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На вниманието на читателя 
 
 
 

 
В Мадхя Лила, Девета Глава от „Шри Чайтаня Чаритамрита” четем следното: 
„В този ден Богът отиде на брега на река Паяшвини. След като се изкъпа, той 

влезе в храма Ади Кешава където се срещна с великите местни предани. Именно там 
Той се сдоби с древния ръкопис на пета глава от „Шри Брахма Самхита”. Това донесе 
на Бога безмерна радост и в тялото Му се проявиха божествени екстатични 
симптоми – трепет, ридание и изпотяване. Той бе зашеметен и разтреперан от 
екстаз. 

Като писание, въплъщаващо съвършените истини (сиддханта), „Шри Брахма 
Самхита” няма равна на себе си. Тя е най-добрата от всички свещени книги, 
възвестяващи славата на Върховния Бог Говинда. Безмерните съвършени истини са 
изразени в няколко думи. Това е същината на всички ваишнавски писания. 

Богът поиска ръкописът да бъде преписан много внимателно. Сетне с радост 
отиде да посети храма Ананта Падманабха.” 

Какво повече от това бих могъл да кажа? Ще кажа поне, че ако това писание е 
считано за една от най-древните свещени книги, тогава то е безпрецедентен и истински 
авторитетен източник на ученията за кришна-бхакти, предаността към Върховния Бог, 
Кришна. От друга страна ако предположим, че писанието не е било в действителност 
открито в Бенгал, а негов автор е всъщност самият Шри Махапрабху, нима би могло да 
има по-голямо щастие за нас? Сдобивайки се с каквато и да било творба или 
сиддханта, написана от Шри Махапрабху, няма как да остане дори следа от съмнение в 
мирогледа на ваишнавската мисъл. От която и страна да я погледне човек, тази свята 
книга, „Шри Брахма Самхита”, е обект на обожание за всеки преданоотдаден. 

 
 
 

Шри Бхактивинода 
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 ШРИ БРАХМА САМХИТА 
 

Глава Пета 
 
 

Стих 1 
 

ишварах парамах кришнах 
сач-чид-ананда-виграхах 
анадир адир говиндах 
сарва-карана-каранам 

 
Синоними 

 
ишварах – властелинът; парамах – върховният; кришнах – Бог Кришна; сат – 

обемащ вечно съществуване; чит – абсолютно знание; ананда – и абсолютно 
блаженство; виграхах – чиято форма; анадих – без начало; адих – произходът; говиндах 
– Бог Говинда; сарва-карана-каранам – причината на всички причини 

 
Превод 

 
Върховният Бог, въплъщението на истината, съзнанието и радостта, е 

Говинда Кришна. Той няма начало, Той е произходът на всичко съществуващо, Той 
е изначалната причина на всички причини. 

 
Пояснение 

 
Кришна е възвишеното Върховно същество, което си има вечно име, вечна 

форма, вечни атрибути и вечни забавления. Самото име „Кришна” показва 
характерната Му способност да привлича любов, изразявайки чрез Неговото вечно 
наименование апогея на съществуването. Неговото вечно, ангелски прекрасно тяло в 
синкав оттенък, сияещо с интензитета на вечно съществуващото познание, държи 
флейта с двете си ръце. Макар невъобразимата Му духовна мощ да се разпростира 
навред, Той въпреки това запазва Своя всепривличащ среден ръст чрез 
характеризиращите си духовни енергии. Неговата всеобхватна върховна субективност е 
изразена по прекрасен начин във вечното Му тяло. Концентрираното вечно присъствие, 
неприкритото знание и опияняващото щастие се откриват в най-красивия си облик у 
Него. Проявената в света част от Неговия собствен Аз е позната като всепроникващата 
Параматма (Свръхдуша), Ишвара (върховния владетел) или Вишну (закрилника на 
всички). Следователно е очевидно, че Кришна е единственият Върховен Господ. 
Неговото несравнимо, уникално духовно тяло, притежаващо превъзходно очарование, 
неспирно се разкрива посредством неизброими духовни средства (сетива) и 
неподозирани атрибути, запазващи по подобаващ начин изразителната си позиция, и 
същевременно нагаждайки се към Неговите невъобразими благоразполагащи енергии. 
Това прекрасно духовно тяло е идентично с Кришна, а духовната същност на Кришна е 
идентична със собственото Му тяло.  

Самата тази същност, интензивно споена от вечно присъствие и ликуващо 
познание, е запленяваща цел или трансцендентална икона. Следователно концепцията 
за неразличимата безформена величина (Брахман), която е едно вяло и неточно 
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представяне на познавателното блаженство, е просто полусянка от преливащото се 
сияние на трите едновременно проявени аспекта, а именно блаженият, съществуващият 
и познавателният. Тази трансцендентално проявена икона, Кришна, в Своя изначален 
облик, е предвечната основа на величествения безмерен Брахман и на всепроникващата 
Свръхдуша. Кришна е видян в истинската светлина на Своите разнообразни 
забавления, като притежател на трансцендентални крави, предводител на пастирите, 
любим на доячките, владетел на земната обител Гокула и обект на обожание за 
трансценденталните жители на Голока в образа на Говинда. Той е коренната причина 
на всички причини, които са подчиняващите и подчинените фактори в тази вселена. 
Взорът на проектираната Му отделена част върху свещените води на сътворението, т.е. 
личната Свръхдуша или Параматма, поражда вторичната енергия – природата, която 
създава светската вселена. Междинната енергия на тази Свръхдуша излъчва 
индивидуалните души, досущ като лъчи, произхождащи от слънцето. 

Тази книга е трактат за Кришна; затова встъплението е осъществено чрез 
възпяване на Неговото име в началото. 

 
 
 

Стих 2 
 

сахасра-патра-камалам 
гокулакхям махат падам 

тат-карникарам тад-дхама 
тад-анантамша-самбхавам 

 
Синоними 

 
сахасра-пата – с хиляда венчелистчета; камалам – лотос; гокула-акхям – познат 

като Гокула; махат-падам – свръх-прекрасно място; тат – на този (лотос); карникарам 
– тичинката; тат – на него (Кришна); дхама – обителта; тат – тази (Гокула); ананта – 
на Неговия безкраен аспект, Баларама; амша – от частица; самбхавам – произлиза 

 
Превод 

 
(Духовното местоположение на забавленията на Кришна е обрисувано във 

втория стих.) Великолепната обител на Кришна, известна като Гокула, има 
хиляди листица и съцветие досущ като лотос, израснал от частица от Неговия 
безграничен аспект (Ананта), а тичинката сред венчелистчетата е 
действителният дом на Кришна.  

 
Пояснение 

 
Гокула, както и Голока, не е сътворена светска равнина. Волно, необусловено е 

естеството, формиращо изявата на Неговата безгранична енергия и плодящо се 
проявление. Баладева е устоите на тази енергия. Трансценденталната същност на 
Баладева има два аспекта, а именно безгранично духовно проявление и безкрайно 
пространство, побиращо неодушевените груби неща. С едноквадрантните очертания 
(екапада-вибхути) на тази вселена ще се занимаем на подобаващото място. 
Триквадрантните разширения (трипада-вибхути) на трансценденталното безмерно 
поле на Божието всемогъщество са лишени от скръб, тлен и безпокойство; това царство 
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е безгранично сияние, изобилстващо от духовни великолепни разлиствания. Самото 
това величествено разширение обрисува проявената възвишена и изобилна 
характеристика на една още по-необятна, още по-безмерна атмосфера, чието 
великолепно местонахождение се намира изцяло отвъд земите на материалната 
природа, на оттатъшния бряг на Вираджа, реката на безпристрастието, обрамчена от 
сияйния ореол на Брахман или неразграничимата същност. Тази величествена мощ на 
безграничния дух се излъчва над горната част на сияйната сфера в най-пленителната 
Гокула, или вечно съществуващата Голока, разхубавена до изключителна степен от 
многоцветно лъчение. Някои определят тази област като обителта на Върховния 
Нараяна, или изначалния изблик. Следователно Гокула, която е идентична с Голока, е 
най-висшата равнина. Същата сфера блести като Голока в по-висшето си 
трансцендентално местонахождение, или съответно Гокула в по-нисшото си земно 
положение. 

Шри Санатана Госвами ни казва следното в своята „Брихад Бхагаватамрита”, 
която въплъщава окончателната същина на всички напътстващи книги: „Той проявява 
Своите забавления тук, на тази земя, както обичайно го прави в Голока. Разликата 
между тези два плана се състои единствено във високото и ниското им разположение; 
т.е., с други думи, Кришна играе съвсем същата роля в Голока, каквато изявява и в 
земната равнина на Гокула. На практика няма разлика между Гокула и Голока освен 
тази, че Голока се намира в най-висшата сфера на духовната равнина, и същото това 
място на забавленията на Кришна се проявява като Гокула в този земен свят.” Шрила 
Джива Госвами упоменава същото в „Бхагават Сандарбха” от неговите „Шест 
трактата”: „Макар Голока и Гокула да са идентични, по силата на невъобразимата 
енергия на Кришна Голока е зенитът на духовното трансцендентално царство, а Гокула, 
намираща се в Матхура-мандала, или провинция Матхура, се проявява в незначителния 
квадрант на Божието всемогъщество, избликващо от заблуждаващата Му енергия Мая 
под формата на този земен свят. Оскъдното човешко разбиране не може да проумее как 
необятната триквадрантност на божествената обител, намираща се отвъд човешкото 
възприятие, може да се побере в ограничената долна материална вселена, изявена в 
едноквадрантност. Това демонстрира колко велика е невъобразимата мощ на Кришна. 
Гокула е духовна равнина, следователно нейната възвишена позиция в сферата на 
материалното пространство, време и т.н. по никакъв начин не е измерима нито 
ограничена, а е безмерно проявена в пълното й необятно естество на само-сияйна 
върховна безгранична реалност (парама-ваикунтха-таттва). Обаче обусловените 
души са склонни да привнасят материално разбиране по отношение на Гокула с 
жалките си сетива, за да я принизят до нивото на своя интелект. Когато погледът на 
наблюдаващия е препречен от облак, докато се взира в слънцето, макар мъничкият 
облак да не може никога да затули слънцето, при все това забулените очи привидно ще 
наблюдават слънцето като покрито от облака. Точно по същия начин и обусловените 
души, със затулените си интелигентност, сетива и разсъдък, считат Гокула за част от 
измеримата земя.  

Единствено онзи, който има голямото щастие свързаността му със светското да е 
напълно разнищена, може да види Голока в Гокула и Гокула в Голока. Просветлението 
(гяна), постигнато в блаженото съзнание на душата чрез собственото й усърдно 
разграничаване на нереалното от реалното, никога не е могло дори да надзърне в 
сферата на Ваикунтха. Тази област се намира отвъд истината, съзнанието и 
блаженството на простия Брахман или недиференцирания Абсолют. Затова не 
съществува и шанс за божествено прозиране в Голока или Гокула посредством гяна или 
личните напъни за просветление. Това е така защото онези, които култивират гяна, 
стремейки се към освобождение, търсят реалността осланяйки се изцяло на собствените 
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си фини възприятия, ала с пренебрежение пропускат да потърсят милостта на Кришна, 
който е изпълнен с невъобразими енергии. Затова и опитът за монистична 
себереализация на устремените към освобождение е безплоден що се отнася до 
достигането на Голока Вриндавана. Като част от експлоататорския или карма опит, 
медитативният или йогийският подход е също толкова безсилен да привлече милостта 
на Бога. Затова и той не може да постигне никакъв успех в търсене на равнината на 
трансценденталния динамизъм, отвъд „единността” на Брахман. Единствено онези, 
които следват чистата преданост или шуддха-бхакти, могат да получат милостта на 
Кришна, властелина на невъобразимите сили. А единствено по милостта на Кришна 
свързаността на човека със земната илюзорна природа се прекъсва и се ражда щастието 
му да види Гокула. 

В тази връзка съществуват два основни типа съвършенство в предаността, или 
бхакти-сиддхи, а именно съвършенство в изначалната божествена природа на душата 
докато тя все още пребивава в този свят, или сварупа-сиддхи, и съвършенство при 
напускането на тленния свят, или васту-сиддхи. В сварупа-сиддхи Голока е видяна в 
Гокула, а във васту-сиддхи Гокула е видяна в Голока – това е дълбока мистерия. С 
постигането на према, или божествената любов, се постига и сварупа-сиддхи. Васту-
сиддхи се постига когато спиралите от груби и фини покривала около обусловената 
душа бъдат премахнат по сладката воля на Кришна. Ала при всички случаи, докато не 
бъде постигнато съвършенство в чистата преданост или бхакти-сиддхи, човек ще 
вижда Гокула като отделна от разбирането си за Голока. Трансценденталната равнина 
на безграничното духовно проявление, притежаваща хиляди листица и тичинка досущ 
като лотос, е Гокула, вечната обител на Кришна. 
 
 
 

Стих 3 
 

карникарам махад янтрам 
шат-конам ваджра-килакам 
шад-анга-шат-пади-стханам 

пракритя пурушена ча 
премананда-махананда- 
расенавастхитaм хи ят 
джьоти-рупена мануна 
кама-биджена сангатам 

 
 

Синоними 
 

карникарам – тичинката; махат – велика; янтрам – фигура; шат-конам – 
шестоъгълник; ваджра – като диамант; килакам – централна подпора; шат-анга-шат-
пади – на осемнадесет-сричната мантра с шест подразделения; стханам – място на 
проявление; пракритя – заедно с доминирания аспект на Абсолюта; пурушена - заедно 
с доминиращия аспект на Абсолюта; ча – също; према-ананда – от блаженството на 
божествената любов; маха-ананда – от силно трансцендентално ликуване; расена – с 
расата (вкуса); авастхитам – разположен; хи – несъмнено; ят – който; джйотих-
рупена – трансцендентален; мануна – с мантрата; кама-биджена – с кама-биджа 
(клим); сангатам - съединена 
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Превод 
 

Тичинката на този трансцендентален лотос е царството, където обитава 
Кришна. То е очертано като шестоъгълен мистичен символ, обител на 
доминираната и доминиращата половини на Абсолюта. Досущ диамант, 
сияйният върховен Кришна, изворът на всички божествени енергии, стои като 
централна ос. Великата мантра, състояща се от осемнадесет срички, оформена 
от шест интегрални части, е проявена като шестоъгълна фигура с шест 
подразделения. 

 
Пояснение 

 
Трансценденталните забавления на Кришна са два вида, а именно проявени и 

непроявени. Забавленията във Вриндавана, видими за смъртните очи, са проявената 
лила на Шри Кришна, а онези, които не са видими, са непроявената лила на Кришна. 
Непроявената лила винаги е видима в Голока, а проявената е видима за човешките очи в 
Гокула когато Кришна пожелае това. В своята „Кришна Сандарбха” Шри Джива 
Госвами Прабху казва: „Проявената лила е разкриване на непроявената лила.” По-
нататък в „Кришна Сандарбха се казва”: „Всеки „интервал”, който откриваме в 
проявените забавления на Кришна в илюзорния свят, е запълнен от тези забавления, 
които присъстват по фин, непроявен начин. Това са забавленията в Голока или голока-
лила.” Всички тези въпроси са хармонизирани от Шри Рупа Госвами в неговата „Лагху 
Бхагаватамрита”. Голока е трансценденталното проявление на най-висшата 
трансцендентална слава на Гокула. Голока е именно великолепното проявление на 
Гокула. Макар и не всяко забавление на Кришна да е проявено в Гокула, всички те са 
вечно проявени в Голока. Разкриването на непроявените забавления на Кришна в 
Голока пред обусловените души биват два вида, а именно: (1) обожание посредством 
канала на мантрите (нечуто промълвените, освобождаващи, трансцендентални звуци), 
мантропасанамайи; (2) посредством чист спонтанен изблик, сварасики, на сърдечна 
духовна любов по Кришна. Шри Джива Госвами обяснява в своите творби, че всяко 
едно от различните места и свързаните с тях обстоятелства от божествените забавления 
имат свое постоянно локализирано съществуване и върху тях може да се медитира 
посредством подобаваща мантра. Медитативното разкриване на Голока, възникващо 
от постоянна локализирана мантра-медитация върху място, съответстващо на 
определено забавление, е мантропасанамайи-лила. Ала онези забавления, които 
проникват много места с множество божествени игри и веселби, са изпълнени с 
разнообразна спонтанност и затова са сварасики – т.е. разкриват се на преданите, чиято 
трансцендентална спонтанност е узряла. 

Тази шлока предава и двете значения. Едното значение е, че в забавлението, 
придружено с обожанието чрез мантрата, състояща се от осемнадесет 
трансцендентални срички, трансценденталните слова, съдържащи се в изречената 
мантра, поставени по различен начин създават проявление само на една лила на Шри 
Кришна. Както например клим кришная говиндая гопиджана-валлабхая сваха – това е 
шестоъгълна мантра, състояща се от шест трансцендентални думи, а именно (1) 
кришная, (2) говиндая, (3) гопиджана, (4) валлабхая, (5) сва, (6) ха. Тези шест 
трансцендентални думи, когато бъдат поставени една до друга, съставляват мантрата. 

Великият шестоъгълен мистичен символ (или кръгът на Божията власт, махад-
янтра) е обяснен по следния начин: подбуждащият принцип, или семето на желанието 
(кама-биджа) – клим – е централната ос вътре в символа. Съсредоточавайки ума си 
върху трансценденталната истина с помощта на такава формула, човек може да 
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постигне познаване на когнитивния принцип, както го е сторил Чандрадхваджа (Бог 
Шива).  

Наставленията на „Гаутамия Тантра” казват: думата сва обозначава кшетрагя, 
т.е. душата, онзи, който познава съкровения си аз, а ха обозначава трансценденталната 
природа. Това значение на мантрата е потвърдено и в „Шри Хари Бхакти Виласа”. В 
тази връзка човек може да има реализация за дадено локализирано забавление с 
помощта на обожанието чрез мантрата. Това е целта на обожанието чрез мантра. 

 Основното значение е, че онзи, който дълбоко желае да встъпи в 
трансценденталните забавления на Кришна, трябва в правилната перспектива на 
връзката си с Абсолюта (самбандха-гяна), породена от склонността към предано 
служене (бхакти-раса), да отдава служене на Кришна с духовния си съкровен аз. 
Познание е да се осъзнае: (1) Кришна-сварупа – истинския облик на Кришна; (2) 
кришна чин-мая-враджа-лила-виласа-сварупа – истинската природа на 
трансценденталните забавления на Кришна във Враджа; (3) тат-парикара-гопиджана-
сварупа – истинската природа на Неговите интимни спътнички във Враджа, а именно 
гопите; (4) тад-валлабха – истинската природа на себеотдаването към Кришна в 
стъпките на тад валлабха, онези, които са най-скъпи на Кришна, духовните пастирки 
от Враджа; (5) шуддха-дживася чид(гяна)-сварупа – чистата, божествена, вътрешно 
присъща форма на душата, изградена от божествено познание; (6) чит-пракритир 
артхат кришна-сева-свабхава – вътрешно присъщата, божествена природа, т.е. 
природата на душата да отдава божествено служене на Шри Кришна. Онзи, който е 
правилно установен в подобна връзка с Абсолюта, постига душевна непоколебимост 
(ништха) в изпълнение на духовната практика (абхидхея) и узнава, че единственият 
животворен нектар или надежда (прайоджана) е радостта от служенето на Върховния 
Мъж, Шри Кришна, в „егото” на подчинена прислужница на Шри Радха, съпътствано с 
чиста преданост под формата на пълно лично себеотдаване. Това е скритият смисъл. 

И така, отначало „медитираните” забавления в Голока и Гокула могат да се 
появят в сърцето на предания, намиращ се на етапа на святата практика (садхана) чрез 
обожание посредством мантрата, а след това неудържимите волни забавления се 
разкриват на предания, достигнал етапа на съвършенството (сиддха). Това е най-общата 
позиция на Голока или Гокула, който ще става по-ясна в хода на текста. Значението на 
думите джйоти-рупена мануна (БС 5.3) е, че трансценденталният смисъл е изразен в 
мантрата, с чиято помощ, ако добави трансцендентален копнеж (апракрита-кама) по 
чиста любов към Кришна, животът на човек, който продължава да служи в тази линия, 
се пропива с върховния екстаз на радостната Божествена Любов или премананда-
махананда-раса. Такива вечни забавления, изпълнени с любов и радост, вечно сияят в 
Голока. 
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Стих 4 
 

тат-кинджалкам тад-амшанам 
тат-патрани шриям апи 

 
Синоними 

 
тат – на този (лотос); кинджалкам – венчелистчета; тат-амшанам – от 

Неговите (на Кришна) фрагментни части; тат – на този (лотос); патрани – листата; 
шриям – на гопите (водени от Шримати Радхарани); апи - също 

 
Превод  

 
Тичинката на това вечно царство Гокула е шестоъгълната обител на 

Кришна. Нейните венчелистчета са жилищата на пастирите или гопалите, 
които са най-скъпи приятели на Кришна, на когото са нежно отдадени и са 
частици от собствената Му същност. Венчелистчетата сияят прекрасно като 
множество стени. Изобилният листак на този лотос е наподобяващата гори и 
градини дхама, която е духовната обител на любящите девойки на Кришна, 
предвождани от Шри Радхика. 

 
Пояснение 

 
Трансценденталната Гокула има формата на лотос. Сърцевината й е 

шестоъгълна фигура; в нейния център се намират доминираната и доминиращата 
половини, Шри Радха-Кришна, които са целта на осемнадесет-сричната мантра. 
Техните различни субективни лични експанзии (близки прислужващи придружители), 
чиято присъща природа е божествената енергия, ги обкръжават. Семето са Радха-
Кришна.  

„Гопала Тапани Упанишад” казва: „Омкара означава Всемогъщият Гопала, 
който е едновременно енергията и Нейният притежател; а клим означава омкара. 
Следователно клим или изначалното семе на желанието (кама-биджа), изразява 
трансценденталната реалност на Шри Шри Радха и Кришна.  

 
 
 

Стих 5 
 

чатур-асрам тат-паритах шветадвипакхям адбхутам 
чатур-асрам чатур-муртеш чатур-дхама чатуш-критам 
чатурбхих пурушартхаиш ча чатурбхир хетубхир вритам 
шулаир дашабхир анаддхам урдхвадхо диг-видикшв апи 

ащабхир нидхибхир джуштам ащабхих сиддхибхис татха 
ману-рупаиш ча дашабхир дик-палаих парито вритам 

шямаир гаураиш ча рактаиш ча шуклаиш ча паршадаршабхаих 
шобхитам шактибхис табхир адбхутабхих самантатах 
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Синоними 
 

чатух-асрам – четириъгълно пространство; тат – онова (Гокула); паритах – 
околовръст; швета-двипа – Шветадвипа (белият остров); акхям – наречено; адбхутам – 
загадъчно; чатух-асрам – четириъгълно; чатух-муртех – с формата на четирите главни 
експанзии (Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анируддха); чатух-дхама – съставено 
от четири обители; чатух-критам – разделено на четири части; чатурбхих – на четири; 
пуруша-артхаих – човешки изисквания; ча – и; чатурбхих – на четири; хетубхих – 
причини или основания за постигане; вритам – обвито; шулаих – с тризъбци; дашабхих 
– десет; анаддхам – установено; урдхва-адхах – нагоре и надолу (зенит и надир); дик – 
(в) посоките (север, юг, изток и запад); видикшу – и в междинните посоки (североизток, 
югоизток, югозапад и северозапад); апи – също; аштабхих – с осем; нидхибхих – 
скъпоценности; джуштам – украсено; аштабхих – с осем; сиддхибхих – мистични 
съвършенства (анима, лагхима, прапти, пракамя, махима, ишитва, вашитва и 
камавасайита); татха - също; ману-рупаих – под формата на мантри; ча – и; 
дашабхих – по десет; дик-палаих – защитници на посоките; паритах – навсякъде 
наоколо; вритам – заобиколено; шямаих – синьо; гаураих – жълто; ча – и; рактаих – 
червено; ча – и; шуклаих – бяло; ча – също; паршада-ришабхаих – с най-висшите 
съратници; шобхитам – сияейки; шактибхих – с енергии; табхих – онези; адбхутабхих 
– необикновени; самантатах – на вси страни 

 
Превод 

 
(Външната равнина, обкръжаваща Гокула, е описана в този стих.) 

