт на определена култура, а дхармата на душата. Шрила Прабхупада взе живата 
концепция на онова, което наричаше Кришна съзнание и разгърна живината му далеч 
отвъд пределите, които Гаудия мислителите и практикуващите си представяха за 
достижими. Дълбока реализация лежи зад способността да се адаптира духовната 
реалност към разнообразните материални обстоятелства, правейки я достъпна за 
всички. Това е работа на ачаря, който проповядва едновременно с предписания и с 
личен пример. Ачарята не е застинал във времето. Той е разтопен от Божията любов и 
потича без ограничения към всекиго и всички, проявили и най-малък интерес към 
чистата преданост. Такъв бе приноса на Негова Божествена Милост. Той остави завета 
на любовта, не на правилата, който би могъл да приеме и продължи всеки от 
непосредствените му последователи. Даде го на всички, оглеждайки се да намери дори 
един, който наистина би разбрал посланието му. 
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Кой бе Негова Божествена Милост? Основателят-ачаря на Международното 
Общество за Кришна Съзнание, баща, прител и шактявеша аватар (упълномощена 
инкарнация на личната енергия на Бога), нитянандавеша, вдъхновен от Шрипад 
Нитянанда Прабху. Самият Бог в най-милостивото си благоразположение би могъл да 
опише онова, което виждаме в него с външните си очи, нагодени към духовния ум. 
Вътрешната истина за вечния облик на Шрила Прабхупада завинаги ще остане скрита 
за онези, които пропуснаха да прегърнат не просто формата, но самата същина на 
всичко онова, което той проповядваше и което онагледяваше. Даршанът (духовното 
откровение) за вътрешната му идентичност е негова превилегия. Дано Негова 
Божествена Милост милостиво дари това безценно виждане на всички, които го следват 
с устойчива интелигентност. 

Не можем да спасим себе си със собствени усилия, но ако поемем протегнатата 
ръка на последния учител от ученическата последователност ще получим не само 
неговата огромна помощ, но и помощта на цялата ученическа верига. Чрез тази връзка 
ще имаме всички шансове да извисим живота си.  
 
 
 
 

ШРИЛА БХАКТИ РАКШАК ШРИДХАР ДЕВА ГОСВАМИ МАХАРАДЖ 

 
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дева Госвами Махарадж се родил в Хапания, 

западен Бенгал, през 1895 г. Детството му преминало в учене и той по естествен начин 
надминавал другите във всичко, с което се захванел. Още от детството си имал 
влечение към културата на вяра в Бога, изучаването на Ведите, Упанишадите и другите 
свещени писания. Той получил свещения шнур според традициите на семейството си 
на 14-годишна възраст и афинитетът му към божествения свят продължил да нараства. 
В младите си години бил привлечен специално от Бог Рамачандра, но по-късно, когато 
влязъл в досег с доктрината на Шри Чайтаня Махапрабху, започнал да чете „Бхагавад 
Гита” и развил привързаност към Бог Кришна. 

След завършване на средното си образование Шрила Шридхар Махарадж влязъл 
в колежа Кришнанатх в Берхампор, Бенгал. След четиригодишно обучение се 
дипломирал като бакалавър по изкуствата с философия. Известно време Шрила 
Шридхар Махарадж търсел садху, от когото да приеме посвещение, но не намирал 
някой, който да го впечатли. Тогава по силата на Всемогъщия срещнал вечния водач и 
учител Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и през 1927 г. станал негов ученик. 

През 1930 г. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дал на Шрила Шридхар 
Махарадж санняс, дарявайки му името Бхакти Ракшак, което означава „закрилник на 
предаността”. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур видял в Шрила Шридхар Махарадж 
способността съвършено да защитава линията Гаудия ваишнава от изродяване и 
неразбиране. След като прочел санскритската поема на Шрила Шридхар Махарадж 
възхваляваща Бхактивинод Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати отбелязал: „Сега съм 
спокоен, че след напускането ми ще има поне един човек, който да представя моите 
заключения (бхакти-сиддханта).” 

