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Чайтаня Чаритамритамала
Дивният живот и характер на Златния Бог

от Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами

Ади Лила
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Въведение
Съкровището, което държите в ръцете си, не е от този свят.
То ще ви върне чистотата на истинската любов.
Човек може да преброди с колесницата на ума си цялата пъстра вселена, но няма
да намери живата вода, която извира тук, и да удовлетвори жадната си душа. Иначе
всуе отлита животът... Невинното златно детство на пролетта изгаря в червеното лято
на страстта и увяхва с въздишката на есента, за да заспи отново в ледената пустота.
Епохите се сменят с четирите сезона. Раси и цивилизации потъват в мрака на
забвението. Тяхната мощ, идеали и красота се превръщат в прах, от която няма и следа.
Но преди сегашната епоха на човешка заблуда, най-мрачната от всички, имаше друга.
Тогава Върховният Бог се появи заедно със Своя антураж и докосна Земята,
благославяйки я с най-красивите си забавления, след което я напусна.
Просветените хора от древните култури – от Индия през Египет, чак до Мая,
знаеха за това най-велико събитие в историята на света. И след оттеглянето на Бога,
отбелязаха една дата в своите календари като начало на желязната епоха на мрака. „В
момента, когато Бог Кришна се завърна в Своята върховна обител, ерата на раздори и
лицемерие, Кали, се установи на Земята.” („Вишну Пурана” 4.24.115). Датата е 20
февруари, 3012 година преди Христа.
И тогава невежество покри света до степен такава, че всяка истина бе извратена
до неузнаваемост. Поради духовната си слепота, като ято прилепи в нощта
човечеството деградира, и с алчност и ненужно насилие най-вече в името на
„религията”, разкъса земята... Виждайки това, светите личности започнаха усърдно да
се молят отново за идването на Бога за благото на всички хора. Самият Той реши по
Своята сладка воля да отвори широко дверите на Златната епоха на Любовта безметежна и вечна.
В своята песен „Бхагавад Гита”, Върховният Бог Кришна лично даде
окончателното разбиране на света създаден от Него – същността на материята, времето
и дейностите на душата в стихове като „и както вятърът носи ухания от цвят на цвят,
така душата носи желания от другия свят, от тяло в тяло, живот след живот...”1 Той
разясни и различните пътища към освобождение до най-висшето проникновение за
самия себе си, всичко това кулуминиращо в посланието:
“Изостави всички религии и просто Ми се отдай. Аз, Бог, ще те защитя от всички
грехове. Обещавам ти това, защото си Ми много скъп... не се страхувай.”2
И ето, Бог Кришна сега идва като Шри Чайтаня не с учение различно, а показва
как и обикновените люде могат да постигнат това най-висше съвършенство в живота –
любовта към Бог и всички живи същества, чрез възпяването на светите имена, които не
се различават от самия Него: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе,
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.
Шри Чайтаня ни учи как да извисим и насочим съзнанието си към формата найкрасива, най-привлекателна на Бога, по чийто образ човешката бе създадена – Кришна,
Пастирът, Предвечният Бог, от когото всичко произлиза и който омайва вселените с
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вълшебната си музика. Така е описван Той в най-древните книги в света, наречени
Веди:
“Богът свири на флейта и с богините на любовта се наслаждава,
Той води си стадо безбройно по друма чудесен
На вечната земя, дето всяко дърво желанията изпълнява,
Там всяка стъпка е танц и всяка дума е песен”3
И във фолклора български:
“Кръшна ми млада пастуха
Сиву ми стадо пасе
Веда си книга пее
Та си ми юда мае”
Кръшна е снагата Му с цвят на дъждовен облак, която е отвъд въображението на
ума и пленява сърцето:
“Премудри ми Боже,
Боже ми увишне,
Увишне ми облачни
Умомъ непостижими!”4
Той е и Личността, която седи скришна в дълбините на сърцата, вдъхваща живот
в човека и във всички твари.