Съществува една чудна квадратна област, наречена Шветадвипа, обграждаща 
покрайнините на Гокула. Шветадвипа е разделена на четири части на всички 
страни. Обителите на Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анирудха са 
разположени поотделно във всяка от тези четири части. Тези четири отделни 
обители са заобиколени от четирите човешки цели, а именно религиозност, 
печалба, желание и освобождение (дхарма-артха-кама-мокша) наред с техните 
първопричини, четирите Веди, а именно Риг, Сама, Яджур и Атхарва, които са 
мантри по същността си. Десет копия са насочени към десетте посоки (изток, 
юг, запад, север, североизток, югоизток, югозапад и северозапад)1, в това число към 
зенита и надира. Осемте посоки са украсени с осемте скъпоценности, известни 
като Махападма, Падма, Шанкха, Макара, Каччхапа, Мукунда, Кунда и Нила, 
представящи осемте съвършенства2. Над десетте посоки бдят десет защитника 
под формата на мантри. Съратниците на Бога в оттенъци на синьо, златно, 
червено и бяло, както и необикновените енергии, начело с Вимала, сияят на вси 
страни. 

 
Пояснение 

 
Преди всичко Гокула е мястото на любовната преданост или према-бхакти. 

Следователно Ямуна, Шри Говардхана, Шри Радха Кунда и т.н. от земната Враджа-
мандала се намират в пределите на Гокула. Отново повтаряме, че цялото великолепие 
на Ваикунтха е проявено там, простирайки се във всички посоки. Забавленията на 

                                                 
1 Пурва, Дакшина, Пашчима, Уттара, Ишана, Агни, Найрит и Ваю 
2 Анима, махима, лагхима, прапти, пракамя, ишита, вашита и камавасайита – финост, свързаност със 
стихиите, лекота, постигане, вечна радост, заповядване, непривързаност и върховно удовлетворение 
(Шримад Бхагаватам” 11.15) 
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четирите пълни експанзии (чатур-вюха-виласа) всичките са там на подобаващите си 
места и от Тях безграничното трансцендентално царство, познато като Паравйома 
Ваикунтха, получава своя безмерен простор. Освобождението при постигането на 
Ваикунтха, обичайната религиозност, печалбата и страстта, присъщи на земните люде, 
са на правилните си места в Гокула, която е тяхното изначално семе, т.е. първостепенна 
причина. Ведите също са там, заети непрестанно да възпяват славата на Бога на Гокула. 
Десет копия в десетте посоки възпират и обезсърчават онези, които се стремят да 
влязат в Голока посредством медитации, без милостта на Кришна. Напъните на 
самонадеяните и тщеславни хора, опитващи се да достигнат тази област по пътищата на 
йога (медитация) и гяна (емпирично знание), се оказват осуетени, пронизани от десетте 
копия. Нирвана или себеизличаването намира своя апогей в равнината на Брахман, 
представяща едва външното покривало на Голока под формата на тези копия. Шула 
означава „копие”; оттам идва тришула – „тризъбец”; тризъбецът символизира 
подразделенията на трите земни качества (раджас, тамас, саттва) и тройния аспект 
на времето (минало, настояще и бъдеще). Аштанга-йогите, т.е. аскетите, които 
практикуват осморната йога, или гяните, устремени към освобождение в 
безличностния Брахман, опитвайки се стремглаво да се доближат до Голока, пропадат 
надолу с главите в бездната на разочарованието и безнадеждността, пронизани и 
посечени от тези тризъбци, стърчащи в десетте посоки.  

Онези, които вървят към Голока по пътя на предаността, примесена с идеи за 
величие, се запленяват по очарованията на Ваикунтха, външната покрайнина на Голока, 
омаяни от гледката на осемте съвършенства, като анима и т.н. и на великолепните 
скъпоценности като махападма и т.н. Тези, които са дори още по-неинтелигентни, 
попадат под властта на десетте мантра-защитника, надзираващи десетте посоки, и 
отново се връщат в седморния материален свят (като се започне с Бхурлока).  

По този начин Голока е практически непознаваема и непостижима. Там 
божествените образи на Господа, раздавачите на божествена милост за различните 
епохи, винаги излизат напред, за да насърчават и покровителстват приближаващите се 
преданоотдадени, които единствено достигат до Голока по пътеката на чистата любяща 
преданост (шуддха-према-бхакти). Съобразно съответните им оттенъци тези форми на 
Бога са обкръжени от подобаващи придружители и в Гокула тяхното местообиталище е 
Шветадвипа.  

Затова Шрила Вриндавана даса Тхакура, проявеният Вяса на чайтаня-лила, е 
описал селището Навадвипа с името Шветадвипа. Кулминацията на забавленията в 
Гокула - забавленията в Навадвипа - съществуват вечно в Шветадвипа. Следователно 
Навадвипа-мандала, Враджа-мандала и областта Голока са една и съща неделима 
истина; разликата е единствено в проявленията на безкрайното многообразие от 
чувства, съответстващо на разнообразната природа на преданата любов. В това има 
изключително скрит смисъл, който единствено най-великите души, притежаващи най-
възвишената трансцендентална любов, са способни да осъзнаят по милостта на 
Кришна.  

Този материален свят градира в четиринадесет основни равнини3. Работещите за 
плодовете на усилията си (карми) грихастхи - людете, живеещи със своите съпруги и 
деца, копнеещи по даряващите наслаждение резултати на плодоносните си дела - се 
скитат нагоре и надолу в пределите на трите свята Бхух, Бхувах и Свах. 
Умиротворените люде, непоклатимите в обетите си въздържани брахмачари, аскетични 
и вглъбени в истинността, заети с изключително безкористни дела, се движат из 

                                                 
3 Седемте по-висши плана са Бхурлока, Бхуварлока, Сварлока, Махарлока, Джаналока, Таполока и 
Сатялока. Седемте по-низши плана са Тала, Атала, Витала, Нитала, Талатала, Махатала и Сутала. Земята 
се намира в равнината Бхурлока. 
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пределите на световете Махах, Джанах, Тапах, чак до Сатя. Над тези светове се намира 
обителта на четириглавия Брахма, над която се простира безграничната област 
Ваикунтха, обителта на Кширодакашайи Вишну, лежащ в океан от мляко. 

 Парамаханса-саннясите (съвършените отреченици) и демоните, убити от Шри 
Хари, прекосяват реката на безпристрастието Вираджа, т.е. преминават отвъд всичките 
четиринадесет слоя на света, и постигат нирвана, изличаване на индивидуалността на 
душата, сливайки се със сияйната област Брахман. Но преданите, тласкани от знание 
(гяна-бхакта), преданите, тласкани от чиста предана наклонност (шуддха-бхакта), 
преданите, проникнати от любовна преданост (према-бхакта), преданите, водени от 
чиста любов (премапара-бхакта) и преданите, подтикван от завладяваща любов 
(прематура-бхакта), които служат на величието на Бога, постигат местоназначението 
си във Ваикунтха, трансценденталната безгранична обител на Шри Нараяна. 
Единствено преданите, които са целите проникнати и отдадени на най-висшата сладост 
и очарование на любовта във Враджа, и които с вяра вървят в стъпките на обитателите 
на Враджа, могат да стигнат в земите на Голока-дхама.  

По невъобразимата енергия на Кришна на тези предани се дават различни 
позиции в съответствие с многообразните различия в расата им, или божественото им 
предразположение за служене. Преданите, които вярно следват чистата преданост на 
обитателите на Враджа, са оказват в Кришналока, а тези, които следват чистата 
преданост на жителите на Навадвип, се озовават в Гоуралока. Преданите, които питаят 
еднаква отдаденост към Враджа и към Навадвипа, постигат насладите от служенето в 
царствата и на Кришна, и Гоура.  

Шри Джива Госвами пише в книгата си „Гопала Чампу”: „Тази върховна 
равнина се нарича Голока, понеже е обител на го, трансценденталните крави, и гопа, 
трансценденталните пастири. Тъй като е върховната обител на екстатичните 
забавления, тя е самата душа на Шри Кришна. Тази свята върховна област се нарича 
още Шветадвипа (Белия остров) заради уникалното качество на нейната неопетнена 
чистота, проявена в специфичната й невъобразима природа като арена на определени 
нектарни преживявания със също такава невъобразима трансцендентална форма. И 
двете – върховната Голока и върховната Шветадвипа – са неделимото царство Голока.” 

Скритият смисъл е, че макар Кришна да се наслаждава на забавленията си във 
Враджа, Той въпреки всичко е неспособен да вкуси радостта на пълната раса или 
божествен екстаз, и затова приема сърцето и сиянието на Шри Радхика, женския 
резервоар на Неговата любов – и с тази цел Голока е вечно проявена като Шветадвипа.  

Откриваме това илюстрирано в следните думи: „Каква е тази велика слава на 
любовта на Шри Радха? Каква е тази Моя необикновена нежна сладост и очарование, 
на която Шри Радха се наслаждава? И каква е тази фина радост, която чувства Шри 
Радха, усещайки Моята сладост и чар?” Копнеейки да познае тези три вида чувства, 
Кришначандра се ражда, досущ като луната, от океана на утробата на Шри Шачи 
Деви.” Тук Шри Джива Госвами разкрива тайния, дълбок смисъл.  

Във Ведите също се казва: „Нека ви разкрия тази загадка. В Навадвипа, която е 
идентична с Голока, на брега на Ганг, Гоурачандра, който е Говинда, се появи в 
човешки облик. Той е душата на всички души, Върховният Бог, великият светец, който 
има най-прекрасния образ на великолепен медитиращ санняси, и е въплъщение на 
чистото битие, трансцендентален спрямо трите качества на материалната природа. Той 
разкрива чистата преданост на света. Той е самият Господ, втори като Него няма. Той е 
въплъщение на всички аспекти на Абсолюта, Върховната Душа и аватарът, проявяващ 
се в хода на епохите в златен, червен, черен и бял цвят. Той е пряката същност на 
чистото познание, изпълнен с цялата трансцендентална енергия. Той се спуска в образа 
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на Свой преданоотдаден. Той е, който дарява предаността и може да бъде познат 
единствено чрез преданост.”  

В много референции от ведическите писания, като например: „асан варнас 
траях”, „кришна-варнам твишакришнам”, „ятха пашях рукма-варнам”, „махан 
прабхур ваи” се потвърждава, че Гоурачандра е идентичен с Кришна. Ала златният 
облик, в който Той милостиво се появява във вечната обител Навадвипа, която е 
идентична с Голока и където Той е вечно посветен да вкусва нектара на божествените 
забавления на Шри Шри Радха и Кришна – този златен облик (Гоура) също се появява 
във всяко едно от тези ведически твърдения. 

Точно както с посредничеството на Йогамая, или потока на вътрешната лична 
енергия на Кришна, Неговото раждане и останалите Му забавления се случват в 
Гокула, намираща се в земната равнина, по същия начин Златният Бог Гоура проявява 
лилата на Своето раждане от утробата на Шачи Деви и всичките Му божествени 
забавления се случват в Шри Навадвипа Дхама в тази светска равнина.  

Тази божествена истина е аксиоматичен принцип в духовната наука, а не плод на 
въображението в плена на Мая, заблуждаващата енергия на Бога. 

 
 
 

Стих 6 
 

евам джьотир-майо девах 
сад-анандах парат парах 
атмарамася тасясти 
пракритя на самагамах 

 
Синоними 

 
евам – така; джйотих-маях – трансцендентален; девах – Богът; сат-анандах – 

самото въплъщение на вечния екстаз; парат парах – най-превъзходният сред най-
превъзходните; атма-арамася – въвлечен в наслажденията на трансценденталната 
сфера; тася – на Него; асти – има; пракритя – със земна енергия; на – не; самагамах - 
връзка 

 
Превод 

 
Богът на Гокула е трансценденталният Върховен Господ, самото 

олицетворение на вечния екстаз. Той е отвъд светските предели и винаги се 
наслаждава в съзнателната духовна област без да е свързан с измамната земна 
природа. 

 
Пояснение 

 
Изключителната божествена енергия на Кришна, Неговата лична олицетворена 

енергия, е проявила забавленията в Голока или Гокула. По Нейна милост дживите,  
индивидуалните души, които са съставени от междинната енергия, могат също да 
встъпят в тези забавления. Вторичната външна енергия Мая, която е като сянка на 
духовната (чит) енергия, се намира на далечния (по-нисък) бряг на реката Вираджа, 
намираща се в долния предел на равнината Брахман, а Брахман е разположен на най-
ниската граница на Маха-Ваикунтха, която е обкръжаващата покрайнина на Голока. 
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Пред лицето на подобна безмерна чистота, външната енергия Мая се срамува да се 
покаже пред взора Му, какво да говорим да общува с Него.  

 
 
 

Стих 7 
 

маяярамаманася 
на вийогас тая саха 
атмана рамая реме 

тякта-калам сисрикшая 
 

Синоними 
 

маяя – с илюзорната енергия; арамаманася – на Него, който никога не общува; 
на – не; вийогах – пълна раздяла; тая – нея; саха – от; атмана – с Неговата собствена; 
рамая – духовна енергия, Рамаа; реме – общува; тякта-калам – хвърляйки погледа си 
под формата на изпращане на Своята енергия на времето; сисрикшая – с желанието да 
твори 

 
Превод 

 
Кришна е безпристрастен господар на външната заблуждаваща енергия 

Мая; Той не се съчетава с нея. При все това, нейната връзка с Абсолютната 
Истина, Кришна, не е напълно отсечена. Когато възнамерява да създаде 
материалния свят, Той се увлича в любовно забавление, общувайки със Своята 
собствена духовна (чит) енергия Рамаа, и хвърля погледа си върху заблуждаващата 
енергия под формата на изпращане на Неговата енергия на времето, което е 
допълнителна дейност. 

 
Пояснение 

 
Илюзорната енергия не е в пряк контакт с Кришна, Неговата връзка с нея е само 

индиректен намек за общуване. Той поглежда енергията Мая посредством своя 
пурушаватара, Каранарнавашайи Вишну, (Маха Вишну), който лежи в Причинния 
Океан. Каранарнавашайи Вишну е пълна част на Маха-Санкаршана, който се намира 
във Ваикунтха, сферата на личните разширени трансцендентални забавления на 
Кришна. 

Дори когато хвърля погледа си, Той не е в контакт със заблуждаващата енергия, 
защото духовната (чит) енергия Рамаа поема функцията на погледа Му като Негова 
незамърсена вечно покорна енергия. Заблуждаващата енергия, като прислужница на 
духовната (чит) енергия Рамаа, служи на проявената пълна част на Бога да се свърже с 
Рамаа, а потокът на времето е свръхестествената сила на Рамаа, която извършва 
действието; оттам произтича доминиращото влияние във вселенската творческа мощ.  
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Стих 8 
 

ниятих са рамаа деви 
тат-прия тад-вашам тада 
тал-лингам бхагаван шамбхур 
джьоти-рупах санатанах 
йа йоних сапара шактих 
камо биджам махад дхарех 

 
Синоними 

 
нитяих – регулаторът; са – тя; рамаа – духовната енергия; деви – богинята; тат 

– на Него; прия – любима; тат – на Него; вашам – под властта; тада – тогава (по 
времето на сътворението); тат – на Него; лингам – мъжкият символ или проявеният 
символ; бхагаван – притежаващ великолепие; шамбхух – Шамбху; джйотих-рупах – 
сияние; санатанах – вечен; я – който; йоних – символът на земното женско плодородие; 
са – онази; апара – неабсолютна; шактих – енергия; камах – желанието; биджам – 
семето; махат – способността за изкривено познаване; харех – на Върховния Бог 

 
Превод 

 
(Описва се индиректният процес на свързване с Мая.) Олицетворената 

трансцендентална енергия на Бога, Рамаадеви, е Провидението, любимата 
спътница на Върховния Бог. При сътворението се появява божествено сияние на 
част от пълната част на Кришна. Това сияние е Бхагаван Шамбху, проявеният 
мъжки орган на Божествеността, който е само смътно отражение на вечното 
сияние. Подчинен на енергията на Провидението, този мъжествен символ е 
частта на Абсолюта, отговорна за създаването на земния свят. Зачеващата 
енергия, произтичаща от Провидението, се появява като женския орган в образа 
на Мая, по-низшата енергия. Единението на тези органи поражда 
съществуването на махат-таттва, което е просто отражение на оригиналното 
семе на творческото желание (кама-биджа) на Върховния Бог Хари. 

 
Пояснение 

 
Обзет от желание да твори, пълната част на Кришна, Санкаршана, поема 

инициативата да доведе до пораждането на земния свят. Приемайки облика на първия 
пурушаватара, Той ляга в Причинния Океан и хвърля Своя взор към Мая 
(ограничената енергия).  

Този поглед е инструментът, причина за земното битие. Шамбху, символът на 
мъжкото земно плодене, е смътният ореол на отразеното сияние на Всемогъщия. 
Именно този символ се влага в размножителния орган на Мая, сянката на Рамаа или 
божествената енергия. Тогава отражението на изначалното семе на желанието, кама-
биджа, се появява като махат-таттва, великия или вселенския оплождащ принцип, и 
се заема с функцията да твори. Първото проявление на желанието, създадено от Маха 
Вишну, е познато като хиранмая махат-таттва – това е менталният принцип, узрял за 
създаване на поколение.  

Скритата концепция тук е, че използвайки едновременно способстващата и 
продуктивната причини (нимитта-упадана), волята на Върховния, или пуруша, твори. 
Способстващата причина е олицетворена от Мая, представяща плодородния женски 
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орган. Продуктивната причина е олицетворена от Шамбху, представящ оплождащия 
мъжки орган. Маха Вишну е пуруша, или доминиращата божествена личност, 
изразяващ волята.  

Първичните елементи или субстанцията (прадхана), е продуктивността, а 
женският подслоняващ принцип (пракрити), е Мая. Волевият фактор, довеждащ до 
съчетанието на двамата, е проявилият този илюзорен земен свят доминиращ пуруша, 
който е пълна част на Кришна. Тези три принципа са създателите на вселенското 
творение. 

 Оригиналното семе на желанието (кама-биджа), съществуващо в Голока, е 
чисто трансцендентално познание, а семето на желанието, което се наблюдава в този 
земен свят, е проявление на енергията-сянка, олицетворена от Кали и други образи. 
Макар да е прототип на Мая, оригиналното семе на желанието се намира много далеч 
от нея. Светското семе на желанието е илюзорно отражение в този земен свят на семето 
на изначалното творческо желание. Процесът на появяване на Шамбху е записан в 
десетата и петнадесетата шлоки.  

 
 
 

Стих 9 
 

линга-йoнй-атмика джата 
има махешвари-праджах 

 
Синоними 

 
линга – на земните мъжки продуктивни органи; йони – и на земните женски 

продуктивни органи; атмиках – като въплъщение; джатах – роден; имах – тези; 
махешвари – на съпругата на великия господар на този земен свят; праджах - 
потомство 

 
Превод 

 
Цялото потомство на съпругата на великия господар (Махешвара) на този 

земен свят, е въплъщение на единението на мъжките и женски органи. 
 

Пояснение 
 
Властта на Върховния Бог покрива всичките четири квадранта на Неговото 

величие. Скръбта, смъртта и притесненията липсват в трите квадранта от божието 
могъщество, които са божествените обители Ваикунтха, Голока и т.н. В този тленен 
свят на Мая, всички същества, от девите (полубоговете) до хората и т.н., наред с 
всичките им сфери на съществуване, са под властта на ограничената енергия; тук 
всичко, което съществува, е породено от продуктивната и способстващата причини, т.е. 
родено е от сексуално единение. Откритията на материалната наука потвърждават, че 
всичко познато има сексуален произход. Дърветата, растенията и дори безчувствените 
създания са резултат от единението на мъжко и женско.  

Тук е мястото да споменем, че макар намекването за мъжките и женските органи 
да предполага някакъв вид непристойност, в научен контекст изложението, основаващо 
се на принципа на сексуалността, е напълно уместно и изключително задълбочено 
илюстрира фундаментални принципи. Неблагоприличието касае единствено външните 
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обществени формалности, но науката, и още повече трансценденталната наука, не 
могат да правят компромис с елемента на истината просто заради социалните 
формалности. Затова използването им е неизбежно при разясняването на изначалния 
принцип на материалния свят, а именно илюзорното семе на желанието. Под тези думи 
трябва да се разбира единствено доминиращата енергия или мъжката активна енергия и 
женската енергия, или подчинената активна енергия. 

 
 
 

Стих 10 
 

шактиман пурушах сo 'ям 
линга-рупи махешварах 
тасминн авирабхул лингe 

маха-вишнур джагат-патих 
 

Синоними 
 

шактиман – съединен със своята женска енергия; пурушах – личност; сах – той; 
аям – това; линга-рупи – под формата на мъжки репродуктивен орган; маха-ишварах – 
Шамбху, господарят на този земен свят; тасмин – в това; авирабхут – проявен; линге – 
в проявения символ; маха-вишнух – Маха Вишну; джагат-патих – Богът на света 

 
Превод 

 
Махешвара Шамбху, мъжкият принцип на продуктивната причина, 

представящ първичния мъжки орган, се съединява със способстващата причина, 
представена от неговата енергия Мая. Маха Вишну, господарят на вселената, 
частично се спуска в него посредством хвърления си поглед. 

 
Пояснение 

 
Шри Нараяна, който не е различен от Кришна, царува в Паравйома, онази област 

от духовния свят, в която господстват величието и благоговението. Маха-Санкаршана е 
една от четворните експанзии (чатур-вюха) на Шри Нараяна, така че дори той е пълна 
част от Нараяна формата на Кришна. Чрез духовната си мощ, пълната експанзия на 
Маха-Санкаршана вечно лежи в реката Вираджа, която се намира на границата между 
трансценденталния и земния свят, и по времето на вселенското сътворение Той хвърля 
поглед към далечната сенчеста енергия Мая. 

В този момент отражението на присъщия облик на Бога под формата на Неговия 
божествен взор – Шамбху, господарят на прадхана или първичните материални 
елементи, чиято енергия е олицетворена в образа му на Рудра – се слива със земната 
способстваща причина, Мая; ала той е неспособен да действа ако не е боговдъхновен от 
Маха Вишну, който представя пряката божествена мощ на Кришна. Затова 
материалният зачатъчен елемент (махат-таттва) може да се прояви единствено 
когато пълната експанзия на Кришна – т.е. първичният аватар Маха Вишну, който е 
пълна част на Маха-Санкаршана, който е пълна експанзия на Кришна – е благосклонен 
към общите усилия на Мая, спътницата или енергията на Шива, и прадхана - 
продуктивните причинни първични материални елементи. 
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С позволението на Маха Вишну енергията на Шива последователно създава 
егото (аханкара) и петте основни елемента (панча-бхута) етер и т.н., фината форма на 
техните атрибути (сетивните обекти, танматра), и земните сетива на обусловената 
душа. Дживите, индивидуалните души, се излъчват като снопове лъчи от сиянието на 
Маха Вишну. Това ще бъде изяснено по-късно в този коментар. 

 
 
 

Стих 11 
 

сахасра-ширша пурушах 
сахасракшах сахасра-пат 
сахасра-бахур вишватма 
сахасрамшах сахасра-сух 

 
Синоними 

 
сахасра-ширша – с хиляди глави; пурушах – Бог Маха Вишну, първият пуруша-

аватара; сахасра-акшах – с хиляди очи; сахасра-пат – с хиляди нозе; сахасра-бахух – 
с хиляди ръце; вишва-атма – Свръхдушата на вселената; сахасра-амшах – източник на 
хиляди аватари; сахасра-сух – създател на хиляди индивидуални души 

 
Превод 

 
Този Господар на вселената, Маха Вишну, притежава хиляди и хиляди лица, 

хиляди и хиляди очи, хиляди и хиляди нозе, хиляди и хиляди ръце, хиляди и хиляди 
инкарнации в хиляди и хиляди пълни експанзии. Той е душата на вселената и 
създателят на хиляди и хиляди живи същества. 

 
Пояснение 

 
Маха Вишну, обектът на обожание в химните на всички Веди, е надарен с 

безгранични сетива и енергии, и е изначалният аватара, от когото се спускат всички 
останали аватари. 

 
 
 

Стих 12 
 

нараянах са бхагаван 
апас тасмат санатанат 
авирасит каранарно 

нидхих санкаршанатмаках 
йога-нидрам гатас тасмин 
сахасрамшах сваям махан 
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Синоними 
 

нараянах – наречен Нараяна; сах – този; бхагаван – Върховната Божествена 
Личност, Маха Вишну; апах – вода; тасмат – от тази; санатанат – вечна личност; 
авирасит – произтича; карана-арнах – Причинният Океан; нидхих – водна шир; 
санкаршана-атмаках – подчинената част на Санкаршана; йога-нидрам гатах – в 
състояние на дълбок сън; тасмин – в тази (вода); сахасра-амшах – с хиляди части; 
сваям – самият Той; махан – Върховната Личност 

 
Превод 

 
Маха Вишну е познат в земния свят под името Нараяна. От тази вечна 

личност е родена водната шир на Причинния Океан. Пълната част на 
Санкаршана, пребиваващ в Паравйома, с хиляди и хиляди пълни експанзии, е 
Върховната Божествена Личност, Върховният мъж, който ляга в Своя 
божествен сън (йога-нидра) във водите на Причинния Океан. 