Шрила Шридхар Махарадж е признат  заради обширните си разбирания и 
реализации върху шастрите, поради което неговият гуру му дал титлата шастра-
нипуна, което означава някой, който е изключително вещ и интелигентен в разбирането 
на значенията на шастрите. И не само неговият гуру оценявал напредъка му в Кришна 
съзнание, но и мнозина от любящите му духовни братя го приемали за по-старши. 
Много от тях, такива като А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, Шрила Бхакти 
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Праджана Кешава Махарадж, Шрила Бхакти Саранга Госвами Махарадж, Шрила 
Бхакти Дайита Мадхава Махарадж, Шрила Бхакти Промод Пури Госвами Махарадж и 
много други го считали за свой шикша гуру.  

Веднъж в едно свое писмо А.Ч Бхактиведанта Свами Махарадж казва следното: 
„Онова, което Шрипад Шрила Шридхар Махарадж нареди, аз го държа винаги над 
главата си. Той е мой вечен доброжелател. След напускането на Прабхупада (Сарасвати 
Тхакур) е редно да приемам неговите напътствия. Аз получих от него инструкцията да 
живея в тази страна завинаги.” 

Някъде след напускането на Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур през 1937 г. 
Шрила Шридхар Махарадж създава свой собствен храм, Шри Чайтаня Сарасвата Матх 
на брега на святата Ганг в Навадвип Дхам. Усвоявайки дълбоко ученията на Шри 
Чайтаня, Шрила Шридхар Махарадж започнал да съчинява оригинални текстове. 
Първата му творба „Шри-шри-прапанна-дживанамрита” е изчерпателно писание, 
изучаващо шаранагати (отдаването). Шрила Шридхар Махарадж създава многобройни 
песни, молитви и коментари на бенгали и санскрит. Сред тези безценни творби са 
коментарите към „Шаранагати” на Бхактивинод Тхакур, бенгалският превод на 
„Бхагавад Гита” и на „Бхакти-расамрита-синдху” и собствената му оригинална 
санскритска поема, резюмиращи Чайтаня лила, „Према-дхана-дева-стотрам”. 
Изключителен принос към Рупануга Гаудия Сампрадая е коментарът на Шрила 
Шридхар Махарадж към Гаятри мантрата, „Гаятри-нигудхартха”, следващ 
заключенията на „Шримад Бхагаватам”. 

Възрастните членове на общността на Гаудия ваишнавите дълбоко ценят всички 
литературни творби на Шрила Шридхар Махарадж. Добре познатият, ако не и известен 
ученик на Сарасвати Тхакур, Шрила Акинчан Дас Бабаджи Махарадж обичаше да 
казва: „Според мен писанията на Шрила Шридхар Махарадж не се различават по нищо 
от тези на Нароттам дас Тхакур.” 

Много просветлени души са утвърдили величината на „Гаятри-нигудхартха” 
като върховното съкровище на Гаудия ваишнавите. Шрила Бхакти Промод Пури 
Госвами Махарадж пише: „Тълкуванието на Шридхар Махарадж на Брахма-гаятри, 
майката на всички Веди, посочващо как тя е центрирана в медитацията върху Шримати 
Радхарани, му е било разкрито в дълбините на осъзнаването му. Това е резултат от 
божествената милост на Парамарадхя Шри Шрила Прабхупада (Сарасвати Тхакур) към 
него. Това тълкувание е дълбоко ценено от онези щастливи и интелигентни бхакти, 
които осъзнават рядката красота на чистото предано служене. 

Парама-пуджяпада Шридхар Дева е направил подарък на света с това най-
красиво и пълно обяснение на Гаятри, майката на Шрути, след като е разбрал най-
дълбокото значение на „Шримад Бхагаватам”. Той ни е показал съкровището на най-
прекрасното и разкошно богатство на висшата реалност - че любовното боготворене на 
вареня бхарго, която е най-възвишената и нежна обожателка, дарителка на екстазно 
щастие и вътрешна енергия на обожаемия Шри Лила Пурушоттам Дева, е най-добрият 
начин да се постигне милостта на Шри Кришна. Гаятри е изобилният извор на 
вдъхновението на чистата преданост и интелигентност, необходими за добиването на 
милостта на Шри Кришна, божественият Господ на вселената и е изключителното 
значение на израза шавалак чямалам прадаяте (Упанишадите).” 