 
Пояснение 

 
Екстатичният транс на Върховния Бог в съкровената радост на собствената Му 

същност се нарича йога-нидра. Самата Рамаа Деви, за която бе споменато по-рано, е 
Йоганидра, олицетворена като Йогамая, духовната енергия на Бога.  

 
 
 
 

Стих 13 
 

тад-рома-била джалешу 
биджам шанкаршанася ча 
хаймаnй андани джатани 
маха-бхутавритани ту 

 
Синоними 

 
тат – на Него (Маха Вишну); рома-била-джалешу – в порите на кожата; 

биджам – семената; санкаршанася – на Санкаршана; ча – и; хаимани – златен; андани – 
яйца; джата ни – роден; маха-бхута – от петте велики елемента; авритани – покрит; 
ту - несъмнено 

 
Превод 

 
Божествените семена на Санкаршана се раждат от порите на Маха 

Вишну като безчет златни яйцеклетки. Тези златни семена са покрити от петте 
материални елемента. 
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Пояснение 
 

Такъв е колосалният магнитуд на функцията на първия аватара, който ляга във 
водите на Причинния Океан. Безброй милиарди „семена”, всяко от които е вселена, се 
пораждат от порите на тялото Му. Тези вселени са копия на безграничната сфера на 
духовния свят. Докато пребивават в тялото на пурушаватара, в качеството си на по-
низш или неясен аспект на Божествеността (чидабхаша), те наподобяват златни яйца. 
Но когато Маха Вишну решава да прояви битието на този свят, финото съществуване 
на доминиращите материални елементи – които участват като фактор на 
способстващата и продуктивната причини на Мая – ги обвиват. Тези златни 
„космически яйца” се излъчват при издишването на Върховната Личност и когато 
влизат в безкрайно многото утроби на Мая, те нарастват чрез петте разнородни земни 
елементи (пръст, вода огън, въздух и етер). 

 
 

 
Стих 14 

 
пратй-андам евам екамшад 
екамшад вишати сваям 
сахасра-мурдха вишватма 
маха-вишнух санатанах 

 
Синоними 

 
прати – всяка; андам – подобна на яйце вселена; евам – така; ека-амшат ека-

амшат – като Негова собствена отделена пълна част; вишати – влиза; сваям – лично; 
сахасра-мурдха – с хиляди глави; вишва-атма – Свръхдушата на вселената; маха-
вишнух – Маха Вишну; санатанах - вечен 

 
Превод 

 
Този Маха Вишну влиза във всяка една вселена (или космическо яйце) в 

Своите индивидуални пълни части. Всички тези божествени части са Неговият 
свръхземен всемогъщ облик  - вечната форма на Маха Вишну с хиляди и хиляди 
глави – Душата на вселената. 

 
Пояснение 

 
Маха Вишну, който поляга в Причинния Океан, е пълна част на Маха 

Санкаршана. Тъй като множество вселени се излъчват от Него, Той влиза във всяка 
една от тях със Своите лични пълни части. Всяка една от тези части е Гарбходакашайи 
пуруша, който във всички отношения е еднакъв с Маха Вишну. Гарбходакашахи Вишну 
е познат като съвкупната антариями или колективната, вездесъща Свръхдуша на 
вселените.  
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Стих 15 
 

вамангад асриджад вишнум 
дакшинангат праджапатим 
джьотир-линга-маям шамбхум 
курча-дешад авасриджат 

 
Синоними 

 
вама-ангат – от левия Му крайник; асриджат – Той създал; вишнум – Бог 

Вишну; дакшина-ангат – от десния Му крайник; праджапатим – Хиранягарбха 
Брахма; джйотих-линга – божественото мъжко проявено сияние; маям – обхващащ; 
шамбхум – Шамбху; курча-дешат – от пространството между двете Му вежди; 
авасриджат – Той създал 

 
Превод 

 
Маха Вишну създаде Вишну от лявата си страна, Праджапати от дясната 

си страна, а Шамбху, божественото проявено мъжко сияние, създаде от 
междувеждието си. 

 
Пояснение 

 
Тук Шри Вишну се отнася до индивидуалната антариями или Свръхдуша, 

присъстваща в сърцата на всички дживи, Кширодакашайи пуруша, полягващ в млечния 
океан. Праджапати или „първият прародител”, който е Хиранягарбха, частта от 
Върховния Бог, се различава от четириглавия Брахма по това, че той е зачатъчния 
принцип на всички Брахми в безбройните вселени. Божествено проявената мъжка 
сияйна форма на Шамбху, е пълно проявление на неговия източник, оригиналния 
основен мъжествен Шамбху, който бе описан по-рано. 

Вишну е пълна експанзия (свамша-таттва) на Маха Вишну и затова Той е 
Сарва Махешвара, или Върховният Бог на всичко. А Праджапати Брахма и Шамбху са 
отделени части на Маха Вишну (вибхинамша), затова са богове с делегирани функции. 
Тъй като личната енергия на Бога винаги пребивава от лявата Му страна, Вишну, който 
се появява от чистата същина  на духовната енергия на Маха Вишну, излиза от лявата 
страна на Неговото тяло. 

Вишну е Свръхдушата, присъстваща в сърцата на всички дживи. Той е 
Божествената Личност, за който във Ведите се казва, че е с големината на палец. Той е 
поддръжникът. Именно Него обожават кармите или тези, които искат да се издигнат, 
като „Ягешвара Нараяна”, или господаря на жертвоприношенията, а йогите медитират 
върху Него като Параматма, желаейки да станат едно с Него. 
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Стих 16 
 

аханкаратмакам вишвам 
тасмад етад вяджаята 

 
 

Синоними 
 

аханкара – земният егоистичен принцип; атмакам – съхранявайки; вишвам – 
вселена; тасмат – от този (Шамбху); етат – това; вяджаята – е произлязло 

 
Превод 

 
Тази вселена, обемаща земното его, е породена от Шамбху. Това е 

функцията на Шамбху по отношение на дживите. 
 

Пояснение 
 

Най-изначалната, чиста същност е Върховната Божествена Личност, 
Всеистинният, у когото няма и следа от отделен егоизъм. Отделеният мъжки органичен 
егоизъм, т.е. отделното символично съществуване, появяващо се в земния свят, е само 
илюзорно отражение на онова чисто битие. Представено от изначалния Шамбху, това 
съществуване се съединява с изкривения образ на Рамаадеви – Мая, или принципът на 
земната женска утроба-вместилище. На този етап Шамбху е представен като 
продуктивна причина единствено по отношение на елементарната материя. Когато в 
хода на еволюцията всички вселени се проявяват, развитата концепция за „Рудра” също 
се появява в същността на Шамбху, който е, както бе обяснено по-рано, роден от 
веждите на Маха-Вишну. Обаче същността на Шамбху по природа е егоистична 
(аханкаратмака) при всички обстоятелства. 

Когато безбройните дживи – които са искрици от чит, или трансценденталното 
съзнание, излъчващо се от чит-лъчите на Параматма – отъждествяват себе си с чистото 
его на посветени слуги на Върховния Бог, тяхната свързаност със света на Мая престава 
да съществува; те стават членове на царството на Ваикунтха. Ала когато забравят това 
его и пожелаят да се наслаждават на Мая, егоистичният принцип на Шамбху влиза в 
тяхното битие и ги поставя в рамката на отделни наслаждаващи се. 

И така, Шамбху е принципът в основата на егоистичния свят и на земното 
телесно его на дживите. 

 
 
 
 

 
Стих 17 

 
атха таис три-видхаир вешаир 

лилам удвахатах кила 
йога-нидра бхагавати 
тася шрир ива сангата 
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Синоними 
 

атха – после; таих – с тези; три-видхаих – тройни; вешаих – форми; лилам – 
забавления; удвахатах – продължавайки; кила – действително; йога-нидра – Йоганидра; 
бхагавати – изпълнен с екстатичния транс на вечното блаженство; тася – на Него; 
шрир – богинята на щастието; ива – като; сангата – заедно с 

 
Превод 

 
След това тази Върховна Божествена Личност, влизайки във вселената в 

облика на Вишну, Брахма и Шамбху, играе Своите забавления на поддържане, 
съзидание и разрушение. Тези забавления касаят земния свят. И тъй като те са 
от низш порядък, Богът остава настрани, хармонирайки си със Своята 
Йоганидра, която е аспект на Неговата божествена енергия в присъщото Му 
битие на Вишну. Тя е женското въплъщение на Неговия транс на съкровения 
божествен екстаз. 

 
Пояснение 

 
Като отделни части (вибхинамша) от същността на Бога, и Праджапати, и 

Шамбху се намират в обхвата на отделения егоизъм, и затова всеки от тях се свързва 
със собствената си съответна енергия, Савитри и Ума. Единствен бхагаван, Върховната 
Божествена Личност Вишну, е господарят на божествената енергия чит, олицетворена 
в образа на Рамаа или Шри. 

 
 

 
Стих 18 

 
сишрикшаям тато набхес 
тася падмам виниряяу 
тан-налам хема-налинам 
брахмано локам адбхутам 

 
Синоними 

 
сисришкаям – когато се появила волята да твори; татах – тогава; набхех – от 

пъпа; тася – на Него; падмам – лотос; виниряяу – излязъл; тат-налам – неговото 
стебло; хема-налинам – като златен лотос; брахманах – на Брахма; локам – обителта; 
адбхутам - удивителен 

 
Превод 

 
Когато Гарбходакашайи Вишну желае да сътвори вселените, едно златно 

лотосово цвете израства от пъпа Му. Разположен върху стеблото, този лотос е 
Брахмалока или Сатялока, обителта на Бог Брахма. 
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Пояснение 
 
Тук думата „златно” се отнася до чидабхаса – мъглявият аспект или отражение 

на Божествеността. 
 
 

Стих 19 
 

таттвани пурва-рудхани 
каранани параспарам 
самаваяпрайогач ча 

вибхиннани притхак притхак 
чич-чхактя саджджамано’ тха 

бхагаван ади-пурушах 
йоджаян маяя дево 

йога-нидрам акалпаят 
 
 

Синоними 
 

таттвани – елементи; пурва-рудхани – предварително създадени; каранани – 
причини; параспарам – взаимно; самавая – на процеса на конгломерация; апрайогам – 
от неприлагането; ча – и; вибхиннани – отделни; притхак притхак – един от друг; чит-
шактя – с Неговата духовна енергия; саджджаманах – общувайки; атха – тогава; 
бхагаван – Върховната Божествена Личност; ади-пурушах – изначалният Бог; йоджаян 
– карайки да се съберат; маяя – с Мая; девах – Богът; йога-нидрам – Йоганидра; 
акалпаят – Той се съчетава с 

 
Превод 

 
Преди да се съчетаят, петте основни материални елемента пребиваваха в 

сурово състояние, отделени в различни форми. На този етап процесът на 
комбинирането им още не бе настъпил. Общувайки със Своята духовна енергия, 
изначалната Божествена Личност Маха Вишну раздвижи Мая и съедини тези 
отделни елементи чрез процеса на съчетаването или хармонизирането им, и 
осъществи сътворението на материалния свят. Той оставаше потънал в 
Йоганидра, която е Неговото единение с божествената Му енергия. 

 
 

Пояснение 
 

Маядхякшена пракритих суяте сачарачарам: „Всички подвижни и неподвижни 
същества са сътворени от майката природа под Моя насока.” (БГ 9.10) Пояснението на 
този стих от „Шри Гита” е следното: първоначално Мая, сянката на енергията чит, или 
духовната енергия, била неподвижна; също така и елементите на нейната сфера от 
съставки, които щели да формират продуктивната причина за сътворението, били 
отделни и несъчетани. По волята на Кришна, т.е. с посредничеството на мощта на Маха 
Вишну, способстващата и продуктивната части на Мая се обединили и ефектът от това 
се проявил под формата на материалния свят. Въпреки това, по време на цялата тази 
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функция, самият Върховен Бог останал съединен със Своята божествена енергия, 
Йоганидра. 

Думата „Йоганидра” или „Йогамая” трябва да се разбира по следния начин: 
природата на божествената енергия е озаряваща или разкриваща, докато природата на 
нейната сянка е да проявява мрака на земното невежество. Когато Кришна желае да 
осветли или разкрие нещо в мрачините на материалния свят, Той извършва тази задача 
свързвайки (йога) инертната сянка Мая със свръхсилата на Своята божествена енергия; 
именно това означава „Йогамая”. 

Тя се подразбира в два смисъла – във Ваикунтха смисъл и в светски, невеж 
смисъл. Кришна, пълните експанзии на Кришна (свамша) и онези от Неговите отделени 
частици или души (вибхинамша-дживи), които са напълно чисти, преживяват 
Ваикунтха смисъла в това откровение, докато материално обусловените души чувстват 
светския, невеж смисъл. Един параван забулва духовното преживяване в способностите 
за възприемане на материално обусловените души и този параван е познат като 
„Йоганидра”; това също е влияние на енергията на Върховния Бог. Този принцип ще 
бъде разгледан по-подробно по-нататък. 

 
 
 
 

Стих 20 
 

йоджайитва ту танй ева 
правивеша сваям гухам 

гухам правище тасмимс ту 
дживатма пратибудхяте 

 
 

Синоними 
 

йоджайитва – след като се насъбират; ту – тогава; тани – тях; ева – несъмнено; 
правивеша – Той влезе; сваям – самият Той; гухам – скритата пещера; гухам – скритата 
пещера; правище – след като Той влезе; тасмин – вътре в това; ту – тогава; джива 
атма – душите; пратибудхяте – бяха събудени 

 
Превод 

 
Съчетавайки всички тези разчленени елементи, Той прояви безчет 

материални вселени и лично влезе в гуха – съкровената сърцевина на съвкупността 
от вселенски форми. В този момент дживите, които спяха по време на 
катаклизма, се пробудиха. 

 
Пояснение 

 
На думата „гуха” са дадени множество интерпретации в писанията. На някои 

места непроявените забавления на Бога са наречени „гуха”; на други места „гуха” се 
отнася до мястото, където е локализирана индивидуалната Свръхдуша на всяка вселена; 
също така на много места най-съкровеното кътче в сърцето на всяка джива е назовано 
„гуха”. Основният въпрос е, че всяко място, което е неразкрито за обикновения 
наблюдател, е познато като гуха. 
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Всички дживи, които в предишния милениум са се слели с тялото на Върховния 
Бог Хари по време на великото вселенско унищожение, случило се в края на живота на 
Бог Брахма, отново се проявяват в света в позиции, съответстващи на импулсите от 
предишните им светски дейности или карма (дживатма пратибудхяте). 

 
 

 
Стих 21 

 
са нитьо нитя-самбандхах 
пракритиш ча параива са 

 
 

Синоними 
 

сах – онова (джива); нитях – вечна; нитя-самбандхах – имайки вечна връзка; 
пракритих – енергия; ча – и; пара – духовна; ева – несъмнено; са - онова 

 
Превод 

 
Джива, душата, е вечна и има вечна връзка с Бога в безначалното и 

безкрайно време; тя е от по-висшата, трансцендентална енергия. 
 

Пояснение 
 

Така както има несекваща връзка между слънцето и неговите сияещи лъчи, по 
същия начин Върховният Бог и дживите имат вечна връзка. Дживите са атомни 
частици от Неговите лъчи съзнание, или божествената енергия, и затова не са преходни 
както земните неща. Понеже са частици от лъчите на Неговото сияние, те са наследили 
в миниатюрна пропорция качествата на Кришна; затова джива е въплъщение на 
възприемането, възприемащия, егоизма, наслаждаващия се, мислещия и вършещия. 

Взаимната разлика между Кришна и джива е, че Кришна е всемогъщ, докато 
джива е миниатюрна като атом. Тяхната вечна взаимовръзка е, че джива е вечен слуга 
на Върховния Бог, а Богът е неин вечен господар. Джива, освен това, е надарена с 
обилна пригодност за раса, или божествена екстатична връзка с Бога. 

Стихът от „Шри Гита” апареям итас тв аням пракритим видхи ме парам (БГ 
7.5) ни съобщава, че дживите принадлежат към по-висшата или трансцендентална 
енергия на Кришна; всички качества на чистата душа са трансцендентални спрямо 
осемте материални качества (его и т.н). Затова енергията джива, въпреки своята 
миниатюрност, е по природа по-висша от илюзията, или Мая. 

Друго название на енергията джива е татастха-шакти, или „междинна 
енергия” поради това, че тя се намира на разделителната линия между равнината на 
Мая и божествеността. Заради своята миниатюрност, тя е склонна да бъде улавяна от 
илюзията, ала когато се покорява на Кришна, господаря на Мая, вече не е податлива на 
плена на илюзията. Обусловената душа, която е уловена от Мая от незапомнени 
времена, се налага да преживява земни злочестини и скърби, и да се преражда отново и 
отново. 
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Стих 22 
 

евам сарватма-самбандхам 
набхям падмам харер абхут 
татра брахмабхавад бхуяш 
чатур-веди чатур-мукхах 

 
Синоними 

 
евам – така; сарва-атма – с всички души; самбандхам – свързан; набхям – от 

пъпа; падмам – един лотос; харех – на Вишну; абхут – изниква; татра – там; брахма – 
Брахма; абхават – бе роден; бхуях – отново; чатух-веди – образован в четирите Веди; 
чатух-мукхах – с четири лица 

 
Превод 

 
Лотосът, който израства от пъпа на Вишну, е свързан с всички души. 

Четириглавият Брахма, познавачът на четирите Веди, се ражда в този лотос. 
 

Пояснение 
 

Този лотос, който е обител на съвкупността от дживи, израства от пуруша, 
присъстващ навред във вселенските форми. Олицетворението на земната наслада, 
четириглавият Брахма, е роден от първоначалния Брахма, Хиранягарбха, който 
представя съвкупността от дживи в обусловено телесно съществуване. По този начин е 
изяснена позицията на бог Брахма; като господар с делегирана власт, той също 
притежава свойството да е отделена част от Кришна (вибхинамша). 

 
 

 
Стих 23 

 
санджато бхагавач-чхактя 
тат-калам кила чодитах 
сисрикшаям матим чакре 
пурва-самскара-самскритах 
дадарша кевалам дхвантам 
нанят ким апи сарватах 

 
Синоними 

 
санджатах – при раждането; бхагават-шактя – чрез божествената енергия; 

тат-калам – в това време; кила – наистина; чодитах – бидейки насочван; сисрикшаям 
– към акта на сътворение; матим – неговият ум; чакре – обърнат; пурва-самскара-
самскритах – под импулса на предишните впечатления; дадарша – той видя; кевалам – 
единствено; дхвантам – мрак; на – не; анят – друго; ким апи – каквото и да било; 
сарватах – във всички посоки 

 



 29

Превод 
 

Когато се роди, бог Брахма, насочван от енергията на Върховния Господ, 
започна да обмисля въпроса за сътворението съобразно тенденциите, оформили се 
в предишните му животи (пурва-самскара); ала не виждаше нищо освен мрак във 
всички посоки. 

 
Пояснение 

 
Стремежът на Бог Брахма да твори е единствено в резултат на импулсите, 

породени от предишните му действия. Всяка джива приема природа и идентичност 
съобразно същия процес и по силата на тази природа се оформят стремежите й. Това е 
познато като „невидимото” или „плодът на действията” (карма-пхала). Естественият 
импулс на Бог Брахма се появява по силата на делата му в предишната епоха. По същия 
начин някои дживи, притежаващи необходимите достойнства, също достигат до поста 
на Брахма. 

 
 
 

Стих 24 
 

увача пуратас тасмаи 
тася дивя сарасвати 
кама-кришная говинда 
хе гопи-джана итй апи 
валлабхая прия вахнер 

мантрам те дасяти приям 
 

Синоними 
 

увача – каза; пуратах – пред; тасмаи – на него; тася – на Него (Върховния Бог); 
дивя – божествена; сарасвати – богинята на мъдростта; кама – кама-биджа (клим); 
кришная – на Кришна; говинда – на Говинда; хе – о; гопи-джана – на гопите; ити – 
така; апи – също; валлабхая – на скъпата; прия вахнех – съпругата на Агни, Сваха 
(думата „сваха” се произнася докато се поднасят възлияния); мантрам – мантра; те – 
на теб; дасяти – ще дари; приям – сърдечното желание 

 
Превод 

 
Тогава божествената вибрация на Върховния Бог, Дивя Сарасвати, каза на 

Брахма, който виждаше наоколо си само тъмнина: „О Брахма, клим кришная 
говиндая гопи-джана валлабхая сваха – тази мантра ще донесе осъществяване на 
всичките ти сърдечни желания.” 

 
Пояснение 

 
Мантрата от осемнадесет срички, включително и семето на стремежа (клим) е 

най-висша. Тя има две характеристики, едната от които е да тласка чистата душа към 
Върховния Омайник на сърцата, Кришна, Бога на Гокула, господаря на гопите. Това е 
апогеят на божествения стремеж на душата. Когато практикуващият преданоотдаден се 
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избави от себични желания, по този начин той може да постигне съвършенството на 
божествената любов, према. Ала в случай, че практикуващият храни някакви лични 
желания, тази върховна мантра сбъдва и тях. В божественото разбиране семето на 
стремежа е вътрешно-присъщо в лотоса на Голока; а семето на желанието, отразено в 
материалните цели, изпълнява всички видове желания в света на Мая. 
 
 
 
 

Стих 25 
 

тапас твам тапа етена 
тава сиддхир бхавишяти 

 
Синоними 

 
тапах – духовно въздържание; твам – ти; тапа – практикувай; етена – чрез 

това; тава – твоето; сиддхих – осъществяване; бхавишяти – ще бъде 
 

Превод 
 

„О Брахма, извършвай въздържание, докато медитираш над тази мантра, и 
ще постигнеш всяко съвършенство.” 

 
Пояснение 

 
Смисълът е очевиден. 
 

 
 

Стих 26 
 
 

атха тепе са сучирам 
принан говиндам авяям 

шветадвипа-патим кришнам 
голока-стхам парат парам 
пракритя гуна-рупиня 
рупиня парюпаситам 
сахасра-дала-сампанне 

коти-кинджалка-бримхите 
бхумиш чинтаманис татра 

карникаре махасане 
самасинам чид-анандам 
джьоти-рупам санатанам 
шабда-брахма-маям венум 
вадаянтам мукхамбудже 
виласини-гана-вритам 

сваих сваир амшаир абхищутам 
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Синоними 
 

атха – тогава; тепе – практикува отречение; сах – той (Брахма); сучирам – за 
дълго време; принан – удовлетворявайки; говиндам – Говинда; авяям – нетленен; 
шветадвипа-патим – господарят на Шветадвипа; кришнам – Кришна; голока-стхам – 
намиращ се в Голока; парат парам – най-велик от всички; пракритя – чрез външната 
енергия; гуна-рупиня – въплъщавайки всички земни качества; рупиня – притежавайки 
форма; парюпаситам – обожаван отвън; сахасра-дала-сампанне – върху лотос с хиляда 
листица; коти-кинджалка – с милиони тичинки; бримхите – увеличен; бхумих – 
земята; чинтаманих – вълшебен философски камък; татра – там; карникаре – на 
венчелистчето; маха-асане – на великолепен трон; самасинам – седнал; чит-анандам – 
формата на трансцендентално блаженство; джйотих-рупам – сияен облик; санатанам 
– вечен; шабда-брахма – божествен звук; маям – обхващащ; венум – флейтата; 
вадянтам – свирейки; мукха-амбудже – в Неговата лотосова уста; виласини-гана – от 
гопите; вритам – заобиколен; сваих сваих – собствен съответно; амшаих – от 
подчинени части; абхиштутам - обожаван 

 
Превод 

 
Желаейки да постигне милостта на Говинда, Брахма се зае с дълго 

практикуване на отречение за удовлетворение на онзи Господар на Шветадвипа, 
който не е друг, а Кришна в Голока. Мадитацията на Брахма течеше по следния 
начин: в земята, изградена от сбъдващи желанията скъпоценни камъни се намира 
хилядолистно лотосово цвете, което цъфти в милиони тичинки. В средата на 
лотоса има величествен трон, на който седи вечният Шри Кришна, въплъщение 
на сиянието на божествения любовен екстаз. На лотосовите Му устни звучно 
вибрира флейтата на трансценденталния звук, а славата Му е възпявана от 
гопите на Неговите забавления (които Го заобикалят), наред с приятелките на 
гопите, които са техни съответни лични експанзии. Като върховния обожаем 
обект, Той е почитан (отвън) от Пракрити (Мая), която е въплъщение на 
материалните качества (гуни). 

 
Пояснение 

 
Природата на Мая е материално активна (раджастична) и тя приема облика на 

Дурга и т.н., въплъщавайки качествата на материалните истина, активност и инерция 
(или саттва, раджах и тамо-гуна). Обаче обектът на нейната медитация е напълно 
трансцендентален и затова Мая – олицетворението на по-низшата енергия – медитира 
върху Кришна с отношение на почит и обожание. 

Онези, който имат материални копнежи в сърцето, трябва да почитат обекта на 
обожание на Маядеви. Дори без да обожават Маядеви, те ще постигнат успех 
почитайки обекта на нейното обожание. Смисълът на стиха от Шримад Бхагаватам: 
акамах сарва-камо ва мокша-кама, тиврена бхактийогена яджета пурушам парам 
(ШБ 2.3.10) е, че макар различните полубогове, като експанзии на мощта на Върховния 
Бог, да даряват разни награди, при все това интелигентният човек обожава с решителна 
преданост Върховния Бог, който притежава силата да дарява всички плодове.  

Така Брахма медитирал върху почитаната и обожавана от Маядеви истина, 
Кришна, върховния наслаждаващ се на забавленията си в Голока. Чистата преданост, 
която е свободна от всякакъв вид мимолетни желания, е нишкама-бхакти, или 
преданост, лишена от личен интерес или себичност; докато предаността на Брахма и 
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личностите от неговия калибър е сакама, т.е. притежаваща някакъв личен интерес. Все 
пак, дори и в такава заинтересована преданост съществува степен на безкористност и 
тази тема ще бъде осветлена в последните пет стиха на тази свята книга. Докато човек 
не е постигнал сварупа-сиддхи, или съвършенство в божествената си същност, методът, 
даден тук, е подходящ начин за падналите обусловени души да отдават предано 
служене.  

 
 
 

Стих 27 
 

атха вену-нинадася 
трайи-мурти-майи гатих 
спхуранти правивешашу 
мукхабджани сваямбхувах 
гаятрим гаятас тасмад 
абхигатя сароджаджах 
самскриташ чади-гунуна 
двиджатам агамат татах 

 
Синоними 

 
атха – тогава; вену-нинадася – на звука на флейтата; трайи-мурти-майи – 

майката на трите Веди; гатих – средството (Гаятри мантрата); спхуранти – стана 
проявена; правивеша – влиза; ашу – бързо; мукха-абджани – лотосовите лица; 
сваямбхувах – на Брахма; гаятрим – Гаятри; гаятах – звучейки; тасмат – от Него 
(Шри Кришна); адхигатя – получил; сароджа-джах – лотосороденият (Брахма); 
самскритах – посветен; ча – и; ади-гуруна – от изначалния учител; двиджатам – 
статута на два пъти роден; агамат – постигна; татах – след това 

 
Превод 

 
Тогава Гаятри в тройна форма, т.е. във формата на омкара (а-у-м) се изля 

като прекрасната хармонична мелодия на песента от флейтата на Кришна. 
Влизайки през ушите на Брахма, тя бързо се появи на лотосовите му уста. Така 
Брахма, който бе роден от лотосово цвете, получи Гаятри, лееща се от песента 
на божествената фелйта на Бог Кришна, и по този начин получи посвещение от 
Върховния Бог, изначалния гуру, и се издигна до положението на два пъти роден 
(двиджа). 

 
Пояснение 

 
Божествената вибрация от флейтата на Кришна е звукът на истината, познанието 

и екстаза (саччиданандамая) и по този начин образецът на Ведите присъства в 
божествения звук. Гаятри е ведическа метрика, обхващаща едновременно медитация и 
молитва в компактна форма. Нещо повече от това, Кама-Гаятри е най-висшата, тъй като 
молитвата и медитацията, съдържащи се в нея, са с природата на цялостните 
божествени забавления по начин, който не може да бъде открит в никоя друга Гаятри. 

Кама-Гатяри, която се изрича след осемнадесет-сричната мантра, е клим 
камадевая видмахи пушпабаная дхимахи танно ‘нангах прачодаят. В тази Гаятри е 
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загатната реализацията на лила, или божествените забавления, на Шри 
Гопиджанаваллабха, любимия на гопите, след цялостна медитация върху Него, както и 
молитва за постигане на (служене към) този трансцендентален Купидон. В целия 
трансцендентален свят не съществува по-висш начин за постигане на божествената 
любов в подслона на екстатичната връзка с Него. 

Веднага щом тази Гаятри влязла в ушите на бог Брахма, той получил 
пречистващо посвещение в статута на два пъти роден, или двиджа, и започнал да пее 
Гаятри. 

Всяка джива, която подобаващо е получила тази Гаятри, е постигнала 
божествено прераждане. Това прераждане е вход към трансценденталната равнина, 
нещо неизмеримо по-висше от статута на посвещението или второто раждане на 
материално обусловените души, давани според тяхната природа или потекло в 
материалния свят. Чрез божественото посвещение прераждането, което е постигане на 
божествено раждане, човек достига духовния свят, а това е най-висшата слава за една 
джива. 

 
 
 

Стих 28 
 

трайя прабхуддхо 'тха видхир 
вигята-таттва-сагарах 
тущава веда-сарена 

стотренанена кешавам 
 

Синоними 
 

трайя – чрез въплъщението на трите Веди; прабуддхах – просветлен; атха – 
тогава; видхих – Брахма; вигята – запознат с; таттва-сагарах – океанът на истината; 
туштава – обожаван; веда-сарена – който е есенцията на всички Веди; стотрена – 
чрез химна; анена – това; кешавам – Шри Кришна 

 
Превод 

 
Просветлен от медитацията върху тази тройна Гаятри, Брахма опозна 

океана на истината. След това той започна да обожава Шри Кришна, възпявайки 
трансценденталната Му слава в следния химн, който е квинтесенцията на 
Ведите. 

 
Пояснение 

 
Медитирайки върху Кама-Гаятри, Брахма започнал да схваща: „Аз съм вечна 

прислужница на Кришна.” Макар не непременно да са му били разкрити 
проникновените мистерии на служенето, различаването между дух и материя се 
развило до такава степен, че океанът на истината станал достъпен за него. Когато по 
този начин всички заключения на Ведите се проявили в него, той запял следния химн, 
който изразява квинтесенцията на всички Веди. Тъй като този химн във всяко 
отношение въплъщава ваишнавската сиддханта (съвършените изводи или истини на 
ваишнавизма), Шри Чайтаня Махапрабху го е дал на Своите лични любими 
преданоотдадени. 
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Читателите могат да се възползват от възможността ежедневно да пеят и вкусват 
с преданост този химн. 

 
 
 

Стих 29 
 

чинтамани пракара-садмасу калпа-врикша- 
лакшавритешу сурабхир абхипалаянтам 

лакшми-сахасра-шата-самбхрама-севяманам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
чинтамани – философски камък; пракара – групи направени от; садмасу – в 

обители; калпа-врикша – дървета, сбъдващи желанията; лакша – милиони; авритешу – 
заобиколен; сурабхих – крави сурабхи; абхипалаянтам – грижейки се; лакшми – на 
богините на щастието; сахасра – хиляди; шата – стотици; самбхрама – с голяма почит; 
севяманам – е обслужван; говиндам – Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; 
там – Него; ахам – аз; бхаджами - обожавам 

 
Превод 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, заобиколен от милиони сбъдващи 

желанията дървета, в обители, изградени от многообразни даряващи копняното 
скъпоценни камъни, който се грижи за вечно леещите мляко крави и на когото 
непрестанно служат с голяма любов стотици хиляди лакшми. 

 
Пояснение 

 
Тук под думата чинтамани трябва да се разбира „трансцендентален скъпоценен 

камък”. Както енергията на Мая създава материалния свят от петте основни материални 
елемента, божествената енергия оформя трансценденталния свят от трансценденталния 
елемент чинтамани. Там елементът чинтамани, който служи за градивен материал за 
обителта на Върховния Бог, е безкрайно по-рядък и прекрасен от обикновения 
чинтамани, познат като „философски камък”. Обикновеното сбъдващо желанията 
дърво ражда плодовете на дхарма, артха, кама и мокша, или религия, богатство, 
желание и освобождение, докато сбъдващите желанията дървета в обителта на Кришна 
раждат несвършващите плодове на божествената любов в цялото им многообразие. 
Обикновените кама-дхену, или кравите на изобилието, дават мляко веднага щом 
посегнеш да ги доиш, ала от виметата на кравите в Голока неспирно тече океан от 
мляко, който е фонтанът на божествената любов, леещ трансцендентален екстаз върху 
чистите предани дживи, утолявайки целия им глад и жажда. 

Думите лакша-лакша и сахасра-шата, или стотици хиляди (Лакшми) означават 
безкрайно множество; самбхрама (описваща служенето на Лакшмите към Кришна) 
означава „със сърца, пропити от любов”; лакшми значи прекрасни пастирки или гопи; а 
ади-пуруша означава „Този, който е източникът на всичко съществуващо.” 
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Стих 30 

 
венум кванантам аравинда-далаятакшам 
бархаватам самаситамбуда-сундарангам 
кандарпа-коти-камания вишеша-шобхам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
венум – флейтата; кванантам – свирейки; аравинда-дала – (като) лотосови 

листенца; аята – разцъфнали; акшам – чийто очи; барха – пауново перо; аватамшам – 
чийто украшение на главата; асита-амбуда – (обагрен в оттенъка на) сини облаци; 
сундара – прекрасен; ангам – чиято фигура; кандарпа – на Купидон; коти – милиони; 
камания – очарователен; вишеша – уникален; шобхам – чиято красота; говиндам – 
Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; там – Него; ахам – аз; бхаджами - 
обожавам 

 
Превод 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, който винаги свири на флейта, чийто 

очи са като разцъфнали лотосови листица, чиято глава е украсена с пауново перо, 
а прекрасната Му снага е с оттенъка на син облак, и който омайва с 
несравнимата си красота милиони богове на любовта. 

 
Пояснение 

 
(Описва се несравнимата красота на Кришна, любимеца на Голока.) 

Всемогъщото съзнание, Кришна, има духовен облик по природа. Не е така, че можем да 
си представим облика на Кришна, сравнявайки Го с каквото и да било прекрасно нещо 
в материалния свят. Това, което се описва тук, е което вижда Брахма в своя божествен 
транс на предаността. 

Кришна е унесен да свири на флейтата си; красивите танцуващи ноти на тази 
флейта открадват умовете на всички живи същества. Както листицата на лотосово 
цвете леят сладост в сърцата ни, очите на Кришна, като откровение за божествената 
визия, увеличават безкрайната красота на луноподобното Му лице. Характерната Му 
ангелска хубост се разпалва още повече от пленителното украшение от пауново перо, 
нагиздило главата Му. Усещаме спокойствие в сърцата си, когато съзрем син дъждовен 
облак; оттенъкът на тялото на Кришна е с подобен божествен черно-син цвят. Дори да 
можехме да зърнем или да си представим качествата на светския бог на любовта 
преумножени милиарди пъти, красотата на Кришна е още по-очароваща.  
 
 
 

Стих 31 
 

алола-чандрака-ласад-ванамаля-вамши- 
ратнангадам праная-кели-кала-виласам 

шямам трибханга-лалитам нията-пракашам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 



 36

Синоними 
 

алола – люлеейки се; чандрака – с лунен медальон; ласат – разхубавен; вана-
маля – гирлянд от цветя; вамши – флейта; ратна-ангадам – нагизден със скъпоценни 
накити; праная – от любов; кели-кала – в забавления; виласам – който винаги се весели; 
шямам – Шямасундара; три-бханга – извит на три места; лалитам – изящен; нията – 
вечно; пракашам – проявен; говиндам – Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; 
там – Него; ахам – аз; бхаджами - обожавам 

 
 

Превод 
 

Обожавам Говинда, предвечния Бог, около чиято шия се люлее гирлянд от 
горски цветя, украсен с лунен медальон, който държи флейта в ръцете си, 
нагиздени със скъпоценни гривни, който вечно се радва на любовни забавления и 
чиято пленителна, извита на три места снага, Шямасундара, е Неговата вечна 
осанка. 

 
Пояснение 

 
Стихът чинтамани-пракара е описание на божествената обител и на 

божествените имена, като се започне от Говинда. Стихът венум-кванантам е описание 
на вечния божествен облик на Бога; а в настоящия стих се описват божествените 
любовни забавления на този облик, въплътени в шестдесет и четири трансцендентални 
качества. Всички духовни дела, които обхваща божествената интимност, мадхуря-раса, 
могат да се открият в тези любовни забавления. 

 
 
 
 

Стих 32 
 

ангани яся сакалендрия-вриттиманти 
пашянти панти калаянти чирам джаганти 
ананда-чинмая-сад-уджджвала-виграхася 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
ангани – крайниците; яся – на когото; сакала-индрия – на всички органи; 

вритти-манти – притежавайки функцията; пашянти – вижда; панти – поддържа; 
калаянти – проявява; чирам – вечно; джаганти – вселените; ананда – блаженство; чит 
– истина; мая – изпълнен с; сат – реалност; уджджвала – изпълнен със сияйно 
великолепие; виграхася – чиято форма; говиндам – Говинда; ади-пурушам – 
изначалната личност; там – Него; ахам – аз; бхаджами - обожавам 

 
Превод 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, чието тяло е изпълнено с целия екстаз, 

с цялото съзнание и с цялата истина, и затова прелива от всесияйно великолепие. 
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Всяка част от трансценденталната Му снага изпълнява функцията на всичките 
Му сетива и Той вечно вижда, поддържа и направлява безбройните вселени - както 
духовни, така и материални. 

 
Пояснение 

 
Поради оскъдния вкус към духовност, в умовете на хората, оковани от 

материалното знание, се поражда сериозно съмнение. Чувайки описанията на 
забавленията на Кришна (лила), те предполагат, че концепцията за Кришна е измислена 
от плодовитите мозъци на някои учени писачи, вдъхновени от светски преживявания. 
За да разсее подобно отровно съмнение, в този и в следващите три стиха Брахма по 
научен начин прави разграничение между материалните и духовните елементи, 
стремейки се да даде разбирането, че кришна-лила може да бъде доловена в 
неотклонното внимание на чистото съзнание (шуддха-самадхи). 

Целта на Брахма е да утвърди, че обликът на Кришна е съставен от вечност, 
познание и блаженство, докато всички светски явления са с природата на мрака на 
невежеството. Отвъд това специфично разграничение между двете, основният принцип, 
който трябва да бъде разбран е, че трансценденталното, фундаментално или изначално 
разграничаване и многообразие вечно присъстват в Него. По такъв начин божествената 
обител на Кришна, божествената Му форма, божественото Му име, качества и 
забавления са установени като осезаема реалност. 

Тези забавления могат да бъдат оценени единствено от онзи, който е надарен с 
чист теистичен интелект и е напълно свободен от всяка връзка със светското. Святата 
обител, мястото на забавленията, съставено от божествени сбъдващи желанията 
скъпоценни камъни, проявени от духовната енергия, както и тялото на Кришна – 
всичките са трансцендентални. 

Както енергията Мая е сянка на трансценденталната енергия чит, така и 
многообразието, сътворено от Мая, също е презряно отражение или сянка на 
разнообразието в трансценденталната равнина. Именно по тази причина някакво 
подобие на трансценденталното многообразие може да изглежда проявено в земния 
свят. Ала въпреки това подобие, съществува огромна разлика между двете. Гнусотията 
на светското си е негов собствен недостатък, обаче пъстротата на трансценденталната 
реалност е лишена от подобен дефект. 

Не съществува разлика между Кришна и Неговото тяло. Материално 
обусловената душа и нейното тяло са отделни елементи; ала в съкровения 
трансцендентален облик не съществува разделение между плътта и въплътения, между 
крайниците и тялото, между нрава и неговия притежател – подобна разлика присъства 
единствено у материално обусловената душа. Макар Кришна да е притежателят на 
Своите крайници, всеки от тях също е целият Кришна; всичките Му трансцендентални 
умения присъстват във всеки от Неговите членове. Затова той е неделимата, пълна 
трансцендентална истина.  

Духовната душа, или дживатма, и Кришна – и двамата са трансцендентални и 
следователно са от една и съща категория. При все това разликата помежду им е в това, 
че всички трансцендентални качества присъстват в индивидуалната душа в 
миниатюрна пропорция, а в Кришна те присъстват безмерно. Когато джива постигне 
своята божествена форма, тези качества се разкриват в миниатюрен вид. По милостта 
на Кришна, когато трансценденталната мощ на хладини, или енергията на екстаза, се 
спусне в сърцето на душата, тя постига съвършенство, наподобяващо Безкрайния. 
Въпреки това, Кришна си запазва някои уникални качества, които Го правят обожаем за 
всички. Тези четири качества не се проявяват у господаря на Ваикунтха, Нараяна, нито 
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в пурушаватара експанзиите. Те отсъстват също и при боговете, начело с Гириша (бог 
Шива), какво да говорим за дживите. 

 
 
 

Стих 33 
 

адваитам ачютам анадим ананта-рупам 
адям пурана-пурушам наваяуванам ча 

ведешу дурлабхам адурлабхам атма-бхактау 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
адвайтам – без друг подобен; ачютам – нетленен; анадим – безначален; 

ананта-рупам – чиято форма е безгранична или който притежава безброй форми; адям 
– началото; пурана-пурушам – най-древната личност; нава-яуванам – цъфтящ юноша; 
ча – също; ведешу – чрез Ведите; дурлабхам – непостижим; адурлабхам – не е трудно да 
бъде постигнат; атма-бхактау – чрез чиста преданост от душа; говиндам – Говинда; 
ади-пурушам – изначалната личност; там – Него; ахам – аз; бхаджами - обожавам 

 
Превод 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, който е непостижим дори чрез Ведите, 

но е лесно да бъде достигнат с преданост от душа. Той е единствен, друг като 
Него няма, непогрешим, без начало и без предел; Той е началото; и макар да е най-
старата личност, Той е прекрасен вечно млад момък. 

 
Пояснение 

 
Адвейта означава неделимата истина, единствена по рода си. Макар сиянието на 

безмерния Брахман да се излъчва от Него, и макар да се разширява в Своята част като 
Параматма, Той при все това е неделим. Ачюта означава, че макар да се разширява 
като безчет аватари, които са Негови пълни части, и макар безбройните дживи да се 
излъчват от Него като отделни частици, той въпреки всичко остава Върховното Цяло. 

Макар да проявява Своите забавления, като се започне с раждането Му, Той 
въпреки това е анади, безначален. Макар да отдръпва проявените си забавления, Той е 
ананта, безкраен. Макар да няма начало, Той приема раждане (адя) в забавленията на 
пришествието си. И макар всъщност да е вечната личност, Той въпреки всичко е 
изпълнен с вечно свежа младост. 

Скритият смисъл тук е, че макар да притежава множество противоречиви 
качества, те до едно са хармонизирани във всяко отношение от Неговата невъобразима 
мощ. Такава е божествената природа, или с други думи, такова е ясното разграничение 
на божественото от земното. 

Неговата прекрасна, извита на три места снага, държаща флейтата, е завинаги 
пропита с девствена младост – Той е напълно трансцендентален спрямо 
несъвършенствата на ограниченото време и пространство, присъстващи в земната 
сфера. Той вечно сияе в Своята божествена обител в чистото настояще, в което няма 
минало и бъдеще. Разграничението между обекта и неговите качества, което се открива 
в непостоянната земна равнина, изцяло липсва в божествената сфера. Затова всички 
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качества, които изглеждат противоречиви от гледна точка на разбирането, осакатено от 
светското време и пространство, завинаги са хармонично и очарователно прекрасни в 
духовния свят. 

Как би могла дживата да преживее подобно възвишено битие? Земните 
възприятия на дживата са винаги замърсени от несъвършенствата на време и 
пространство, и затова тя е неспособна да изостави подобна светска концепция. Щом 
способността на възприятията не достига трансцендентална реализация, тогава каква 
способност някога би я постигнала? 

В отговор Брахма казва, че божественото царство е непостижимо посредством 
Ведите; основата на Ведите е звукът, а звукът е продукт на материалната природа. 
Затова Ведите не могат пряко да ни покажат свръхземната Голока. Единствено когато 
Ведите са пропити с божествена енергия, те биха могли по някакъв начин да посочат 
онази сфера. Все пак, всяка джива може да получи откровението за Голока когато 
същата тази божествена енергия й въздейства с божествено познание (самвит) в 
резултат на концентрираната същина на енергията на божествения екстаз (хладини-
шакти-сара), което е пробуждането на потока на предаността в душата. 

Екстатичният поток на предаността е безкраен; той е същината на чистото 
божествено съзнание. Подобно възприятие е сърцевината на предаността; без да се 
самоутвърждава обособено като някаква форма на „знание”, то е пряк признак на 
изключителна преданост. А именно тя е, която разкрива царството на Голока. 

  
 
 
 

Стих 34 
 

пантхас ту коти-шата-ватсара-сампрагамйо 
вайор атхапи манасо муни-пунгаванам 

со 'пясти ят прапада-симнй авичинтя-таттве 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
пантхах – пътят; ту – обаче; коти-шата – хиляди и милиони; ватсара – 

години; сампрагамя – простирайки се отвъд; вайох – от вятъра; атха апи – или; 
манасах – от ума; муни-пунгаванам – от най-великите гяни; сах – този (път); апи – само; 
асти – е; ят – от който; прапада – от пръста на крака; симни – до върха; авичинтя-
таттве – отвъд материалното разбиране; говиндам – Говинда; ади-пурушам – 
изначалната личност; там – Него; ахам – аз; бхаджами - обожавам 

 
 

Превод 
 

Йогите вървят по пътя на стриктно контролиране на жизнения си дъх, 
великите мъдреци вървят по пътя на изостряне на възприятията си чрез 
старателно отхвърляне на неистинното в търсене на недиференцирания 
Брахман. Те всички се стремят да достигнат онази свръхземна Истина, намираща 
се отвъд светския интелект. Ала след като са опитвали милиарди години, те 
успяват да досегнат едва крайчеца на лотосови нозе на този предвечен Бог 
Говинда, когото обожавам. 
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Пояснение 
 

Нектарната наслада на чистата преданост е постигането на лотосовите нозе на 
Говинда. „Сливането с Бога”, което постигат ащанга-йогите след милиарди години 
медитация и разтварянето в недиференцирания Брахман под формата на съзерцание на 
неутралността, което великите мъдреци монисти в крайна сметка постигат след като 
седят подобен период от време, отхвърляйки илюзорните елементи един по един с 
думите: „Това не е, това не е” в своето философстване върху разликата между материя 
и дух – всички тези опити са единствено в областта на външната сфера, обкръжаваща 
лотосовите нозе на Кришна, а не самите Му лотосови нозе. 

Смисълът, който се подразбира е, че кайваля и брахмалая – сливането с 
Абсолюта и окончателното разтваряне в Абсолюта – се случват в регион, намиращ се 
на средата между земния план и божествената сфера, защото без да се прекосят тези 
две нива, пъстротата на божествената сфера е неразличима. Всички подобни позиции 
не са нищо повече освен отсъствие на земните скърби чрез процес на елиминиране, ала 
не са щастие. Дори ако мерилото за „щастие” е състояние, в което няма скръб, то би 
било оскъдно и незначително във висша степен. Просто да се напусне обусловеното 
положение не е достатъчно; действително постижение е единствено достигането на 
свръхземната позиция на дживата. Това може да се случи само по милостта на 
божествеността, олицетворена в преданост, и никога по пътя на безвкусното и 
мъчително умозрение. 

 
 
 

Стих 35 
 

еко 'пй асау рачайитум джагад-анда-котим 
яч чактир асти джагад-анда-чая яд-антах 
андантара-стха-параману-чаянтара-стхам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
еках – един; апи – макар; асау – Той; рачайитум – да създава; джагат-анда – на 

вселените; котим – милиони; ят – чиито; шактих – енергия; асти – има; джагат-
анда-чаях – всички вселени; ят-антах – в когото; анда-антара-стха – които са 
разпилени из вселената; парама-ану-чая – атомите; антара-стхам – разположени 
вътре; говиндам – Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; там – Него; ахам – аз; 
бхаджами - обожавам 

Превод 
 

Обожавам Говинда, предвечния Бог, единствената истина, който 
едновременно е енергията и притежателят на енергията. Неговата енергия, 
сътворяваща милиарди вселени, не е отделна от Него. Всяка вселена се намира в 
Него, ала едновременно с това Той се намира във всеки атом в пълния си облик.  