В „Гаятри-нигудхартха” Шрила Шридхар Махарадж пише, „С всичките си 
мисли, с всичките си сърдечни копнежи, напълно се заемете с чисто предано служене и 
обожание на бхарга, върховната богиня Шримати Радхарани, която е безграничният 
извор и притежател на сварупа-шакти на Кришна, Върховният Прекрасен Господ 
(дева). Бидейки окончателната, хармонизираща всичко енергия на Кришна, Тя остава 
негова завинаги несравнима любима прислужница. За да обогати и престави напълно 
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неговата лила-виласа, Тя се проявява в многообразни привлекателни облици. Тя е, 
която се проявява като дхама (Голока), обителта на Кришна, във формата на прекрасно 
сияние (саундаря-джйотих) и изобилие (вайбхава), боготворейки Го и възславяйки Го 
от всички страни. Тя се разширява като лила-шакти (изначалната енергия осигуряваща 
даряващите наслада забавления на Шри Кришна по най-различни цветисти, вкусни, 
мистични, обилни и прекрасни начини).Тя е олицетворение на необятния океан от 
Любов към Кришна (махабхава-сварупини). Затова боготворете Я като най-висшата цел 
на живота си. Тя дарява благословената и почитана интелигентност, разбирането и 
вкуса на разгърнатото любовно обожание към Нея и Нейния вечно любим дева, Шри 
Кришна, осъществаването на всичко в живота. 

Звукът на Гаятри не е нищо друго освен божествената песен на флейтата на 
Кришна. Песента на тази флеята е по естествен начин преливаща от Радха-према и е 
посветена в служене на  Нейната наслада. Каква е специалната черта на тази 
всепривличаща песен на флейта в живота на копнеещите преданост? Тя дълбоко 
привлича всички души към неспирната красота, слава и качества на Неговата вечна 
любима Шримати Радхарани и ги поставя по правилен начин в техните собствени 
съответни позиции във вечното и екстатично служене към Нея. По този начин песента 
на флейтата на Кришна дълбоко вдъхновява отдадените да приемат служенето на 
артисти-слуги в божествения концерт-служене към Неговата вечна любима Шримати 
Радхарани в едно хармонично представление-служене. Най-съкровеното значение на 
песента на тази флейта за всички бхакти е радха-падам дхимахи, което означава с 
цялото си сърце, с цялата си предана любов да приемем и да се посветим в служене на 
лотосовите нозе на Шримати Радхарани. Най-висшата, най-съкровена инструкция на 
Шри Чайтаня Махапрабху е радха-падам дхимахи.” 

Кришна е дева, Върховната Божествена Личност, който разкрива Своите 
любовни забавления във вечната Голока Вриндаван, заобиколен от преданите Си, 
напоени с красивата любов към Бога. Почтителният суфикс „дева” бе придаден към 
името на Шрила Шридхар Махарадж, ставайки Шридхар Дева Госвами, поради 
способността му да разкрива вътрешните значения на божествените любовни 
забавления на Върховния Бог на искрено копнеещите преданоотдадени. Начинът, по 
който Шрила Шридхар Махарадж говореше за забавленията на Върховния Бог, бе 
абсолютно неописуем. Гласът му и всяко едно негово движение бяха пропити с 
любовта към Бога. Той бе, както възкликна един бхакта, „красота, сладост и чар в 
действие.” 

В напреднала възраст, в зрялата степен на реализациите си, Шрила Шридхар 
Махарадж говореше нашироко пред бхактите, стичащи се от целия свят да чуят от 
него ученията на Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и на великите предшестващи 
ачарии. Тези разговори са записани на видеокасети и транскрибирани и продължават да 
бъдат публикувани от Шри Чайтаня Сарасвата Матх и от многобройните 
последователи и почитатели на Шрила Шридхар Махарадж. 

През последните дни на проявените си забавления, Шрила Шридхара Махарадж 
винаги оставаше потопен в дълбоките чувства на раздяла и копнеж  по божественото 
служене към Шри Шри Радха Говинда. През 1988 г. в нощта на тъмната луна на месец 
юли, Шрила Шридхар Махарадж оттегли проявеното си присъствие от тази земна 
равнина, за да встъпи в нитя лила (вечните забавления) на Върховния Господ. 