 
Пояснение 

 
Ясно разграничим от земната концепция, съществува върховният елемент на 

трансцендента или чит, който присъства в Кришна. По сладката си воля Той създава 
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безброй вселени с невъобразимата си мощ. При все това, местонахождението Му е 
отвъд обсега на този свят; всички светове, духовни и материални, се намират вътре в 
Него, и в същото време Той, в пълната си форма, се намира не само във всяка вселена, 
но във всеки атом на всяка вселена.  

Вездесъщието е само локализираният аспект на Неговото всемогъщо 
великолепие. Макар да е всепроникващ, Той въпреки това присъства винаги и 
навсякъде в цялостния си облик с най-привлекателните черти на средния (човешки) 
ръст. Такова е Неговото неземно, трансцендентално величие. Чрез това съображение се 
признава цялостната теистична аксиома за едновременната невъобразима еднаквост и 
различие, а замърсената гледна точка на маявада и подобни имперсоналистични 
доктрини като цяло са опровергани. 

 
 
 

Стих 36 
 

яд бхава-бхавита дхийо мануджас татхаива 
сампрапя рупа-махимасанаянабхушах 

суктаир ям ева нигама-пратхитаих стуванти 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
ят – за когото; бхава – с преданост; бхавита – са пропити; дхиях – чиито сърца; 

мануджах – хора; татха ева – по същия начин; сампрапя – спечелил; рупа – красота; 
махима – величие; асана – тронове; яна – колесници; бхушах – и накити; суктаих – чрез 
ведически химни; ям – когото; ева – несъмнено; нигама – чрез Ведите; пратхитаих – 
казано; стуванти – поднася възхвала; говиндам – Говинда; ади-пурушам – изначалната 
личност; там – Него; ахам – аз; бхаджами - обожавам 

 
Превод 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, по когото сърцата на хората се топят 

от любов. Тези хора постигат славата на своята красота, места за обитание, 
превозни средства и украшения, и възпяват Неговата слава чрез мантрите и 
химните на Ведите. 

 
Пояснение 

 
Във философията за раса, или предразположението на чистото сърце, 

концепцията за предаността може да бъде пет вида: шанта, дася, сакхя, ватсаля и 
шрингара (умиротворение, служене, приятелство, родителство и интимност). Според 
специфичната си наклонност, преданите извършват повереното им служене към 
подобаваща форма на Кришна и в крайна сметка постигат полагащото им се 
местоназначение. В съответствие със специфичната си раса, те добиват своя божествен 
облик, подобаваща слава, подходящите места за пребиваване под формата на светите 
места на тяхното служене и обожание, нужните превозни средства и украшенията от 
божествени качества, усилващи личната им красота. 

Тези, които имат качествата за шанта-раса, постигат умиротворените места, 
които са обители на Брахман и Параматма; тези, които имат качествата за дася-раса, 
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постигат величествената Ваикунтха-дхама; а тези, които са достойни за чиста сакхя, 
ватсаля и мадхуря-раса достигат Голока-дхама, оттатък Ваикунтха. В специфичното си 
местоназначение всеки добива нужните елементи и атрибути, подобаващи за неговата 
раса, и пее светите химни, дадени във Ведите. В определени пасажи Ведите приемат 
подслон в божествената енергия и описват (разкриват) светите забавления на 
Върховния Бог. По същия начин, напълно освободените, чисти отдадени продължават 
да възпяват славата на Неговите забавления, служейки Му чрез различните установени 
духовни методи (като киртана и т.н.), приемайки подслон в божествената енергия. 
 
 
 
 

Стих 37 
 

ананда-чинмая-раса-пратибхавитабхис- 
табхир я ева ниджа-рупатая калабхих 
голока ева нивасатй акхилатма-бхуто 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 
 

Синоними 
 

ананда – блаженство; чит – и знание; мая – състоейки се от; раса – сладост; 
прати – всяка секунда; бхавитабхих – които са вглъбени в; табхих – с онези; ях – 
които; ева – несъмнено; ниджа-рупатая – със собствения Му облик; калабхих – които 
са частици от части на Неговата енергия на насладата; голоке – в Голока Вриндавана; 
ева – несъмнено; нивасати – живее; акхила-атма – като душата на всичко; бхутах – 
което съществува; говиндам – Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; там – 
Него; ахам – аз; бхаджами - обожавам 

 
Превод 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, който е животът и душата на своята 

любима. Той вечно живее в Своята свята обител Голока заедно с Шри Радха, 
трансценденталната си втора природа, самата същина на Неговата енергия на 
екстаза, която е надарена в шестдесет и четирите най-висши изкуства –– и с 
Нейните множество лични пълни експанзии, прятелките Й, чиито сърца 
преливат от върховната раса, радостта на божествената любов. 

 
Пояснение 

 
Макар абсолютният Бог и Неговата енергия на екстаза да са една и съща 

същност, при все това Те съществуват вечно като отделни същества – Радха и Кришна. 
Невъобразимата любовна интимност (шрингара-раса) винаги присъства както в 
енергията на екстаза (хладини), така и в трансценденталния Бог (Кришна). Вибхава, или 
причината за вкусване на тази раса (принципа на екстаза), се дели на две: аламбана, 
или основата, и уддипана, или стимулът. От тях двете, аламбана се дели на още две: 
ашрая, или съкровищницата на любовта, и вишая, или обектът, към когото е насочена 
тази любов. Ашрая е самата Шри Радхика, наред с Нейните множество лични пълни 
експанзии; а вишая е самият Шри Кришна. Кришна е Говинда, Богът на Голока. 
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Съкровищницата на дълбоката любов в тази раса е въплътена в гопите. Именно с тях 
Кришна се наслаждава на вечните си забавления в Голока. 

Ниджа-рупатая означава „заедно с пълните експанзии, женски чар или 
изкуства, проявени от потока на енергията на екстаза.” Тези шестдесет и четири 
изящни изкуства и умения са следните: (1) гита – изкуството на пеенето; (2) вадя – 
изкуството на свирене на музикални инструменти; (3) нритя – изкуството на 
танцуването; (4) натя – изкуството на театралните представления; (5) алекхя – 
изкуството на рисуването; (6) вишешакаччхедя – изкуството на гримиране на лицето и 
тялото с цветни мехлеми и козметика; (7) тандула-кусума-бали-викара – изкуството на 
приготвяне на приношения от ориз и цветя; (8) пушпастарана – изкуството за 
покриване на постеля с цветя; (9) дашана-васананга-рага – изкуството за нанасяне на 
препарати за почистване на зъбите, дрехите и рисуване на тялото; (10) мани-бхумика-
карма – изкуството за правене на основа за скъпоценности; (11) шайя-рачана – 
изкуството за застилане на леглото; (12) удака-вадя – изкуството на свирене на музика 
във вода; (13) удака-гхата – изкуството на пръскане с вода; (14) читра-йога – 
изкуството на нанасяне на смесица от цветове; (15) маля-гратхана-викалпа – 
изкуството на подреждане на украса от гирлянди; (16) шекхарапида-йоджана – 
изкуството за правене на венец за глава; (17) непатхя-йога – изкуството за обличане 
красиво; (18) карнапатра-бханга – изкуството за гиздене на ухото; (19) сугандха-юкти 
– изкуството за слагане на парфюм; (20) бхушана-йоджана – изкуството за поставяне 
на накити; (21) аиндра-джала – изкуството на жонгльорството; (22) каучумара – вид 
рисуване; (23) хаста-лагхава – изкуството на сръчността; (24) читра-шакапупа-
бхакшя-викара-крия – изкуството за приготвяне на различни салати, хляб, торти и 
вкусна храна; (25) панака-раса-рагасава-йоджана – изкуството за приготвяне на 
вкусни напитки и оцветяването им в червен цвят; (26) сучи-вая-карма – изкуството на 
шиене и тъкане; (27) сутра-крида – изкуството на игра на въже; (28) вина-дамурака-
вадя – изкуството на свирене на лютня и малък х-образен барабан; (29) прахелика – 
изкуството за задаване и решаване на гатанки; (29 а) пратимала – изкуството на 
рецитиране на стих след стих като изпитание за паметта или уменията; (30) дурвачака-
йога – изкуството на упражняването в език, на който е трудно другите да отвърнат; (31) 
пустака-вачана – изкуството за цитиране на книги; (32) натикакхяйика-даршана – 
изкуството за представяне на кратки пиеси и анекдоти; (33) кавя-самася-пурана – 
изкуството на разкриване смисъла на загадъчни стихове; (34) паттика-ветра-бана-
викалпа – изкуството на подреждане на щитове, тръстика и стрели; (35) тарку-карма – 
изкуството на предене с вретено; (36) такшана – изкуството на дърводелството; (37) 
васту-видя – изкуството на инженерството; (38) раупя-ратна-парикша – изкуството на 
проверяване на сребро и скъпоценности; (39) дхату-вада – изкуството на металургията; 
(40) мани-рага гяна – изкуството на обагряне на скъпоценности; (41) акара гяна – 
изкуството на познаване на минералите; (42) врикшаюр-веда-йога – изкуството на 
практикуване на медицинско лечение чрез билки; (43) меша-куккута-лавака-юдха-
виддхи – изкуството на познаване на начина, по който се боричкат агнета, петли и 
птици; (44) шука-шарика-пралапана – изкуството за познаване на разговора между 
мъжкия и женския папагал; (45) утсадана – изкуство на лекуване или пречистване на 
някого чрез аромати; (46) кеша-марджана-каушала – изкуството на ресане на коса; (47) 
акшара-муштика-катхана – изкуството на разговаряне с послания и пръсти; (48) 
млеччхита-кутарка-викалпа – изкуството за измисляне на развален чуждестранен език; 
(49) деша-бхаша-гяна – изкуството на познаване на провинциални диалекти; (50) 
пушпа-шакатика-нирмити-гяна – изкуството за познаване на предсказания чрез 
небесни гласове или правене на играчки-каручки от цветя; (51) янтра-матрика – 
изкуството на механиката; (52) дхарана-матрика – изкуството на използване на 
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талисмани; (53) самвачя – изкуството на разговора; (54) манаси кавя-крия – изкуството 
на съчиняване на стихове наум; (55) крия-викалпа – изкуството на създаване на 
литературна творба или медицинско лекарство; (56) чалитака-йога – изкуството на 
построяване на параклиси; (57) абхидхана-коша-ччхандо-гяна – изкуството за 
използване на лексикография и метрика; (58) вастра-гопана – изкуството на 
предрешаването; (59) дюта-вишеша – изкуството на познаване на специфичен хазарт; 
(60) акарша-крида – изкуството на игра на зар или магнит; (61) балака-криданака – 
изкуството на игра с детски играчки; (62) ваинайики видя – изкуството на налагане на 
дисциплина; (63) ваиджайики видя – изкуството на печелене на победа; (64) ваиталики 
видя – изкуството на събуждане на господаря с музика призори. 

Всички тези умения са олицетворени и вечно проявени като съставки на раса в 
Голока; а в света, се проявяват по благоприятен начин в забавленията във Враджа чрез 
божествената енергия Йогамая. По тази причина Шри Рупа Госвами е казал: 
саданантаих пракашаих сваир лилабхиш ча са дивяти, татраикена пракашена 
кадачидж джагат антаре, сахаива свапараивараир джанмади куруте харих; кришна-
бхаванусарена лилакхя шактир ева са, тешам парикаранан ча там там бхавам 
вибхавайет; прапанча-гочаратвена са лила праката смрита, аняс тв апраката 
бханти тадришяс тад агочарах; татва праката-лилаям ева сятам гамагамау; гокуле 
матхураян ча дваракаян ча шарнгинах; яс татра татрапракатас татра татраива 
шанти тах. Това означава, че в Голока Кришна завинаги сияе прекрасно в Своите 
безкрайни забавления; понякога в проявлението на тези забавления в земния свят има 
разнообразие. Върховният Бог Шри Хари разкрива забавленията на Своето пришествие 
и т.н. в семейството си. В съответствие със сладката Му воля, енергията лила също 
насища сърцата на Неговите лични спътници с преданото настроение, съответстващо 
на тяхното служене. Всички забавления, които са видими в света, са проявени 
забавления, докато онези, които са невидими, са непроявени, оставайки в Голока. В 
Своите проявени забавления, Кришна често посещава Гокула, Матхура и Дварака. 
Всички забавления, които не са разкрити на тези три места, остават проявени в 
божествената обител, изначалното местонахождение на Вриндавана. 

Всички тези заключения ни показват, че не съществува разлика между 
проявените и непроявените забавления в същността им. В своя коментар към тази 
шлока, както и в коментарите си към „Уджвала Ниламани”, „Кришна Сандарбха” и 
други възвишени творби, нашият най-почитан ачария Шри Джива Госвами е заявил, че 
проявените забавления на Кришна са дирижирани от Йогамая. Понеже тези забавления 
се свързват с материалната природа, в тях привидно се забелязват някои земни, светски 
следи, каквито не биха могли да присъстват по никакъв начин в истинските 
трансцендентални забавления. Например, избиване на демони, незаконна любовна 
връзка, раждане и т.н. Гопите са от личната енергия на Кришна, така че те Му 
принадлежат без изключение. Как биха могли да бъдат считани за съпруги на други? 
Следователно любовните отношения в забавленията, проявени на Земята, където те се 
смятат за чужди съпруги, са просто светско изкривяване на трансценденталната 
реалност. 

Когато успеем да прозрем дълбоките значения на линията на мисълта в тези 
тълкувания от Шри Джива Госвамипада, в сърцата ни не може да остане никакво място 
за съмнение в истината. Шри Джива Госвамипада е нашият таттвачария, 
божественият водач в трансценденталната истина. Неговото изложение винаги 
стриктно следва линията на Шри Рупа-Санатана; освен това, в своята съкровена 
божествена идентичност, той е една определена манджари. Така че всички 
трансцендентални истини са му напълно известни. Без да разбират същината на реда на 
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мислите му, някои хора спекулират и си измислят собствени интерпретации на 
неговите думи, впускайки се в тиради от безплодни противоречия. 

Според Шри Рупа и Шри Санатана, непроявените и проявените забавления са 
идентични, с единствената разлика, че първите се разкриват отвъд материалния свят, а 
вторите се разкриват в него. В разкритието отвъд този свят съществува съвършена 
чистота по отношение на наблюдаващия и наблюдаваното. Когато по щастлива съдба 
някой получи милостта на Кришна, вследствие на което е способен изцяло да отсече 
свързаността си със светското и да встъпи в трансценденталния свят – и още по-
нататък, ако постигне съвършенството да вкуси многообразието от духовна раса по 
време на практикуването на духовен живот – такъв човек ще съумее да съзре и 
преживее пълните божествени забавления в Голока. Подобна благословена личност е 
рядкост; а онзи, който въпреки че се намира в материалния свят, посредством 
съвършената си преданост е спечелил милостта на Кришна и следователно е постигнал 
преживяване на духовната раса, ще е способен да види тези забавления в Голока в 
забавленията в Гокула, проявени в тази земна равнина. 

Съществува категорична разлика между тези две класи преданоотдадени: преди 
постигането на васту-сиддхи, способността да се добие даршана (видение) на 
забавленията в Голока винаги е възпрепятствана от някакви земни пречки. При все това 
трябва да се признае, че съществуват различни нива на Голока даршана в съответствие 
с напредъка на предания в сварупа-сиддхи, което определя степента му на сварупа-
даршана или виждане на реалността. 

Тези, които са много здраво пристегнати в оковите на илюзията, нямат очите на 
предаността; сред тях някои виждат всичко в пъстротата на илюзорния свят, а други, 
приемайки подслон в не-теистичното познание, се стремят към самоубийствено 
окончателно изличаване. Дори да са способни да съзрат проявените забавления на Бога, 
в умовете им не възниква нищо повече от земни измислици, лишени от всякаква връзка 
с непроявените забавления. Така че даршана на Голока е постижим  в съответствие с 
качествата. 

Финият момент тук е, че както Голока е чиста истина, по същия начин и Гокула 
е чиста и напълно свободна от замърсяване; обаче, благодарение на божествената чит 
енергия Йогамая, Гокула е проявена в материалния свят. Нито в проявените, нито в 
непроявените дела на онази сфера няма и следа от замърсяване, недостатък или 
несъвършенство, каквито се откриват в ограничения свят. Единствено заради 
многообразието в качествата на дживите, които ги съзерцават, те изглеждат 
разнообразни. Замърсяване, недостатъци, излишък, неразбиране, невежество, 
нечистота, притворство, низост, грубост – всички те присъстват в земния поглед в 
очите, интелекта, ума и егото на дживите. Те не са присъщи за наблюдавания обект. 
Колкото повече човек се освобождава от точно тези дамги, толкова повече ще е 
способен да добие визия за трансценденталната истина. 

Истината, която е разкрита в шастра, или светите писания, е напълно свободна 
от замърсяване; чистотата или нечистотата на реализациите на различните 
наблюдаващи зависят от техните индивидуални квалификации. Всички гореспоменати 
шестдесет и четири изкуства съществуват в Голока в изначалната си чиста форма, 
лишени от каквато и да било следа от светска посредственост. Качеството на чистотата 
на обсъждащия тези теми ще предопредели дали той вижда някакъв недостатък, низост 
или грубост в тях. 

Според Шри Рупа и Шри Санатана, какъвто и тип забавления да са проявени в 
Гокула, те до едно съществуват изначално в Голока, и са лишени от какъвто и да било 
земен привкус. Така че според това съображение паракия-бхава, или извънбрачната 
любовна връзка, несъмнено присъства в Голока по някакъв невъобразимо чист начин. 
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Всичко, проявено от Йогамая е чисто. Щом забранената любовна връзка е уредена от 
Йогамая, тя се корени в чистата абсолютна реалност. Нека вземем предвид същността 
на тази чиста абсолютна реалност. 

Шри Рупа Госвами пише: пурвокта-дхиродаттади-чатурбхедася тася ту, 
патиш чопапатиш чети прабхедав иха вишрутау; татра патих са каняях ях 
паниграхако бхавет, рагенол-лангхаян дхармам паракиябалартхина, тадия-према-
сарвасвам будхаир упапатих смритах; лагхутвам атра ят проктам татту пракрита-
наяке, на кришне раса-ниряяса-свадартхам аватарини; татва найика-бхеда-вичарах, 
насау натйе-расе мукхйе ят пародха нигадяте, тат ту сят пракрита-кшудра-
найикадй анусаратах. Шри Джива Госвами внимателно е обмислил всички тези шлоки 
и е доказал, че както раждането и т.н. са забавления на божествената заблуда 
(вибхрама-виласа) приписана на Йогамая, същото важи и в случая с извънбрачната 
концепция. Татхапи патих пара-ванитанам двитийо враджа ванитанам – чрез тези 
слова той е разкрил дълбокото си тълкувание. В заключенията, установени от Шри 
Рупа и Шри Санатана, забавленията на божествената заблуда, организирани от 
Йогамая, също са признати. При все това, когато Шри Джива Госвами определя Гокула 
и Голока като идентични, не може да не се признае, че основата на забавленията в 
Гокула е фундаменталната трансцендентална реалност. 

Онзи, който приема ръката на една девойка в брак според предписанията, е 
съпруг, докато онзи, който, считайки любовта си за всичко на света, нарушава 
предписанията на религиозните задължения, за да спечели чужда съпруга, е любовник. 
В Голока не съществуват религиозни задължения, обвързващи когото и да било с 
предписанието за брак, така че там не се открива и съпружество от такъв порядък. От 
друга страна, тъй като гопите не могат да бъдат омъжени за други, понеже те 
изначално принадлежат на Кришна, не съществува и въпрос да Му стават любовници. 
Там концепциите за съпруг и любовник (свакия-паракия) не могат да съществуват 
отделно една от друга. В забавленията на Кришна, проявени в материалния свят, 
съществува обвързващия религиозен закон на брака. Кришна е трансцендентален 
спрямо този религиозен дълг. Така че кръгът на божествените любовни 
взаимоотношения е уреден по този начин от Йогамая. Нарушавайки това религиозно 
задължение, Кришна се наслаждава на извънбрачния любовен вкус. На тези забавления 
на „пристъпване на нравствеността”, проявени от Йогамая, в света се гледа с очи, 
обвити от земна посредственост. В действителност, изобщо не съществува и следа от 
подобна дребнавост или повърхностност в забавленията на Кришна. 

Паракия-раса е есенцията на всички раси; да се отрича съществуването й в 
Голока би било равносилно на светотатство. Свърпрекрасното, трансцендентално 
екстатично преживяване не би могло да липсва в свръхпрекрасната Голока. Кришна, 
източникът на всички аватари, го вкусва по определен начин в Голока, вкусва го по 
определен начин и в Гокула. Така че въпреки неморалният смисъл, който виждат в 
любовната връзка земните очи, при все това любовничеството има своето удивително 
цялостно съществуване и в Голока. От казаното в писанията: „атмарамо ‘пй 
арирамат”, атманй ава-руддха-сауратах”, „реме враджасундарибхир ятхарбхаках 
свапратибимба-вибхрамах” и т.н. е очевидно, че себеудовлетворението е личната 
природа на Кришна. 

Във величествената област на трансценденталния свят Той проявява Своята 
лична енергия като Лакшми и царува заедно с Нея в настроение на съпружество. Тъй 
като това настроение на притежание в съпружество (свакия-буддхи) доминира там, 
обсегът на раса естествено не достига по-нататък от служенето, или дася-раса. Но в 
Голока Кришна разширява Своята лична енергия в милиони гопи и общува с тях, 
забравяйки всякакво собственичество. Изключителната рядкост на любовните 
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взаимоотношения отсъства в чувството за съпружество, затова естествено гопите от 
незапомнени времена са пропити от вроденото чувство, че са „чужди съпруги” или 
любовници; а Кришна от Своя страна също отвръща, приемайки чувствата на 
любовник и с помощта на Своята любима спътница, флейтата, се наслаждава на лила 
или забавления, такива като танца раса.  

Голока е вечно съвършена; тя е огнището на неземния екстаз, раса, и е 
трансцендентална спрямо всякакво земно изкривяване. В това царство божественият 
поток на чувствата на любовничество тече в своето съвършенство. Още повече, че 
настроението на величие (аишвария) е такова, че чувството на родителство (ватсяля-
раса), насочено към източника на всички инкарнации, също отсъства във Ваикунтха. 
Ала в любовната равнина на божественото общуване – парама-мадхуря-мая – Голока, 
цари единствено оригиналното настроение на това чувство. Там Нанда и Яшода 
присъстват лично, ала раждането на Кришна не се случва пряко. Без действието 
раждане на син, бащиното и майчиното его на Нанда и Яшода е просто тяхно сърдечно 
чувство. Джаяти джана нивасо деваки-джанмавадах. Заради съвършенството на раса 
това чувство е вечно. По същия начин и в шрингара-раса, тъй като единствено 
чувството за любовник и любовница е вечно, никакъв позор от престъпване на 
писанията няма място там. Когато принципът на Голока се проявява във Враджа, 
единствената разлика е, че тези две чувства като че ли имат някаква груба форма в 
светската визия. Родителското чувство на Нанда и Яшода се проявява по по-„земен” 
начин под формата на забавленията с раждането на Кришна и т.н. Чувството за 
съпружество у гопите като „чужди жени” се проявява в по-„земен” вид под формата на 
техните бракове с Абхиманю, Говардхана и т.н. 

В действителност нито в Голока, нито в Гокула има отделно съществуване на 
господство или съпружество спрямо гопите. Затова в писанията се казва: на джату 
враджа-девинам патибхих саха сангамах – никога няма сексуално единение между 
гопите и техните съпрузи. Затова расататтвачария, божественият водач в науката за 
трансценденталната раса, Шри Рупа, е написал, че героят на уджвала-раса 
(съчетаването) е от два типа: патиш чопапатиш чети прабхедав иха вишрутау ити – 
съпруг и любовник. 

В своя коментар Шри Джива признава съпружеството на Кришна в Дварака, 
Ваикунтха и т.н., и вечните Му любовни отношения в Голока и Гокула чрез думите: 
патих пура-ванитанам двитйо враджа-ванитанам. В господаря на Голока, 
Голоканатха, и в господаря на Гокула, Гокуланатха, се разкрива образът на любовник в 
пълната му форма. Престъпването (лангхана) от страна на Кришна на Неговата 
собствена природа (дхарма) на удовлетвореност в самия себе си (атмараматва) е 
единствената причина за привидното Му престъпване на религиозния дълг (дхарма-
лангхана) чрез страстта Му по забранената любов. Тази незаконна любов е коренната 
причина на съответстващото й вечно чувство на гопите, че са „чужди съпруги”.  

Въпреки че в действителност въобще не съществуват съпрузи на гопите с 
отделен интерес, тяхното чувство ги кара да имат природата на чужди жени. По този 
начин рагенолангхаян дхармам – „любовта отвъд закона” и всички подобни признаци 
завинаги съществуват в божественото царство на любовта. Във Вражда едно общо 
очертание на това може да бъде оценено до известна степен от светските очи. 

Така в Голока расите на съпружество и любовничество по невъобразим начин 
хем са едно, хем са различни – нито разграничаването им, нито подобието им могат да 
бъдат приети. Същината на любовничеството отрича собственичеството, а същината на 
собственичество отрича любовничеството в съпружеството на Бога с Неговата лична 
божествена енергия. При все това отричането на любовническото чувство в Неговото 
съпружество с личната Му божествена енергия означава общуване отвъд религиозните 
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предписания на брака. Побирайки разнообразието на двете концепции, тяхното 
съвършенство в най-висшата единствена раса, или божествена екстатична връзка, 
завинаги сияе в слава в Голока. Всъщност, същото важи и за Гокула; до друг извод 
стигат единствено светските наблюдатели. У Говинда, героя на забавленията в Голока, 
съпружеството и любовничеството отвъд както религиозността, така и 
нерелигиозността сияят в чистата си слава. И макар същото да важи и за героя на 
Гокула, различни измислици се появяват чрез посредничеството на Йогамая. 

След като се предполага, че каквото прояви Йогамая е истина, сътворена от 
божествената енергия, тогава дори идеята за изневяра трябва да се приема за 
действителна реалност. На това следва да се отвърне, че в изпитването на духовната 
раса, идеята за подобно чувство може да съществува, при това без никакво позорно 
клеймо, тъй като не е неоснователна; тя се основава на съществуването на съответното 
съвършено чувство у нейния източник на фундаментална истина. Ала грозната светска 
измислица е замърсена концепция, която никога не би могла да има място в равнината 
на чистото битие. 

В действителност, Шри Джива Госвами е представил правилното заключение, 
докато противоположното заключение също е истинно по невъобразим начин. Да се 
занимаваме с безплодни емпирични препирни относно съпружество и извънбрачна 
любов е необосновано разхищение на многословие. Онзи, който с непредубеден поглед 
изцяло изследва коментарите на Шри Джива Госвами, няма как да не достигне предела 
на всички спорове, породени от съмнения. 

Каквото и да изрекат чистите ваишнави, то е истина, напълно свободна от 
всякаква форма на предразсъдък, ала при все това съществува елемент на загадъчност в 
противоречивостта на думите им. Онези, чийто интелект е обсебен от илюзия и 
посредственост, в своята оскъдица на чисти ваишнавски качества са неспособни да 
доловят значимостта на мистериозните любящи противопоставяния между чистите 
ваишнави, и по тази причина им приписват недостатъка на кавгаджийство и 
пристрастност. 

Гопинам тат-патинан ча. Заключението, дадено от Шри Санатана Госвами в 
неговия коментар „Ваишнава Тошани” към тази шлока от петте глави в „Шримад 
Бхагаватам”, описващи раса-лила, без колебание е било прието с най-голяма почит от 
чистия преданоотдаден Шри Вишванатха Чакраварти Тхакура. 

Когато се опитваме да обсъждаме темите за трансценденталните забавления в 
места като Голока, най-добре би било да имаме наум онова, на което милостиво ни учат 
Шриман Махапрабху и госвамите: реалността на върховната абсолютна истина винаги 
е разнообразена с божествени атрибути, тя никога не е еднообразна или 
недиференцирана. Красотата на раса във връзката с Върховния Бог се проявява в 
нейната пъстрота с четири основни атрибута, познати като вибхава (субект или обект), 
анубхава (озаряващи симптоми), саттвика (специфични емоционални признаци) и 
вябхичари (специфични вторични преходни признаци). Подобна раса, изпълнена с 
многообразие, винаги присъства в Голока и Ваикунтха. 

По силата на Йогамая, Голока-раса е проявена в този свят за благото на 
преданоодадените под формата на Враджа-раса. Каквото и да се вижда в тази Гокула-
раса, графично трябва да се явява и в Голока-раса. Така че различните видове нрав у 
любовниците, многообразието на раса в техните идентичности, почвата, водата, реките, 
планините, портите, горичките, кравите и т.н. – всички тези елементи на Гокула 
съответно присъстват изначално и в Голока. Единствено светският смисъл, приписван 
на тази област от хората със светско разбиране, липсва. В съответствие с достойнствата 
на предания забавленията във Враджа се разкриват по различен начин. Да се състави 
еднозначен критерий, определящ коя част от тези откровения може да е илюзорна и коя 
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истинска, е трудно. Колкото повече очите на предаността са помазани или украсени с 
елея на любовта, толкова повече чистотата постепенно ще разкрива себе си. Затова 
няма нужда от спорове. Споровете не увеличават достойнствата на никого – дълбините 
на царството Голока са невъобразимо фини. Стремежът да се обмисли немислимото, 
като безплодно стриване на плява, опразнена от зърното, няма да доведе до нищо. 
Затова човек трябва да обуздае стремежа си към знание и да постигне реализация 
посредством преданост. Всяко изследване, което в крайна сметка води до 
впечатлението за отсъствие на специфични характеристики, трябва да бъде отхвърлено 
във всяко отношение.   

Чистата любовна раса, свободна от всякакви земни концепции, се постига 
изключително рядко. Тя се описва в забавленията в Гокула и преданите, следващи 
школата на божествената любов, рагануга-бхактите, трябва да я приемат и да й 
служат, а усъвършенствайки се ще постигнат най-висшата трансцендентална истина на 
Красивата Реалност. Предано служене, чиято цел е любовната връзка, ала се извършва 
от личности със светска настройка, отново и отново се заклеймява като непозволена, 
изкривена анти-религия. Огорчен от гледката на подобно необуздано лицемерие, 
нашият таттвачария, Шри Джива, е пожелал да даде пояснението си. Да приеме 
същината на неговото откровение е само по себе си качеството на чистия ваишнавизъм. 
Оскърбление, апарадха е да се пренебрегва неуважително един ачария в опит да се 
утвърди противоречаща доктрина. 
 
 
 

Стих 38 
 

преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена 
сантах садаива хридайешу вилокаянти 
ям шямасундарам ачинтя-гуна-сварупам 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 
 

Синоними 
 

према – на любовта; анджана – с елея; чхурита – обагрен; бхакти – на 
предаността; вилочанена – с очите; сантах – чистите предани; сада – винаги; ева – 
наистина; хридайешу – в сърцата си; вилокаянти – виждат; ям – когото; шяма – 
тъмносин; сундарам – прекрасен; ачинтя – невъобразим; гуна – с атрибути; сварупам – 
чиято природа е надарена; говиндам – Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; 
там – Него; ахам – аз; бхаджами - обожавам 

 
Превод 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, когото светците с очи, помазани с елея 

на любовта, виждат в сърцата си като Шямасундара Кришна, притежаващ 
невъобразими качества. 

 
Пояснение 

 
Обликът на Шямасундара е невъобразимата едновременно личностна и 

безличностна парадоксална форма на Кришна. Садху, или чистите предани, Го виждат 
в собствените си сърца в своя транс на предаността (бхакти-самадхи). Тялото на Шяма 
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не е с черния земен цвят шяма, а с цвета на трансценденталната пъстрота, даряваща 
вечна радост. То не може да бъде видяно със светски очи. 

Бхактийогена манаси самяк пранихите ‘мале, апашят пурушам пурннам: ако 
изследваме природата на чистото самадхи на Вясадева, ще оценим, че съкровеният 
облик на Шри Кришна е цялостната Божествена Личност и Той седи в най-вътрешното 
кътче на сърцето на Неговия отдаден, изпълнено с транса на предаността. 

По времето на Неговото появяване във Враджа, всеки, както преданите, така и 
не-преданите, са Го видели пряко. Ала единствено преданите са обожавали Него, 
Кришна от Враджа, като безценното съкровище на сърцата си. 

По същия начин и сега, дори без да Го съзират визуално по този начин, 
преданите виждат Кришна във Враджа-дхама в своите сърца, пропити с преданост. 
Очите на предаността на джива са очите на чистия й духовен аз. Чистото виждане на 
Кришна е постижимо пропорционално на степента, в която тези очи са се развили в 
култивирането на предаността. Когато преданата практика (садхана-бхакти) достигне 
напъпилата степен на любовта (бхава), по силата на милостта на Кришна елеят на 
любовта е помазан върху очите на този напреднал отдаден. Тогава той може директно 
да вижда Кришна. Фразата „вътре в сърцата си” означава, че Кришна е виждан 
пропорционално на степента, в която е пречистено сърцето на Неговия отдаден чрез 
качествата на предаността. 

Същественият момент е, че извитият на три места образ на Шямасундар, 
върховния танцьор, който свири на флейта, не е въображаем. Той може да бъде зърнат с 
очите на чистото съзнание. 

 
 
 

Стих 39 
 

рамади-муртишу кала-ниямена тиштхан 
нанаватарам акарод бхуванешу кинту 

кришнах сваям самабхават парамах пуман йо 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
рама-ади – инкарнацията на Бог Рама и т.н.; муртишу – в различни форми; кала-

ниямена – по реда на пълните части; тиштхан – съществувайки; нана – различни; 
аватарам – инкарнации; акарот – извърши; бхуванешу – в света; кинту – обаче; 
кришнах – Бог Кришна; сваям – лично; самабхават – се появи; парамах – върховната; 
пуман – личност; ях – който; говиндам – Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; 
там – Него; ахам – аз; бхаджами - обожавам 

 
Превод 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, който прояви в света множество 

аватари такива като Рама, разширявайки Своите пълни експанзии и експанзиите 
на тези експанзии. Ала Той, Кришна, дойде и лично. 

 
 



 51

Пояснение 
 

Неговите разширени проявления или аватари, като Рама и т.н., слизат от 
Ваикунтха; а самият Кришна, наред с Враджа-дхама от Голока, милостиво се спуска, за 
да се прояви в този свят. Дълбокият смисъл тук е, че Кришна Чайтаня, която е еднакъв 
с Върховния Бог Кришна, също идва в Своя личен облик. 

 
 
 

Стих 40 
 

яся прабха прабхавато джагад-анда-коти- 
котишв ашеша-васудхади-вибхути-бхиннам 

тад брахма нишкалам анантам ашеша-бхутам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
яся – на когото; прабха – сиянието; прабхаватах – на онзи, който надминава по 

мощ; джагат-анда – вселени; коти-котишу – в милиони и милиони; ашеша – 
безгранично; васудха-ади – с планети и други проявления; вибхути – с великолепие; 
бхиннам – се разнообразява; тат – този; брахма – Брахман; нишкалам – без части; 
анантам – безграничен; ашеша-бхутам – цялостен; говиндам – Говинда; ади-пурушам 
– изначалната личност; там – Него; ахам – аз; бхаджами - обожавам 

 
Превод 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, чието могъщо сияние е източникът на 

недиференцирания Брахман, описан в Упанишадите, който е различен от 
милионите земни планети и сфери, и се проявява като неделимата, безкрайна, 
абсолютна истина.  

 
Пояснение 

 
Земните вселени, сътворени от Мая, са един квадрант от величието на Говинда 

(екапада-вибхути); недиференцираният Брахман е по-висш принцип по отношение на 
този квадрант на Мая. Ала Брахман е просто сиянието, образуващо външната стена на 
трансценденталния свят, съставляващ триквадрантното величие на Говинда (трипада-
вибхути). Брахман е неделим, т.е. без разширение, затова изглежда като единствен и 
неповторим – както е казано в Упанишадите: екам евадвитиям. Той е вечен и 
недиференциран елемент. 

 
 
 

Стих 41 
 

мая хи яся джагад-анда-шатани суте 
траигуня-тад-вишая-веда-витаямана 

саттваваламби-пара-саттва-вишуддха-саттвам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 
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Синоними 

 
мая – външната енергия; хи – действително; яся – на когото; джагат-анда – на 

вселени; шатани – стотици; суте – поражда; трай-гуня – въплъщавайки тристранните 
земни качества; тат – на онова; вишая – темата; веда – ведическото знание; 
витаямана – разпръсквайки; саттва-аваламби – основата на цялото битие; пара-
саттвам – най-висшата същност; вишуддха-саттвам – абсолютният принцип на 
съществуването; говиндам – Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; там – Него; 
ахам – аз; бхаджами - обожавам 

 
Превод 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, вечното добро, трансценденталното 

чисто битие, чиято по-низша енергия е Мая, притежаваща тройствената 
природа на саттва, раджа и тама-гуна, и който разпространява онази ведическа 
мъдрост, касаеща света. 

 
Пояснение 

 
Сътворяването спада към раджо-гуна; след него следва поддържането, което 

спада към саттва-гуна; а унищожението спада към тамо-гуна. Саттва, която е 
смесица от трите гуни, е светска, докато саттва, която не е примесена с раджа и 
тамо-гуна е надземната, трансцендентална истина на вечното битие. Онзи, чиято 
форма пребивава в това битие – Той е вишуддха-саттва, чистата истина, свободна от 
влиянието на Мая, трансцендентална спрямо материалния свят и лишена от земни 
качества или гуни. Той е олицетворението на духовната радост. Мая е факторът, който 
разпространява предписаното ведическо знание, касаещо трите гуни (трайгуня-
вишаяка-веда). 

 
 

 
Стих 42 

 
ананда-чинмая-расатматая манахсу 

ях пранинам пратипхалам смаратам упетя 
лилайитена бхуванани джаятй аджасрам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
ананда – блажен; чит-мая – познавателен; раса – на раса; атматая – заради 

това, че е същество; манахсу – в умовете; ях – Той, който; пранинам – на живите 
същества; пратипхалан – е отразен; смаратам упетя – припомняйки си; лилайитена – 
чрез забавления; бхуванани – земният свят; джаяти – триумфално господства; 
аджасрам – винаги; говиндам – Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; там – 
Него; ахам – аз; бхаджами - обожавам 
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Превод 
 

Обожавам Говинда, предвечния Бог, чийто божествен екстатичен облик е 
отразен в умовете на онези, които Го помнят, докато постоянно завладява света 
със Своята игра. 

 
Пояснение 

 
„Онези, които Го помнят” се отнася до хората, които, след като са чули 

наставленията на истинските отдадени, или садху, си спомнят името, формата, 
качествата и забавленията на този вечен Бог на любовта, Купидона на Купидоните. 
Игривият Кришна и Неговата обител се появяват в сърцата им. Каквото и великолепие 
и сладост да съществуват в този свят, това откровение за забавленията в святата обител 
ги надвишава. 

 
 
 

Стих 43 
 

голока-намни ниджа-дхамни тале ча тася 
деви-махеша-хари-дхамасу тешу тешу 
те те прабхава-ничая вихиташ ча йена 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 
 

Синоними 
 

голока-намни – в планетата, позната като Голока Вриндавана; ниджа-дхамни – 
личната обител на Върховния Бог; тале – в частта, намираща се под нея; ча – също; 
тася – на онова; деви – на богинята Дурга; махеша – на Бог Шива; хари – на Нараяна; 
дхамасу – в планетите; тешу тешу – във всяка от тях; те те – те съответно; прабхава-
ничаях – великолепия; вихитах – установени; ча – също; йена – от когото; говиндам – 
Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; там – Него; ахам – аз; бхаджами - 
обожавам 

 
Превод 

 
Първо е Деви-дхама, след това Махеша-дхама, по-нагоре от Махеша-дхама е 

Хари-дхама, а над всички е Неговата собствена обител, Голока. Обожавам 
Говинда, предвечния Бог, който е разпределил съответната власт, присъща на 
всяка една от тези обители. 

Пояснение 
 

Голока-дхама е обителта, намираща се над всички останали. Виждайки я над 
себе си от гледната точка на своята родна земя, Брахма описва всички последователни 
сфери. Първо е Деви-дхама, което се отнася до материалния свят; в тази сфера се 
намират четиринадесетте равнини начело със Сатялока. Над тази област е Шива-дхама; 
там една част, позната като Махакала-дхама, е проникната от мрак. От другата страна 
на този пояс от мрак е неизмеримо сияйната равнина на Садашивалока. Над нея е Хари-
дхама, или духовният свят, Ваикунтхалока.  
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Силата на Деви-дхама като могъществото на Мая и силата на Шива-дхама като 
времето и съвкупността от материални елементи, са представени в тези равнини като 
власт на неясния аспект (абхаса) на пълната експанзия на Бога (свамша), отразен като 
отделни частици (вибхинамша). Но силата на Хари-дхама е нейното трансцендентално 
могъщество, а силата на сладостта и очарованието на Голока е изворът на цялото 
великолепие. Всички тези сили във всяка една от обителите са разпределени от пряката 
и от индиректната мощ на Говинда. 

 
 
 
 

Стих 44 
 

срищи-стхити-пралая-садхана-шактир ека 
чайева яся бхуванани вибхарти дурга 
иччханурупам апи яся ча чещате са 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 
 

Синоними 
 

сришти – сътворение; стхити – запазване; пралая – и унищожение; садхана – 
посредничеството; шактих – енергия; ека – една; чая – сянката; ива - като; яся – на 
която; бхуванани – земният свят; бибхарти – поддържа; дурга – Дурга; иччха – волята; 
анурупам – в съответствие с; апи – несъмнено; яся – на която; ча – и; честате – се 
държи; са – тя; говиндам – Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; там – Него; 
ахам – аз; бхаджами - обожавам 

 
Превод 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, по чиято воля действа сянката на 

вътрешната, или божествената енергия, олицетворена като енергията Мая, 
извършвайки сътворението, поддържането и унищожението, и която е почитана 
в света като Дурга. 

 
Пояснение 

 
(Описва се божеството, господстващо над гореспомената Деви-дхама). Този, 

свят, в който се намира Брахма и възпява славата на Бога на Голока, е светът на 
четиринадесетте равнини, Деви-дхама, над който властва богинята Дурга. Тя има десет 
ръце, представящи десетте карми, или пречистващи ритуали. Нейната слава като 
героиня е обозначена с това, че язди лъв. Тя покорява порока, което е изобразено с 
това, че наказва Махишасура, демона-бик. Тя е майката на Картика и Ганеша, което 
означава, че е притежателка на красота и сполука, представени чрез синовете й. Тя се 
намира по средата между аспектите на Лакшми и Сарасвати, които съпътстват земното 
изобилие и познание. За да покори порока, тя носи двадесет оръжия, представящи 
множеството ведически религиозни задължения. Украсена е със змия, изобразяваща 
красотата на унищожителното време. Дурга притежава всички тези характеристики. 

Дурга също така притежава дурга. „Дурга” означава „затвор”. Когато дживите, 
които произхождат от междинната енергия, се противопоставят на Кришна, затворът, в 
който влизат, е дургата на Дурга. Инструментът за наказание в този затвор е колелото 
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на карма; нейното задължение по волята на Говинда е да изпълни задачата да промени 
противопоставящите се дживи чрез подобни изправителни средства – задача, която тя 
изпълнява безспир. Когато дживите имат щастието да постигнат садху-санга, святото 
общуване с чисти преданоотдадени, когато тяхната враждебност е отстранена и те се 
обърнат към Бога – същата тази Дурга, по волята на Говинда, става причина за тяхното 
освобождение.  

Така че, необходимо е човек да покаже на „надзирателката”, Дурга, своето 
променено, благоразположено отношение, за да я удовлетвори и да получи нейната не-
измамна благословия. Човек трябва да знае, че богатството, добрата реколта, 
подсигуреното здраве на членовете на семейството му – това е измамната благословия 
на Дурга. За да заблуждава душите, противопоставящи се на Кришна, Дурга проявява в 
материалния свят своите десет форми, познати като Даша-махавидя, показващи своите 
„земни физически забавления”.  

Душата е частица съзнание. Когато извърши оскърблението да се 
противопостави на служенето към Кришна, тя е притеглена от привличащата енергия 
на Мая. Веднага щом душата бъде увлечена по този начин, Дурга я ограничава в грубо 
тяло - изградено от петте материални елемента, техните атрибути и единадесетте сетива 
-  което е като затворническа униформа; сетне я захвърля в колелото на карма. 
Въртейки се в този цикъл, душата изпитва радост и скръб, рай и ад, и т.н. Освен това, 
Дурга й дава вътре в грубото тяло фино тяло, съставено от ум, интелигентност и его. 
Напускайки едно грубо тяло, във финото си тяло дживата приема подслон в друго 
грубо тяло. Докато не бъде освободена, тя не може да напусне финото си тяло, което е 
изградено от зли желания. Когато изостави финото тяло, тя се окъпва във водите на 
реката Вираджа, и отива в обителта на Бог Хари. 

Дурга изпълнява всичките тези задачи по волята на Говинда. Виладжджаманая 
яся стхатуим икша-патхе ‘муя, вимохита викаттханте мамахам ити дурддхиях. В 
този стих от „Бхагаватам” се описва връзката на Дурга с дживите, противопоставящи 
се на Кришна. Това е Дурга, която е почитана в материалния свят. Но Дурга, спомената 
в мантрата, която е външното покритие на обителта на Бога, е трансцендентална 
прислужница на Кришна. Сянката-Дурга изпълнява задълженията в света като нейна 
слугиня. (Вж. Коментара към третата шлока). 

 
 
 
 

Стих 45 
 

кширам ятха дадхи викара-вишеша-йогат 
санджаяте на хи татах притхаг асти хетох 
ях шамбхутам апи татха самупаити каряд 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
кширам – мляко; ятха – като; дадхи – кисело мляко; викара-вишеша – чрез 

специална трансформация; йогат – чрез прилагане; санджаяте – се превръща в; на – 
не; хи – наистина; татах – от мляко; притхак – отделено; асти – е; хетох – какъвто е 
случаят; ях – който; шамбхутам – природата на Бог Шива; апи – също; татха – така; 
самупаити – приема; карят – заради някаква определена работа; говиндам – Говинда; 
ади-пурушам – изначалната личност; там – Него; ахам – аз; бхаджами - обожавам 
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Превод 
 

Обожавам Говинда, предвечния Бог! Както млякото се превръща в кисело 
мляко при реакцията си с добавеното вещество, ала при все това киселото мляко 
не е отделно от своя източник, прясното мляко, по същия начин, за да изпълни 
определена задача, Той приема природата на Шамбху. 

 
 

Пояснение 
 

(Хвърля се светлина върху присъщата природа на гореспоменатия Шамбху, 
божеството, господстващо над Махеша-дхама). Шамбху не е „друг Бог”, отделен от 
Кришна. Онези, които поддържат подобно предубедено гледище, богохулстват срещу 
Върховния Бог. Властта на Шамбху е подчинена на властта на Говинда, така че те 
всъщност не са различна истина. Признакът, че не са различни, е илюстриран с 
примера, че както прясното мляко се трансформира, приемайки качествата на кисело 
мляко при добавяне на определено вещество, по същия начин, макар Богът да се 
трансформира, приемайки друг облик, този облик е зависим; този променен аспект не 
притежава независимост.  

Тамо-гуна, или материалното качество инертност, качеството миниатюрност на 
междинната енергия, и минималната степен на примесване на божественото познание 
(самвит) и божествения екстаз (хладини) – всички тези елементи взети заедно 
представляват една специфична трансформация. Формата на далечния аспект на 
пълната част на Върховния Бог, която се образува при тази трансформация, 
представлява ореола на божествеността като мъжкия репродуктивен орган бог Шамбху, 
който е форма на Садашива; а от Шамбху се проявява Рудрадева. 

В акта на сътворението като продуктивна причина под формата на съвкупността 
от материални елементи, в акта на поддържането чрез избиване на определени демони, 
и за целите на извършване на цялостната работа по унищожението – Говинда се спуска 
като Гунаватара (който се отнася до едно от трите качества на материалната природа) 
в облика на Шамбху, който е отделена част, имаща природата на пълна част. Аспектът 
на Шамбху като „господар на времето” е потвърден в писанията, а авторитетните 
цитати са дадени в санскритския коментар на Джива Госвами. 

Смисълът на стихове в „Шримад Бхагаватам” като ваишнаванам ятха шамбхух 
и т.н. където се възвеличава славата на Шамбху като ваишнава, е че Шамбху, чрез 
собствената си енергия на времето, и покорявайки се на волята на Говинда, се съчетава 
с Дургадеви и изпълнява задачата си. В много писания начело с Тантрите, той 
преподава религиозни форми, които са стълба за дживите с различни квалификации да 
постигнат бхакти, или преданост. По сладката воля на Говинда, той (индиректно) 
закриля и поддържа шуддха-бхакти или чистата преданост, проповядвайки доктрината 
маявада (което означава илюзорна) и интелектуални или въображаеми измислени 
писания. 