Сега ученията на Шрила Шридхар Махарадж се разпространяват по целия свят 
чрез благородните усилия на мнозината му верни и посветени ученици. Гаура харибол! 
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ШРИЛА БХАКТИ ПРОМОД ПУРИ ГОСВАМИ МАХАРАДЖА 

 
В ранните години на 20 век Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати 

Госвами Тхакур постави началото на едно възраждане в предаността, което бързо се 
разпространи из Бенгал, Индия и целия свят. Той постави под въпрос самата основа на 
днешната теистична мисъл, по начин който е несрваним в духовната памет на изток и 
на запад. Чрез него светът бе пробуден чрез ученията на Шри Чайтаня Махапрабху и 
движението на чистата преданост, шуддха бхакти. Организирайки тази съвременна 
бхакти революция, Шрила Прабхупада сбра някои от най-великите духовни светила на 
съвременната история в своя кръг. Такава съвкупност от извисени духовни личности 
може да бъде сравнена единствено с едновременното пришествие на директните 
спътници на Шри Чайтаня Махапрабху през 16 век. Един от великаните на 
предаността, влязъл в орбитата на Шрила Прабхупада, бе Негова Божествена Милост 
Шрила Бхакти Промод Пури Госвами Махарадж. 

Не можем да опишем живота на Шрила Пури Госвами Махарадж без да 
наблегнем на неговия принос в духовното движение, в което бе така всецяло въвлечен. 
Заедно с духовните си братя, той споделяше непоколебимата вяра в служене на своя 
гуру и на посланието на Шри Чайтаня Махапрабху. Това служене бе единствената цел 
и най-висият копнеж на неговото същество. То го водеше в убеждението да прекара 
целия си живот, търсейки  щастието на Шрила Прабхупада и Махапрабху и 
изпълнението на техните желания. Ако се вгледаме в живота му отвъд числата, датите, 
местата и имената, ще видим как той въплъщава самият поток, който духовните му 
предшественици дойдоха да дарят на света. 

Шрила Пури Махарадж се родил в селцето Ганганандапур в днешен Багладеш 
на 8 октомври 1889 г. Родителите му Тарини Чаран Чакраварти и Шримати Рам 
Рангини Деви го нарекли Шри Промод Бхушан Чакраварти. В детството си той 
срещнал своя вартма-прадаршака гуру (онзи, който отваря вратите към пътя на 
предаността) Шрила Бхакти Ратна Тхакур, духовен брат и шикша ученик на Тхакур 
Бхактивинод, легендарният архитект на съвременното Гаудия ваишнава движение. Чрез 
Бхакти Ратна Тхакур той узнал за „Саджана-тошани”, Вайшнавското списание на 
Бхактивинод Тхакур, изпълнено с неговите коментари и свети  учения. По този начин 
Шрила Пури Махарадж се запознал с основните творби в традицията на шуддха бхакти, 
такива като „Чайтаня Чаритамрита”, „Чайтаня Бхагавата” и „Шримад Бхагаватам”. 
Отново чрез Бхакти Ратна Тхакур той за пръв път разбрал за бъдещия си гуру, Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада. 

Шрила Пури Махарадж бил още съвсем млад университетски студент, когато за 
пръв път застанал пред Шрила Прабхупада в Йога Питх, Шри Маяпур през 1915 г. 
Случаят бил забележителен, тъй като дикша гуруто на Шрила Прабхупада, 
Парамаханса Тхакур Шримад Гаура Кишор Дас Бабаджи бил влязъл във вечната обител 
едва предишния ден. Шрила Пури Махарадж често разказваше, че още щом съзрял 
Шрила Прабхупада и му отдал почитанията си, той разбрал в сърцето си, че това е 
неговият духовен учител. Няколко години по-късно, на благоприятния ден на Кришна 
Джанмащами през 1923 г. той приел харинам и мантра дикша от Шрила Прабхупада и 
получил името Пранавананда Брахмачари. 

По това време Шри Гаудия Матх бързо се разраствала като истинско проявление 
на Индийската религиозна култура, трансформирайки кастовия социо-религиозен свят 
на хиндуизма. Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур събирал най-близките си 
придружители, за да споделят съкровището на Шри Кришна санкиртана. Той бил 
приел триданди санняс през 1918 г.  и в ранните 1920 г. бече имал утвърдена позиция в 
духовното небе на Бенгал. Бил безстрашен, когато ставало дума да се устояват 
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истинските религиозни принципи. Учениците и практикуващите в Гаудия Матх се 
придържали към неговата линия на поведение и водели примерен живот на преданост, 
наситен с аскетизъм, дисциплина и задълбочено духовно обучение. Този висок 
стандарт на религиозен живот бил отличителен белег на Шри Гаудия Матх и останал 
нишката, водеща всички ученици на Шрила Прабхупада, в това число и Шримад Пури 
Госвами Махарадж. 