Петдесетте качества на джива са представени в Шамбху в изобилни пропорции, 
като в него се откриват частично още пет велики качества, които са непостижими за 
обикновените дживи. Така че Шамбху не може да бъде категоризиран като джива; той 
е господар на дживите (Ишвара), макар да е с природата на отделена част 
(вибхинамша) на Върховния Бог. 
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Стих 46 
 

дипарчир ева хи дашантарам абхюпетя 
дипаяте виврита-хету-самана-дхарма 
яс тадриг ева хи ча вишну-тая вибхати 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 
 

Синоними 
 

дипа-арчих – пламъкът на лампата; ева – като; хи – несъмнено; даша-антарам – 
друга лампа; абхюпетя – се разширява; дипаяте – озарява; виврита-хету – със своята 
разрастната причина; самана-дхарма – еднокво силно; ях – който; тадрик – подобно; 
ева – наистина; хи – несъмнено; ча – също; вишнутая – чрез Своята експанзия като Бог 
Вишну; вибхати – озарява; говиндам – Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; 
там – Него; ахам – аз; бхаджами - обожавам 

 
Превод 

 
Както пламъкът на една лампа, когато бъде предаден на друга, гори отделно 

със същата интензивност като първия пламък, по същия начин Той, който сияе в 
динамичната природа (на Вишну), този предвечен Бог Говинда обожавам. 

 
Пояснение 

 
(Сега се описват божествата, управляващи Хари-дхама, пълните части на Бога, 

познати като Хари, Нараяна, Вишну и т.н.) Виласа-мурти на Кришна (пълна форма, 
притежаваща идентична мощ) е господарят на Паравьома (Ваикунтха), Нараяна. 
Експанзията на Нараяна е първият управляващ аватар или пурушаватара 
(Каранодакашайи); експанзия на този пурушаватара е Гарбходакашайи, а експанзия на 
Гарбходакашайи е Кширодакашайи Вишну. Името на Бога „Вишну” означава, че Той е 
всезнаещ и вездесъщ. 

В тази шлока, чрез хвърляне на светлина върху позицията на Кширодакашайи, 
принципът на пълната експанзия на пълната експанзия на Бога е изяснен. Вишну 
принципът или аватарът на саттва-гуна е доста различен от Шамбху принципа на 
смесени илюзорни качества и конотации. Вишну е същата онази изначална форма на 
Говинда; и двете форми са въплъщение на чистото битие. Вишну, проявената причина, 
е със същата природа като Говинда.  

Понеже винаги е примесена до известна степен с раджо-гуна и тамо-гуна, 
саттва-гуна не е чиста. Брахма се появява в раджо-гуна и е отделена част 
(вибхинамша), притежаваща властта на вълна част (свамша). А Шамбху се появява в 
тама-гуна на Мая и също е отделена част, притежаваща могъществото на пълна част. 
Те са отделни части, тъй като раджо- и тамо-гуните на Мая са толкова чужди на 
чистата духовност, че Брахма и Шамбху, които се появяват в тези проявления, също са 
много отдалечени от самия Бог (сваям-рупа) или от разнообразния облик (тад екатма), 
който Той проявява. 

Въпреки че саттва-гуната на Мая е примесена с останалите гуни, гунаватарът 
Вишну се спуска само в незамърсената част на саттва-гуна – частта на напълно 
чистото, трансцендентално битие. И така, Вишну е експанзията на пълната част 
(свамша-виласа) и е всемогъщото същество (махешвара-таттва); Той не е свързан с 
Мая, ала при все това е господар на Мая. Вишну е представител на собствената природа 
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на Говинда като причина (на всички експанзии). Всички величествени атрибути на 
Говинда присъстват в Неговата виласа-мурти пълна експанзия, Нараяна, което 
означава, че в Нараяна присъстват в пълната си форма шестдесет качества. Затова, 
въпреки че Вишну е гунаватара, т.е. спуска се в материалната природа, Неговата 
личност не се примесва с гуните или качествата на Мая, какъвто е случаят с личностите 
на Брахма и Шива. Спускането на Нараяна във формата на Маха Вишну, спускането на 
Маха Вишну във формата на Гарбходакашайи, и спускането на Вишну като 
Кширодакашайи са примери за динамичната природа на Абсолюта. Вишну е Богът на 
останалите двама гунаватари, и всички богове са подчинени на Него, като 
правомощията им са раздадени от Него. 

Говинда е оригиналната или върховната „лампа”; от Неговото виласа-мурти, 
всички пълни, или свамша, аватари Маха Вишну, Гарбходакашайи, Кширодакашайи, 
Рама и т.н. сияят великолепно като индивидуални лампи на съответните си места 
благодарение на трансценденталната мощ на Говинда.4  

 
 
 
 
 

Стих 47 
 

ях каранарнава-джале бхаджати сма йога- 
нидрам ананта-джагад-анда-сарома-купах 
адхара-шактим аваламбя парам сва-муртим 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 

                                                 
4 Вечната форма на Кришна, която е независима от всяка друга форма, е позната като сваям-рупа, както е 
потвърдено в „Брахма Самхита” 5.1. Онази форма, която не е различна от сваям-рупа, но проявява 
различен облик и нрав, е позната като тад екатма-рупа. Тад екатма-рупа бива два вида – виласа и 
свамша. Когато, заради играта на невъобразимата енергия на Кришна, Неговата обичайно еднаква форма 
се появява в различен образ, това се нарича виласа. Например, виласа форма на Говинда е Нараяна, 
господарят на Ваикунтха; а виласа форма на господаря на Ваикунтха е Васудева (от първата четворна 
експанзия). Онази форма, която, както е случаят с виласа, не е различна от сваям-рупа, обаче проявява 
по-малко могъщество от виласа формата, се нарича свамша. Примери са Санкаршана, Прадюмна, 
Анируддха и т.н., тримата пурушаватари начело с Маха Вишну, лилаватарите като Матся и т.н., 
манвантараватарите и югаватарите. Когато Джанардана (Кришна) разпределя Своите енергии на 
знанието, предаността, сътворяването, служенето, поддържането на вселената, гравитационната сила, 
дисциплинирането на злодеите и т.н., и упълномощи специално избрани велики същества с тези енергии, 
те са познати като авеша или шактявешаватари. Примери са Четиримата Кумари (знание), Нарада 
(преданост), Брахма (сътворяване), Ананта (гравитация), Притху (поддържане), Парашурама 
(дисциплина) и Шеша от Ваикунтха (служене). В Десета Песен на „Шримад Бхагаватам” (39 глава) се 
споменава, че Акрура е имал даршана на Шеша, Нарада, Кумарите и т.н. когато се е потопил в Ямуна да 
се изкъпе. 
Това е описанието на трите форми на Върховната Божествена Личност, наречени сваям-рупа, тад 
екатма-рупа и авеша. 
Формите, познати като пракаша, не могат да бъдат считани за различни от Бога, тъй като в никакво 
отношение не се отличават от съкровения облик на Бога. Така, когато едната форма на Бога се появява 
едновременно на много места (със същия облик, качества и забавления), тази форма се нарича пракаша; 
например, веднъж Нарада видял, как Кришна присъства във всеки дворец в Дварака. В Десета Песен на 
„Бхагаватам” шлоката: читрам балаитат... и т.н. е доказателство за този факт. Така е установена 
пракаша формата на Върховния Бог.  („Шри Лагху Бхагаватамритам”1.1.12-22) 
 
Забележка: Маха Вишну = Каранодакашайи Вишну = Каранарнавашайи Вишну; Гарбходашайи = 
Гарбходакашайи; Кширодашайи = Кширодакашайи  



 59

Синоними 
 

ях – Той, който; карана-арнава – на Причинния Океан; джале – във водата; 
бхаджати – се наслаждава; сма – наистина; йога-нидрам – съзидателен сън; ананта – 
безкраен; джагат-анда – вселени; са – със; рома-купах – порите на космите Му; 
адхара-шактим – обемащата всичко енергия; аваламбя – приемайки; парам – велик; 
сва-муртим – собствена форма; говиндам – Говинда; ади-пурушам – изначалната 
личност; там – Него; ахам – аз; бхаджами – обожавам 

 
Превод 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, който приема Своя върховен облик, 

наречен Шеша, резервоар на олицетворената всемогъща сила, и ляга в Причинния 
Океан, наслаждавайки се на Своя транс в дълбок съзидателен сън, а безчет вселени 
се таят в порите на тялото Му. 

 
Пояснение 

 
(Описва се Ананта, който приема облика на ложе на Маха Вишну.) Безкрайното 

ложе, на което ляга Маха Вишну, е аватарът, който по природа е слуга на Кришна; 
Той е познат като Шеша. 

 
 

 
 

Стих 48 
 

ясяика-нишвасита-калам атхаваламбя 
дживанти лома-виладжа джагад-анда-натхах 

вишнур махан са иха яся кала-вишешо 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
яся – чийто; ека – един; нишвасита – дъх; калам – време; атха – така; аваламбя 

– приемайки подслон в; дживанти – живот; лома-вила-джах – израсли от порите на 
космите; джагат-анда-натхас – господарите на вселените (Брахмите); вишнух махан – 
Върховният Бог Маха Вишну; сах – онова; иха – тук; яся – чийто; кала-вишешах – 
специфична пълна част или експанзия; говиндам – Говинда; ади-пурушам – изначалната 
личност; там – Него; ахам – аз; бхаджами – обожавам 

 
 

Превод 
 

Продължителността на живота на Брахма и на боговете на вселените, 
родени от порите на божественото тяло на Маха Вишну, трае колкото едно 
издишване на Маха Вишну. А Маха Вишну е част от частта на онзи Върховен Бог, 
Говинда, когото обожавам. 
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Пояснение 
 

Тук се илюстрира всемогъщото величие на Вишну. 
 
 

 
 

Стих 49 
 

бхасван ятхашма-шакалешу ниджешу теджах 
свиям кият пракатаятй апи тадвад атра 
брахма я еша джагад-анда-видхана-карта 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
бхасван – озаряващото слънце; ятха – като; ашма-шакалешу – в различни 

видове скъпоценни камъни; ниджешу – негово собствено; теджах – сияние; свиям – 
негово собствено; кият – до известна степен; пракатаяти – се проявява; апи – също; 
тадвад – подобно; атра – тук; брахма – бог Брахма; ях – който; ешах – той; джагат-
анда-видхана-карта – господарят на вселената; говиндам – Говинда; ади-пурушам – 
изначалната личност; там – Него; ахам – аз; бхаджами – обожавам 

 
Превод 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, който упълномощава Брахма да 

сътвори цялата материална вселена, точно както слънцето, Сурия, проявява 
част от своята светлина в скъпоценните камъни сурия-канта. 

 
Пояснение 

 
Обичайно има два типа Брахма. В дадена епоха, когато някоя квалифицирана 

джива присъства в света, мощта на Бога влиза в тази джива, която тогава заема поста и 
извършва задължението на Брахма да сътворява вселената. В епоха, когато не е налице 
такава квалифицирана джива, при освобождението на предишния Брахма, Кришна 
делегира собствената си сила, за да сътвори раджогунаватара Брахма. В 
действителност, Брахма превъзхожда обикновената джива, ала при все това самият той 
не е божествеността. Божествеността присъства в по-голяма степен в Шамбху, който бе 
описан преди. 

Смисълът, който се подразбира е, че петдесетте качества на обикновената джива 
присъстват в Брахма в много по-пълна степен, отколкото в дживата, а освен това той 
притежава в частична степен още пет качества, които не се откриват у дживите. Ала 
тези петдесет качества плюс частичните още пет се наблюдават в много по-голяма 
пропорция у Шамбху. 
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Стих 50 
 

ят-пада-паллава-югам винидхая кумбха- 
двандве пранама-самайеша ганадхираджах 
вигхнан вихантум алам ася джагат-траяся 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
ят – чийто; пада-паллава – лотосови нозе; югам – две; винидхая – държейки; 

кумбха-двандве – на двойка тумули; пранама-самайе – по време на поднасяне на 
почитания; сах – той; гана-адхираджах – Ганеша; вигхнан – препятствия; вихантум – 
да унищожи; алам – способен; ася – от тези; джагат-траяся – трите свята; говиндам – 
Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; там – Него; ахам – аз; бхаджами – 
обожавам 

Превод 
 

Обожавам Говинда, предвечния Бог, чиито лотосови нозе Ганеша 
непрестанно държи върху двата хълма на слонската си глава, за да получи силата 
да унищожава препятствията в трите свята. 

 
 

Пояснение 
 

Ганеша има силата да унищожава всички пречки и е подобаващо обожаван от 
подходящите люде. Като почитаем брахмана с атрибути, неговата квалификация му 
осигурява място сред петте главни богове. Ганеша има делегирана власт. Цялата му 
слава е дарена от милостта на Говинда. 

 
 
 
 
 

Стих 51 
 

агнир махи гаганам амбу маруд-дишаш ча 
калас татхатма-манасити джагат-траяни 
ясмад бхаванти вибхаванти вишанти ям ча 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
агних – огън; махи – земя; гаганам – етер; амбу – вода; марут – въздух; дишах – 

посоки; ча – също; калах – време; татха – както и; атма – душа; манаси – и ум; ити – 
така; джагат-траяни – трите свята; ясмат – от когото; бхаванти – те произхождат; 
вибхаванти – те съществуват; вишанти – те влизат; ям – когото; ча – също; говиндам – 
Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; там – Него; ахам – аз; бхаджами – 
обожавам 
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Превод 
 

Огън, земя, небе, вода, въздух, пространство, време, душа, ум – трите свята 
са сътворени от тези девет елемента. Обожавам Говинда, предвечния Бог, от 
когото тези елементи са породени, в когото пребивават, и в когото влизат накрая. 

 
Пояснение 

 
Няма нищо повече в трите свята освен петте елемента, посоките (на 

пространството), времето, джива и менталният елемент на ума, интелигентността и 
егото, изграждащ финото тяло на обусловената душа. Кармите или тези, които желаят 
издигане, поднасят възлияния като жертвоприношение в огъня. Материалистите не 
знаят нищо отвъд този свят на прякото възприятие на деветте елемента. Що се отнася 
до себеудовлетворението (състоянието на атмарама), за което копнеят гяните или 
търсещите сухо освобождение, самата джива е този радостен аз. Онова, което във 
философията санкхя се счита за пракрити (природа) и атма (душа) са включени в 
гореспоменатите елементи. 

Смисълът е, че всеки елемент, изреден от всички видове философи, се включва в 
тези девет основни елемента. А Шри Говинда е хазната на творението, поддържането и 
унищожението на всички тези елементи. 
 
 
 

 
Стих 52 

 
яч чакшур еша савита сакала-граханам 

раджа самаста-сура-муртир ашеша-теджах 
ясягная бхрамати самбхрита-кала-чакро 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
ят – на когото; чакшух – окото; ешах – то; савита – слънце; сакала-граханам – 

на всички планети; раджа – царят; самаста-сура – на всички полубогове; муртих – 
образът; ашеша-теджах – изпълнен с безгранично сияние; яся – на когото; агяя – по 
заръката; бхрамати – извършва своето пътуване; самбхрита – напълно; кала-чакрах – 
колелото на времето; говиндам – Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; там – 
Него; ахам – аз; бхаджами – обожавам 

 
Превод 

 
С безгранично сияние и могъщество слънцето е цар на всички планети, 

прибежище на всички богове, олицетвореното око на вселената. Обожавам 
Говинда, предвечния Бог, по чиято заповед слънцето, яхвайки колелото на 
времето, се движи по неспирната си орбита. 
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Пояснение 
 

Има мнозина последователи на ведическата религиозна система, които 
обожават слънцето като Брахман. Слънчевият бог Сурия принадлежи към йерархията 
на петте главни богове. Съществуват също и мнозина, които проповядват, че топлината 
е причината за съществуването на света, и затова посочват слънцето, като единствения 
източник на топлина, за коренна причина на света. Тъй или инак, Сурия е божеството, 
господстващо над общата световна топлина, светлина и могъщество в пределите на 
дадена сфера, и следователно е бог с делегирана власт. По заповед на Върховния Бог 
Говинда, слънцето покорно изпълнява повереното му служене. 

 
 
 
 

Стих 53 
 

дхармо 'тха папа-ничаях шрутаяс тапамси 
брахмади-кита-патагавадхаяш ча дживах 
яд датта-матра-вибхава-праката-прабхава 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
дхармах – добродетел; атха – също; папа-ничаях – всички пороци; шрутаях – 

Ведите; тапамси – отречения; брахма-ади – като се започне с бог Брахма; кита-патага 
– насекоми; авадхаях – надолу до; ча – и; дживах – дживите; ят – чрез които; датта 
– удостоени; матра – изключително; вибхава – по силата; праката – проявен; 
прабхавах – енергии; говиндам – Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; там – 
Него; ахам – аз; бхаджами – обожавам 

 
Превод 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, чрез чиято сила се проявява мощта на 

религията, нерелигиозността или всевъзможните видове порок, Шрутите, 
отреченията и всички същества, като се започне от Брахма чак до най-дребната 
буболечка. 

 
Пояснение 

 
Дхарма, „религия” или „дълг”, се отнася до варна-дхарма и ашрама-дхарма, или 

обществено-религиозните принципи, дадени в двадесетте законника (смрити), чиито 
произход се проследява до Ведите. Варна-дхарма е четворното разделение на хората 
според качествата им на брахмани, кшатрии, ваишии и шудри. Ашрама-дхарма касае 
четворната формална религиозна градация брахмачари, грихастха, ванапрастха и 
санняси за хората с нужната квалификация. Всички правила за поведение на хората са 
изредени в тези две дхарми: варна и ашрама. 

„Всички видове порок” означава корените на греха – невежеството и порочните 
желания, както и сериозните грехове, по-малко сериозните грехове и обичайните 
грехове (махапатака, анупатака, патака и т.н.) – т.е. всички видове непозволено 
държане. Шрути се отнася до Риг, Сама, Яджур и Атхарва Веда, наред с Упанишадите, 
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които са венецът на Ведите. „Отреченията” касаят всички практики, които се изучават в 
подкрепа на добродетелта или религията. В много случаи са указани изключително 
болезнени отречения, наречени панча-тапа с цел постигане на осем-степенната йога 
или освобождение в Брахман. 

Всички гореспоменати форми са в областта на цикъла от земни дела, или 
кармата на обусловените души, скитащи се из 8 400 000 форми на живот, в това число 
богове, демони, човеци, наги, киннари, гандхарви и т.н. Те се реят безспир от Брахма 
надолу до незначителни насекоми. Всеки притежава определени сили, осигуряващи им 
умения в дадени функции, ала тези сили не са аксиоматични – те са просто проявления 
на мощта, дадена им от Шри Говинда. 

 
 
 

Стих 54 
 

яс тв индра-гопам атхавендрам-махо сва-карма- 
бандханурупа-пхала-бхаджанам атаноти 

кармани нирдахати кинту ча бхакти-бхаджам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
ях – Той, който (Говинда); ту – но; индра-гопам – до малката божа кравичка; 

атха ва – или дори; индрам – до Индра, небесният цар; ахо – о; сва-карма – на 
собствените си плодоносни дейности; бандха – окови; анурупа – според; пхала – на 
последиците; бхаджанам – наслаждавайки се или страдайки; атаноти – дарява; 
кармани – всички плодоносни дейности и техните последици; нидрахати – унищожава; 
кинту – обаче; ча – също; бхакти-бхаджам – хората заети с предано служене; 
говиндам – Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; там – Него; ахам – аз; 
бхаджами – обожавам 

 
Превод 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, който безпристрастно отрежда на 

всички души, от малката божа кравичка до великия цар на небесата, бог Индра, 
последиците, съответстващи на делата им по пътя на карма. Ала колко е 
удивително! Той изгаря из корен цялата карма на душите, които Го обожават с 
преданост! 

 
Пояснение 

 
Върховният Бог е безпристрастен когато дава на обусловените души плодовете 

на тяхната карма, или светски дела; в съответствие с предишните им постъпки Той 
отрежда бъдещите им ангажименти. Но Той дарява специалната си милост на Своите 
предани. Той пречиства в огъня на изпитанията цялата им добродетелна и 
недобродетелна карма, наред с корените ѝ, а именно желанието да се създава карма, 
както и незнанието. 

Макар кармата да няма начало, тя въпреки това може да бъде унищожена. 
Кармата е неунищожима за тези, които се надяват да се наслаждават на плодовете от 
своите действия; порочният кръг на тяхната карма никога не може да бъде приключен. 
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Дори религиозният дълг санняса е вид карма, подобаваща на определен религиозен 
статут; в тази практика, докато практикуващият продължава да копнее за плода на 
освобождението, неговото спазване на санняса не може да удовлетвори Кришна, нито 
да спечели милостта Му. На саннясите се полагат плодовете от тяхната карма, и дори 
когато постъпките им са лишени до крайност от каквито и да било желания, те постигат 
незначителния плод на себеудовлетворението (атмарама). 

Ала онези, които са истински предани, отглеждат божественото служене към 
Кришна по начин, който Му се нрави, изоставили напълно всяко подобие на 
мимолетните желания и независимите стремежи на гяна, карма и т.н. Кришна изцяло 
унищожава всичката им карма, желанията за карма и невежеството. Въпреки Неговата 
безпристрастност, пристрастието на Кришна към преданоотдадените Му е чудо. 
 
 
 
 

Стих 55 
 

ям кродха-кама-сахаджа-пранаяди-бхити- 
ватсаля-моха-гуру-гаурава-севя-бхаваих 
санчинтя тася садришим танум апур ете 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Синоними 

 
ям – на когото; кродха – гняв; кама – любовна страст; сахаджа-праная – 

естествена приятелска обич; ади – и т.н.; бхити – страх; ватсаля – родителска обич; 
моха – заблуда; гуру-гаурава – уважение; севя-бхаваих – и с настроението на 
доброволно служене; санчинтя – медитирайки; тася – на това; садришим – 
подобаващо; танум – телесна форма; апух – постигнат; ете – тези личности; говиндам 
– Говинда; ади-пурушам – изначалната личност; там – Него; ахам – аз; бхаджами – 
обожавам 

 
Превод 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог! Онези, които медитират върху Него в 

настроение на гняв, страстна любов, естествено приятелство, страх, родителска 
обич, заблуда, благоговение или желание за служене, постигат тела с облик и нрав, 
съответстващи на природата на тяхната медитация. 

 
Пояснение 

 
Предаността обикновено бива два вида: предписана и спонтанна, или ваидхи и 

рагатмика. Предаността с първоначална вяра, събудена от следване на наставленията 
на гуру и писанията, е тласкана от покоряване пред духовните заповеди, и затова 
преданите чувства винаги са ограничени в тази сфера. Обаче такава „преданост по 
правилата” се превръща в любяща спонтанност, когато стремежите на предания да 
зарадва Бога със служенето си постепенно се задълбочават. Когато настъпи бхава, или 
степента на напъпилата божествена любов, преданият може да получи милостта на 
Кришна. Да се постигне това ниво отнема много време, и подобен опит чрез предано 
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служене, регулирано от благоговение и предписани декрети, е познат като ваидхи-
бхакти. 

Рагатмика-бхакти, предаността, основаваща се на чисти сърдечни чувства или 
инстинктивна привързаност, е по-висша. Тя много бързо принася плодове и привлича 
самия Кришна. Различните форми, които тя приема, са описани в тази шлока.  

Рагатмика-бхакти обхваща шанта-бхава, или сърдечната наклонност към 
умиротвореност в благоговение, дася-бхава, или сърдечната наклонност към служене в 
покорство; сакхя-бхава, или сърдечната наклонност към приятелство в естествена обич, 
ватсаля-бхава, или сърдечната наклонност към родителство, и мадхуря-бхава, или 
сърдечната наклонност към чувствена любов. 

Макар да са спонтанни импулси (рагатмика), гневът, страхът и заблудата не са 
преданост (бхакти), защото са враждебни чувства, несъвместими с предаността. Гняв 
се наблюдава в демони като Шишупала, страх – в демони като Камса, а илюзия се 
открива у пандитите в школата маявада. Те изпитват съответните чувства на гняв, 
страх и пълна самозабрава в идентифицирането си с Брахман. Ала никое от тези 
чувства не е в хармония с предаността към Бога, затова на никое не може да се признае 
качеството преданост. От друга страна, всред споменатите пет раси, в настроението на 
умиротворение, или шанта, преобладава безразличието – което е почти лишено от 
предани чувства – но въпреки това то бива считано за преданост заради 
благоразположението, колкото и да минимално. В останалите четири настроения има 
изобилие от предани чувства. 

Според обещанието на Бога в „Шри Гита” да отвърне на отдадеността на душата 
– йе ятха мам прападянте тамс татхайва бхаджамй ахам (БГ 4.11) - тези, които 
хранят чувства на гняв, страх и заблуда към Бога, постигат безсъзнателното състояние 
саюджя-мукти, или освобождение чрез сливане. Привържениците на шанта постигат 
форми, съответстващи на потъването в Брахман и Параматма. Последователите на дася 
и сакхя постигат подходящите мъжки или женски форми, съответстващи на техните 
квалификации. Последователите на ватсаля постигат тела съобразно бащинските или 
майчинските си чувства. А последователите на шрингара постигат чистите тела на 
гопите, или духовните пастирки във Враджа. 

 
 

 
Стих 56 

 
шриях кантах кантах парама-пурушах калпа-тараво 
друма бхумиш чинтамани-гана-майи тоям амритам 
катха ганам натям гаманам апи вамши прия-сакхи 
чид-анандам джьотих парам апи тад асвадям апи ча 
са ятра кширадбхих сравати сурабхибхяш ча су-махан 
нимешардхакхйо ва враджати на хи ятрапи самаях 
бхадже шветадвипам там ахам иха голокам ити ям 
видантас те сантах кшити-вирала-чарах катипайе 

 
Синоними 

 
шриях – Лакшми, богини на щастието; кантах – любими придружителки; 

кантах – наслаждаващият се, любовник; парама-пурушах – Върховната Божествена 
Личност; калпа-таравах – дървета, сбъдващи желанията; друмах – всички дървета; 
бхумих – земята; чинтамани-гана-майи – направена от скъпоценни философски 
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камъни; тоям – водата; амритам – нектар; катха – разговори; ганам – песен; натям – 
танцуване; гаманам – вървене; апи – също; вамши – флейтата; прия-сакхи – постоянна 
спътница; чит-анандам – трансцендентално блаженство; джйотих – сияние; парам – 
върховно; апи – също; тат – онова; асвадям – се долавя навред; апи ча – също; сах – 
онова; ятра – където; кшира-адбхих – океан от мляко; сравати – тече; сурабхибхях – от 
крави сурабхи; ча – и; су-махан – много велик; нимеша-ардха – половин миг; акхях – 
наречен; ва – или; враджати – отминава; на – не; хи – несъмнено; ятра – където; апи – 
дори; самаях – време; бхадже – аз обожавам; швета-двипам – Шветадвипа; там – 
онова; ахам – аз; иха – тук; голокам – Голока; ити – така; ям – който; видантах – знае; 
те – те; сантах – себеосъзнатите души; кшити – в този свят; вирала – рядко; чарах – 
отивайки; катипайе - неколцина 

 
Превод 

 
Там, където дивните богини на щастието са любими, а Кришна, 

върховният мъж, е единственият любовник; там, където всички дървета сбъдват 
желанията, а почвата е от трансцендентални скъпоценни камъни; където вода е 
нектар, всяка дума е песен, всяко движение – танц, а флейтата е най-скъпата 
приятелка; където слънчевата и лунната светлина са божественият екстаз и 
всичко, което съществува, е дивно и сладостно; където безспир тече огромен океан 
от мляко от виметата на милиарди крави сурабхи; където божественото време е 
вечно настояще, без минало и бъдеще дори за частица от секундата – тази 
върховна трансцендентална обител Шветадвипа обожавам! В действителност, 
никой на този свят не познава това място, освен малцина чисти преданоотдадени 
– те го знаят като Голока. 

 
Пояснение 

 
Мястото, което постигат дживите чрез най-висше любящо служене, е напълно 

трансцендентално. Въпреки това, то никога не е недиференцирано или лишено от 
характеристики. Недиференцираната равнина на Брхаман постигат дживите, 
изпитващи чувства на гняв, страх и заблуда. Но преданите достигат трансценденталния 
свят Паравйома-Ваикунтха, и още по-нататък Голока, в съответствие със своята 
индивидуална раса или чиста предана сърдечна наклонност. 

Всъщност, върховната свята обител Голока е Шветадвипа – белият или сияйният 
остров – наречен така заради изключителната си чистота. Личностите, постигнали най-
висшата радост в съвършенството на чистата преданост по време на пребиваването си в 
този земен свят, съзират равнината на Шветадвипа в Гокула-Вриндавана и Навадвипа 
на тази земя. Те говорят за нея като за „Голока”. Там, в Голока, в цялата красота на 
трансценденталното многообразие, са Възлюбената, Любовникът, дърветата, лозите, 
земята (планините, реките и горите), водата, речта, движенията, песента на флейтата, 
луната и слънцето, сладостта, насладата (невъобразимите чудеса на шестдесет и 
четирите изкуства), кравите, нектарният поток от мляко и трансценденталното време на 
вечното настояще. 

Описания на скритата концепция за Голока се откриват на много места във 
Ведите и други писания, като Пураните, Тантрите и т.н. В „Чандогяупанишад” се казва: 
са бруяд яван ва аям акашас таван ешо ‘нтар хридая акаша убхе асмин дяв апритхиви 
антар ева самахите убхав агниш ча ваюш ча суряячандрамасав убхау видюн 
накшатрани яч часйехасти  яч ча насти сарвам тад асмин самахитам ити. 
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Смисълът на тези слова е, че колкото и аспекти на многообразието да се срещат 
в този земен свят, всички те и много повече, безчет съвършенства, се откриват в 
Голока. Пъстротата и съвършенството на Голока са в хармония с центъра, докато тези в 
земния свят са разпокъсани и нехармонични, и затова са причина за смесица от щастие 
и нещастие. Хармоничното многообразие и съвършенство са перлено-бели и изпълнени 
с трансцендентален екстаз.  

По силата на шуддха-бхакти-самадхи, хармоничното центриране на чистото 
сърце, изпълнено с божествена преданост, олицетворените Веди и светите отдадени, 
практикуващи предаността, разкрита във Ведите, могат действително да съзрат тази 
обител когато погледнат навътре, към потока на чистото съзнание, проникващ техните 
предани, отдадени сърца. По силата на милостта на Кришна, техните миниатюрни 
способности за познание добиват безмерна природа и те се наслаждават с Кришна в 
дхама. 

Има дълбок смисъл в шлоката: парам апи тад асвадям апи ча. Парам апи 
означава, че „Кришна е най-висшият и безмерен необят на трансценденталния екстаз.” 
А тад ашвадям апи означава „дори Неговата сладостна истина.” Славата на любовта на 
Радхика, нектарната сладост на Кришна, която Радхика вкусва, и радостта, която 
Радхика чувства от това преживяване – когато Кришна изпитва нуждата да вкуси 
(асвадаям) тези три сърдечни чувства, Той става златен – Гоура. Това Негово златно 
качество е Неговият проявен екстаз на нектарното служене, който също вечно 
присъства в Шветадвипа. 

 
 
 

Стих 57 
 

атховача маха-вишнур 
бхагавантам праджапатим 
брахман махаттва-вигяне 
праджа-сарге ча чен матих 
панча-шлоким имам видям 
ватса даттам нибодха ме 

 
Синоними 

 
атха – тогава; увача – каза; маха-вишнух – Върховният Бог; бхагавантам – на 

славния; праджапатим – бог Брахма; брахман – о, Брахма; махаттва – на славата (на 
Бога); вигяне – в истинско познание; праджа-сарге – в създаването на потомство; ча – 
и; чет – ако; матих – наклонността; панча-шлоким – пет шлоки; имам – тази; видям – 
наука; ватса – о, възлюбени; даттам – даден; нибодха – чуй; ме – от Мен 

 
Превод 

 
Като чу тези квинтесенциални химни от Брахма, Върховният Бог Кришна 

му каза: „О Брахма, ако, познавайки трансценденталната наука, желаеш да 
създадеш потомство, тогава, скъпи Мой, чуй мъдростта на тези пет шлоки от 
Мен.” 
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Пояснение 
 
Имената „Кришна” и „Говинда” изразяват облика, качествата и забавленията на 

Бога, и когато Брахма пламенно изпял тези имена, Богът бил разчувстван. Брахма имал 
в сърцето си желанието да твори. Тогава Кришна обяснил на Брахма как 
трансценденталната изключителна преданост може да бъде постигната от душа, заета в 
светски дела, комбинирайки земните си дейности с желанието да следва повелята на 
Бога. 

„Трансценденталната наука е знание за върховната божественост. Ако с такова 
знание искаш да създадеш потомство, чуй учението за бхакти, което ще ти предам в 
следните пет шлоки.” (Т.е., как да се практикува бхакти, изпълнявайки земните си 
задължения под формата на следване заръката на Бога.) 

 
 
 
 

Стих 58 
 

прабуддхе гяна-бхактибхям 
атманй ананда-чин-майи 
удетй ануттама бхактир 
бхагават-према-лакшана 

 
Синоними 

 
прабуддхе – вдъхновен; гяна – от знание или познание; бхактибхям – и чрез 

предано служене; атмани – в чистата духовна душа; ананда-чит-майи – изпълнена със 
знание и блаженство; удети – е пробуден; ануттама – свръхпрекрасна; бхактих – 
преданост; бхагават – към Кришна; према – чрез любов; лакшана - характеризирана 

 
Превод 

 
Когато трансценденталното преживяване се пробуди чрез знание и 

преданост, най-висшата преданост, проявена в любов към Върховния Бог, Шри 
Кришна, любимия на душата, се събужда в сърцето на предания. 

 
Пояснение 

 
Значението на истинското „знание” или гяна е самбандха-гяна – перспективата 

на взаимовръзката между трансценденталното, материалното и Кришна. Тук не става 
дума за психично, ментално или интелектуално знание, нито за освобождение в 
Брахман, тъй като подобно знание противоречи на предаността. Самбандха-гяна, или 
връзката на душата с Абсолюта, е учението за първите седем от десетте фундаментални 
божествени принципа, познати като даша-мула. 

Според писанията, разкриващи чистата преданост, принципът абхидея, или 
средствата за постигане на целта, е култивирането на предано служене за 
трансцендентално удоволствие на Кришна, чрез практиките на слушане, възпяване, 
помнене, служене в лотосовите нозе на Бога, обожание, молитви, робство, приятелство 
и себеотдаденост. Това е подробно описано в святата книга „Бхакти Расамрита 
Синдху”. 
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Чрез такова знание и преданост, божествената любов се пробужда и разцъфва в 
сърцето на предания. Това е най-висшето в предаността и е целта на всички духовни 
усилия за дживата (прайоджана). 

 
 
 

Стих 59 
 

праманаис тат-сад-ачараис 
тад-абхясаир нирантарам 
бодхаян атманатманам 

бхактим апй уттамам лабхет 
 

Синоними 
 

праманаих – чрез доказателства от писанията; тат – на тях; сат-ачараих – чрез 
теистично поведение; тат – на тях; абхясаих – чрез практика; нирантарам – 
постоянно; бодхаян – пробуждайки; атмана – чрез собствената си интелигентност; 
атманам – азът; бхактим – преданост; апи – несъмнено; уттамам – най-висшето; 
лабхет – човек може да постигне 

 
Превод 

 
Най-висшата преданост се постига чрез постепенно усилване на 

възприятието за съкровената душа, чрез постоянна работа върху себе си, 
следвайки авторитет, добродетелни практики и упражнявайки духовен живот. 

 
Пояснение 

 
„Авторитет” се отнася до писанията, които ни учат за Върховния Бог, като 

Ведите, Пураните, „Шримад Бхагавад Гита” и т.н. „Добродетелни практики” се отнася 
до практиките на истински преданите светци и практиките, вдъхновени от 
божествената любов в сърцата на чистите предани, които следват пътя на любовта към 
Бога. Чрез „упражняване на духовен живот” се има предвид, че човек трябва да научи 
за даша-мула, или десетте фундаментални божествени принципи от писанията, и след 
като получи, както се препоръчва там, святото име на Бога – въплъщаващо Неговите 
име, форма, качества и забавления – трябва да продължава непрестанно да практикува 
божествено служене към Него, приемайки името редовно всеки ден. 

Трябва ясно да се разбере, че в практикуването на духовния живот са 
необходими четене на писанията и общуване със светците (садху-санга). Когато 
добродетелните практики се съчетаят със служене на името, десетте оскърбления към 
святото име не могат повече да просъществуват. Да се следват с вяра светците, които 
слушат и възпяват славата на името без дори и следа от оскърбление, е истинско 
практикуване на духовен живот. В сърцето на онзи, който с вяра продължава да 
практикува духовен живот, следвайки този курс, милостиво се проявява целта, а 
именно преданост в божествената любов. 
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Стих 60 
 

ясях шреяс-карам насти 
яя нирвритим апнуят 
я садхаяти мам ева 

бхактим там ева садхайет 
 

Синоними 
 

ясях – от който; шреях-карам – по-висше добруване; на – не; асти – има; яя – 
чрез която; нирвритим – върховно блаженство; апнуят – човек може да постигне; я – 
който; садхаяти – води; мам – на Мен; ева – несъмнено; бхактим – любяща преданост; 
там – онова; ева – наистина; садхайет – човек трябва да извършва 

 
Превод 

 
Садхана-бхакти, или практикуването на живот в преданост, е средството 

към целта – према-бхакти, преданата любов. От всичко, що е благотворно, няма 
нищо по-висше от према-бхакти; Тя води в свитата си божествената 
екстатична радост и може да Ме дари на Моите предани. 

 
Пояснение 

 
Не съществува по-висше благо за джива от према-бхакти. Тя е целта на всички 

предани практики, Тя е най-висшият трансцендентален екстаз на душата. Единствено 
по силата на према-бхакти човек може да достигне лотосовите нозе на Кришна. Онзи, 
който развива практикуването на духовния си живот с дълбок копнеж и пламенност по 
тази цел, ще постигне това съкровище; другите не могат. 

 
 

 
 

Стих 61 
 

дхарман анян паритяджя 
мам екам бхаджа вишвасан 
ядриши ядриши шраддха 
сиддхир бхавати тадриши 
курван нирантарам карма 
локо 'ям анувартате 
тенаива кармана дхяян 

мам парам бхактим иччхати 
 

Синоними 
 

дхарман – добродетелни постъпки; анян – друг; паритяджя – изоставяйки; мам 
– Мен; екам – единствено; бхаджа – служи; вишвасан – имайки вяра; ядриши ядриши – 
точно като; шраддха – вяра; сиддхих – реализация; бхавати – възниква; тадриши – 
съответно; курван – извършвайки; нирантарам – неспирно; карма – дейности; локах 
аям – хората в този свят; анувартате – преследват; тена – от тези; ева – наистина; 
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кармана – дела; дхяян – медитирайки; мам – над Мен; парам – върховна; бхактим – 
преданост; иччхати – човек постига 

 
Превод 

 
Изостави всички други видове религиозност и Ми служи с решителност. 

Човек постига съвършенство съобразно природата на вярата си. Неспирно 
преследвайки земните си дела, карма, хората от света си остават в света. 
Медитирай върху Мен, докато изпълняваш съответната си работа, и ще 
постигнеш върховната, трансцендентална, любяща преданост. 

 
Пояснение 

 
Дхармата – „религия”, „природа” или „функция” с характера на чиста 

преданост, шуддха-бхакти – е истинската джайва-дхарма, или вечната природа и 
изначалната функция на душата. Каквито и други „религии” да се откриват в света, 
всяка една от тях е повърхностна в сравнение с изначалната функция. Повърхностните 
дхарми са многобройни, в това число развиването на гяна, или познание за Брахман, 
стремейки се към нирвана (прекратяване на въплътеното съществуване); осемтепенната 
йога, наред с прилежащите й форми, чиято цел е „да станеш едно” със Свръхдушата; 
благочестивите светски дела по пътеката на карма-канда, чиято цел са земните 
наслади; гяна-йога като относителна комбинация между карма и гяна; и безплодното 
отречение. 

Богът казва: „Изостави всички тези опити и приеми религията на бхакти, 
предаността, която се корени в шраддха, вярата, служи Ми и Ме обожавай. 
Изключителната вяра в Мен е „решителна” (вишваса); тази решителна вяра постепенно 
става все по- и по-сияйна, и от нея се развиват ништха, ручи, асакти и бхава – 
непоколебимост, вкус, задълбочаване на привличането, и проникновеното чувство на 
божествената любов. Съвършенството се постига пропорционално на чистотата на 
вярата на човека.” 

Ако възникне въпросът: „Ако човек би следвало да е по такъв начин 
непрестанно зает в търсене на съвършенство в предаността, как ще поддържа той 
тялото си и как светът ще продължава да съществува? Ако обществото и човешкото 
тяло престанат да функционират, как човек ще постигне съвършенство в предаността, 
ако е мъртъв?”, за да пререже подобно съмнение, Богът казва: „Карма, или работата, 
чрез която хората в тази равнина поддържат света – изпълнявай я като медитация и 
унищожи кармичната, експлоататорската природа на тези дейности, утвърждавайки 
преданата им характеристика.” 

Човек прекарва живота си зает в три типа дейности: физически, умствени и 
обществени. Множеството физически дейности включват хранене, седене, вървене, 
лягане, спане, изхождане, обличане и т.н.; умствените дейности включват мислене, 
помнене, концентрация, разбиране, чувстване на щастие и нещастие, и т.н.; 
обществените дейности включват брак, взаимоотношенията между господар и 
подчинен, братство, събиране за извършване на жертвоприношения, дела за общото 
благо, грижи за семейството, посрещане на гости, обичайни формалности, отдаване на 
дължимата почит на другите и т.н. 

Когато тези дейности се извършват заради лично наслаждение, те са познати 
като карма-канда; когато се извършват заради възможността да се постигне 
просветление, са познати като карма-йога или гяна-йога; а когато се извършват като 
функции, съответстващи на практикуването на живот в преданост, те са познати като 
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гауна-бхакти-йога, или непряко прилагане на предаността. Ала единствено действие, 
което се определя като чисто обожание, е познато като пряка преданост. 

Затова Богът казва: „Всяко твое действие ще бъде медитация върху Мен, когато 
отделяш необходимото време за практикуване на пряка преданост, докато през 
останалото време извършваш непряка преданост в съответствие с формалностите, 
които изисква светът.” По този начин, макар да действа в света – „извършвайки карма” 
– дживата не се противопоставя на служенето към Бога, обръщайки се навън към 
земните клопки. 

Този вид дейност е практикуване на обръщане навътре, както е казано в 
„Ишопанишад”: ишавасям идам сарвам ят кин ча джагатям джагат, тена тяктена 
бхунджитха ма гридхах кашячид дханам. Нашият почитаем коментатор е заявил: тена 
иша-тяктена висриштена. Значението е, че каквото и да приема човек, когато всичко 
се приема като щастието да получаваш прасада, или милостта на Бога, тогава 
действията губят качеството си на карма и приемат качеството на бхакти. Затова 
„Ишопанишад” казва: курван евеха кармани джидживишеч чхатам самах, евам твайи 
нанятхето ‘сти на карма липяте наре – ако човек действа по този начин, дори да 
живее стотици години, не може да бъде оцапан с карма. 

Устремената към освобождение или гяна-ориентирана интерпретация на тези 
две мантри е „отричане от плодовете на работата”; ала от гледна точка на бхакти, 
смисълът е да се получи милостта или прасада на Бога, като всичко се поднася на Него. 
Така че земните занимания трябва да се извършват наред с медитацията за помненето 
на обожанието на Върховния Бог в арчана-марга, или пътя на боготворенето на мурти.  

И така, Брахма има в сърцето си желанието да твори. Ако това желание бъде 
изпълнено наред с медитацията за следване заръките на Бога, заради това, че подобно 
действие ще притежава симптомите на отдадеността към Бога, то ще бъде непряка 
религиозна функция, благоприятна за подхранване на предаността и намираща се в 
нейната сфера. Това е разумният начин, по който Богът напътства Брахма. 

Джива, която е постигнала бхава, или съкровена, искрена преданост, по 
естествен начин е безразлична към всичко освен към Кришна, така че в нейния случай 
подобно напътствие е неприложимо. 

 
 

 
 

Стих 62 
 

ахам хи вишвася чарачарася 
биджам прадханам пракритих пумамш ча 

маяхитам теджа идам бибхарши 
видхе видхехи твам атхо джаганти  

 
Синоними 

 
ахам – Аз; хи – несъмнено; вишвася – на света; чара-ачарася – на одушевените и 

неудошевени предмети; биджам – семето; прадханам – субстанцията на материята; 
пракритих – способстващата причина; пуман – пуруша; ча – и; мая – от Мен; ахитам – 
даден; теджах – огнена енергия; идам – това; бибхарши – ти носиш; видхе – о Брахма; 
видхехи – регулира; твам – ти; атха у – сега; джаганти - световете 
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Превод 
 

Чуй Ме, о Видхе! Аз съм семето - първичният принцип в света на 
подвижните и неподвижните същества; Аз съм елементите; Аз съм 
доминираното, Аз съм и доминиращият. Огненият дух на Брахман, който живее в 
теб, ти бе вдъхнат от Мен. Сега, прилагайки това умение, сътвори света! 

 
Пояснение 

 
Някои философи заключават, че недиференцираният елемент Брахман се 

трансформира и привидно приема характеристики под формата на този материален 
свят. Или пък че Мая се разделя и става материалния свят, а когато е неделима тя е 
Брахман. Или че Брахман е „обектът”, а светът е неговото „отражение”. Или че целият 
свят е илюзия на джива. Други мислят, че по природа Бог е „единият”, душата е 
„единият” и макар вселената или материалният свят да е „единият принцип”, той е 
вечно различен по независим начин; или че Бог е абсолютният „специфичен”, а 
относителното – дух и материя – са „специфицираното”, ала при все това всичко е една 
истина. Други пък смятат, че по силата на невъобразимата мощ, истината понякога се 
проявява като единна, друг път като двойствена. А пък други заключават, че 
доктрината за безсилното „едно” е безсмислена, така че Брахман е изпълнен с чиста 
енергия и тя е вечно чистата, единствена и неповторима истина. 

Всички тези теории произхождат от Ведите и намират подкрепа във „Веданта 
Сутра”. Макар нито една от тях да не може да претендира, че излага истината в 
пълнота, всяка носи известна доза истинност. Те – без да споменаваме теориите на 
санкхя, патанджала, няя и ваишешика, които до една противоречат на ведическите 
учения, както и теории като пурва-мимамса и т.н., които просто насърчават 
преследването на плодовете, в съответствие с една определена част от Ведите – дължат 
съществуването си на повърхностното разчитане на Веданта. 

Богът казва следното на Брахма: „Ти и твоята чиста божествена школа трябва да 
изоставите всички тези теории и да приемете върховния принцип ачинтя-бхедабхеда – 
невъобразимата едновременност на еднаквост и различие. Тогава ще можете да станете 
истински предани.” 

Скритата същина в словата на Бога е: „Одушевеният свят е съставен от дживи, а 
неодушевеният – от материя. Моята божествена мощ (пара-шакти), посредством 
междинната си енергия, е сътворила дживите; а вторичната Ми енергия (апара-
шакти) е проявила материалния свят. Аз съм семето на всичко; във форма, която не се 
различава от всички тези Мои енергии, Аз ги владея чрез силата на Своята воля. Чрез 
различни степени на трансформация, тези енергии са станали прадхана (елементите), 
пракрити (доминираното) и пуруша (доминиращият). Така че, макар като принцип на 
енергията Аз да съм прадхана, пракрити и пуруша, като притежаващият енергията 
принцип, Аз съм завинаги различен от всички тях. Подобна едновременна еднаквост и 
различие се случва по силата на Моята невъобразима енергия. 

Затова, приемайки мъдростта за взаимовръзката на еднаквите и различни по 
невъобразим начин същности на душата, света и Кришна, нека постигането на 
божествена любов към Кришна чрез практиката на чистата преданост бъде вечното 
божествено учение, което се преподава в твоята ученическа последователност.” 

 
 

дживабхая-прада вриттир дживашая-пракашини 
крита бхактивинодена сурабхи-кунджа-васина 
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ити шри-брахма-самхитая бхагават-сиддханта-санграхе 

мула-сутракхая панчама адхяйера 
‘пракашини’-намни гаудия-вритти самапта 

 
Този коментар „Пракашини Вритти”,  
Който разсейва боязънта на дживите 

И осветлява дълбоките тълкувания на Джива Госвами 
Бе записан от Шри Бхактивинода, 

Жител на Сурабхи Кунджа 
 

Така завършва гаудия озарението „Пракашини” 
На „Квинтесенцията на Красивата Реалност” 

Пета Глава от „Шри Брахма Самхита” 
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