Ключът към успеха в предаността е съвършено да се слушат думите, изричани 
от духовния наставник. Шрила Прабхупада често казвал: „Всичко, което се иска от вас, 
е да ми поверите ушите си.” Шрила Пури Махарадж бил напълно отдаден на тази 
максима. Той имал щастливата съдба да общува отблизо със Шрила Прабхупада в 
продължение на 13 години, като през цялото време му служел лично, записвайки 
лекциите и разговорите му, които по-късно публикувал. Огромна част от думите, които 
е изговорил Шрила Прабхупад и с които разполагаме в наши дни, идват от неговите 
записки. В същото време Шрила Пури Махарадж развил дълбоко знание върху 
вайшнавските писания, в резултат на което станал същинска съкровищница на 
богатствата, идващи по приемствената линия на Чайтаня Махапрабху и Неговите 
последователи. Това го направило един от най-плодовитите автори и влиятелни 
учители в цялата история на Гаудия ваишнавизма. Творбите му отразват 
дисциплинирания поглед на учен, който милостиво и директно изразява най-чистите 
заключения на духовността, подкрепени от собствената му необикновено дълбока 
реализация. 

Следвайки напътствията на Шрила Прабхупада, Шрила Пури Махарадж 
редактирал, пишел или публикувал и помагал да се разпространят неизброими духовни 
публикации. В началото той бил вдъхновен и насочен от Шрила Прабхупада да започне 
да пише статии за списанието „Гаудия”, гръбнакът на мисионерската работа на Гаудия 
Матх. Седем години служел като коректор и един от главните редактори на списанието. 
През 1926 г. му била възложена задачата да редактира единственият в света 
Вайшнавски ежедневник „Дайника Надя Пракаша”. Той служил като такъв две години, 
публикувайки всички разговори на учителя си, също както и статии на свои събратя 
ученици и други съвременници. Служенето му и учеността му не останали 
незабелязани от Шрила Прабхупада, който му дарил титлите маха-махопадешака 
(велик учител) и пратна-видяланкара (пазител на мъдростта на древната духовна 
наука). 

След напускането на неговия Гурудева през 1937 г. Шрила Пури Махарадж 
продължил да следва призванието си да разпространява ученията на Шри Чайтаня чрез 
списанието „Гаудия”, отначало от Багх Базар Гаудия Матх, а по-късно от Шри Чайтаня 
Гаудия Матх в Маяпур. След като основал Шри Чайтаня Гаудия Матх през 1964 г., 
духовният брат на Шрила Пури Махарадж, Шримад Бхакти Дайита Мадхава Махарадж 
го поканил да поеме редакцията на списанието „Чайтаня Вани”. Като такъв Шрила 
Пури Махарадж служел 33 години, продължавайки делото на живота си в запазване на 
ученията на духовната си линия. Чрез „Чайтана Вани” той продължил да има дълбоко 
въздействие върху света на преданите. 

Като цяло мъдростта на Шрила Пури Махарадж е въплътена в над 60 години 
книжовна дейност върху вайшнавската философия и теология. Той съчинил огромно 
разнообразие от текстове, оживявайки Бхагавата дхарма чрез хилядите си поеми, есета, 
разкази, дневници, статии и лични писма, създавайки по този начин едно хранилище на 
богатствата на чистата преданост за своите ученици и за света. 

През 1942 г. Шрила Прабхупада се явил насън на Шрила Пури Махарадж и му 
предал санняс мантрата, заповядвайки му да приеме ордена на отречението. След като 
приел триданди санняс от своя духовен брат Бхакти Гаурава Вайкханаса Махарадж в 
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Чампахати през явгуст 1946 г., той обиколил част от Индия заедно със свои духовни 
братя, като междувременно продължил да пише и да дава лекции с голяма посветеност.  

През 1950 г. Шрила Пури Махарадж заживял един по-усамотен живот на 
обожание. Преместил се в една малка колибка на брега на Ганг в Амбика Кална. Царят 
на Бурдван бил изключително впечатлен от аскетичния му характер на светец и в деня 
на появяването на Шримати Радхарани му подарил древния храм Ананта Васудева в 
Кална. 

През 1989 г. на 91 годишна възраст Шрила Пури Госвами Махарадж основал 
Шри Гопинатх Гаудия Матх в Ишодиян, Шри Маяпур в служене на божествата Шри 
Шри Гаура-Гададхар, Джаганнатх Дева, Радха-Гопинатх и Лакшми-Нарасингха Дева. В 
последвалите години той създал още храмове в Джаганнатх Пури, Вриндаван, Калкута 
и Миднапор. 

Шрила Пури Махарадж ни учеше чрез всяко свое действие. Той блестеше във 
всички аспекти на преданите практики и не съществуваше област, в която да не прояви 
максималната си компетентност, старание и предвидливост. Това обхващаше от 
енциклопедичните му познания на писанията до поддържането на печатната преса и до 
прекрасните киртани, които пееше. Той се отличаваше изключително със своята 
чувствителност и усет към детайла в изпълнението на обожанието на муртите и 
ритуалите на предаността и заради това често бе викан за главен свещенослужител при 
повечето освещавания на мурти и церемониални функции в Гаудия Матх. Рядко бе 
виждан да си отдъхва; служенето му бе неспирен поток. Дори в последните си години, 
той оставаше буден, пишейки и мантрувайки по цяла нощ, докато всичките му млади 
ученици спяха. Когато личните му слуги идваха на сутринта, те неизбежно го намираха 
да мантрува буден светите имена, ставайки преди всички в ашрама. 

Шрила Бхакти Промод Пури Махарадж питаеше изключително силна любов към 
божествените си братя и бе вдъхновен да слави другите. Той намираше качества у 
всекиго, когото срещнеше. Успяваше да накара човек да се чувства толкова желан, а 
животът му толкова ценен. А в същото време не отделяше никакво внимание на себе 
си. Той бе емблема на смирението и простосърдечието, и благородството на духа и 
добротата му трогваха сърцата на всички всред общността на ваишнавите. В живота му 
негови близки приятели бяха Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дева Госвами, Шрила 
Бхакти Праджана Кешава Махарадж и Шрила Акинчана Кришна Дас Бабаджи 
Махарадж. До края на пребиваването му в този свят, той бе почитан от Гаудия 
ваишнавите заради учеността си, за дългия си живот на служене и преданост и бе 
направен президент на Световната вайшнавска асоциация през 1995 г. 

„Той обича своя гуру и нека се знае, че животът му е едно с думите му.” Това 
признание, идващо от самия Шрила Прабхупада, е най-обрисуващото изказване за 
личността и качествата на Шрила Пури Госвами Махарадж. Той приписваше 
значимостта на всичките си постижения единствено на милостта на своя Гурудева. По 
милостта на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Бхакти Промод Пури 
Махарадж привлече сърцата на мнозина към религията на Бхагавата. Хора от толкова 
различни страни и произходи намериха у него своя духовен водач и подслон. Той 
поддържаше принципите на чистия ваишнавизъм и начерта пътя на шаранагати. Бе 
такова въплъщение на чистата преданост и на служенето към своя духовен учител, че 
един от собствените му ученици веднъж отбеляза, че той бил способен „мълчаливо да 
изложи цялата сиддханта на Шрила Прабхупада”. 

Дълбоко сме задължени на Негова Божествена Милост за неговия дар – цял един 
живот на чиста преданост, траещ един век, към който можем да се стремим, от който 
можем да се учим и за който можем да разговаряме за собствено духовно пречистване. 
Шрила Пури Махарадж се оттегли от този свят към вечната обител в предутринните 
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часове на Нараян Чатурдаши на 21 октомври 1999 г., един ден преди Раса Пурнима. 
Божетсвеното му тяло бе пренесено от Джаганнатх Пури до Гопинатх Гаудия Матх в 
Ишодиян, където се намира вечният му самадхи параклис.  

В годините, които идват, колкото повече неговите думи и виждания биват 
превеждани, толкова повече светът извън Бенгал и Индия ще узнава за духа на 
истинската вайшнавска религия, която той неуморно споделяше. Дано милостивият 
нектарен дъжд на съвършените му учения продължава да излива благодатта си над този 
свят.  