Има много начини Бог да бъде обичан и обожаван. Изразяването на такива
чувства може да е съвсем простичко и е достъпно за всеки:
“Ако някой ми предложи с любов
цвете, листо, плод или вода,
Аз ще приема.”5
Предаността е това, което Кришна очаква. Затова Шри Кришна Чайтаня
утвърждава, че най-висшето обожание е отдаването с чиста любов и разкрива за света
как това е проявено по несравним начин в живота на пастирките от земята на
Вриндавана.
“Скъпи Кришна, ние пренебрегнахме заръките настоятелни
На нашите съпрузи, синове, семейства, братя и приятелки
И напуснахме тяхното обкръжение към Теб да се присъединим.
Ти знаеш всичко, което желаем, водени от порив неудържим...”
Никой не може да покори Бог, но пред тази чиста и могъща любов самият Той се
прекланя. И ето как отговаря:
“Мои скъпи гопи, Аз не мога да ви се отплатя.
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“Брахма Самхита” – първата песен в тази вселена. Изпята е от създателя й, Брахма, след като вижда
вечната и съвършена обител на Върховния Бог, Кришна.
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Наистина, задължен оставам ви за вечността!” 6
Тези вечно красиви девойки не са обикновени момичета от този свят на суетата,
а имат божествена любов и качества, възхвалявани дори от богините на добрата съдба.
Следването на стъпките им дарява най-интимна близост с Кришна, тъй като гопите са
апогеят на любовта и красотата, на която Той най-много се наслаждава.
„На обич дълбока в този свят
Към Мене никой не е по-богат
От гопите, девойките които
Умиват, украсяват си снагите
Със мисълта, че те са Мои,
Несмятайки телата си за свои.”7
От всички тях, във всяко отношение най-извисената и най-скъпата Му е Радха,
златното момиче, наричана изначалната Богиня, вечната и несравнима спътница на
Бога. Самият Кришна казва:
“Радха всички превъзхожда в Своята красота,
В съвършените си качества, в добрата си съдба,
И най-вече от всичко, в любовта.”8
Кришна е като синия облак с ярка дъга, а Радха е мълния в магията на песента.
Единствен Той туши изгарящата Я нега с нежна прегръдка, в дъжда на любовта. Той е
светлината на Нейните очи и само миг раздяла за Нея са като години самота. С желание
да вкуси тази най-дълбока и чиста любов на Радха, самият Кришна прие Нейните
екстатични чувства с цвета Й на разтопено злато. Такава е мистерията на Бог Кришна
като Шри Чайтаня.
Изразът на тези божествени емоции е нечуван и невъобразим за света – дивният
танц на екстаза, изблиците и трансформациите в снагата на Бога, раздиращ нежното си
красиво лице в каменните стени на Гамбхира – описания, каращи сърцето и дъха да
спира. Той изгря като опияняваща луна и освети бурния океан на Своите найсъкровенни забавления.
Друга, пленяваща сърцето характеристика на Бога, е състраданието Му към
греховните души. Връщайки ги към живот, дарявайки ги с невиждана любов, чудесата
никнеха в стъпките на Бог Шри Кришна Чайтаня. Той въвлече всички, които Го видяха,
в Своя екстаз и така милиони хора последваха божествения Му изумителен танц... и
нито един от тях не пожела да се завърне.
Богът лично дари любовта, която никога преди не бе дарявана.
Останалата част от човечеството бе благословена с разцвета на Ренесанса и
навлезе стремглаво в небивалата ера на комфорта. За жадуващите промяна, тя е вече
тук. Втората духовна вълна се надигна и днес залива земята със светите имена. За тези,
които искат да разберат и вкусят чистата любов, няма по-добра книга.
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Въвеждащите думи, които четете, са само шепот и полъх... и заедно с първите
малки капки на няколкото стиха, носят омайното ухание на бурята, която идва. За
търсачите на истината, кратките и кристално ясни сентенции на „Шри ЧайтаняЧаритамрита” разпръскват мрака на неспокойният ум и с мека проникновена светлина
разбулват забравената истина за Бога, самите нас и света. И само докато разлистваме
тези страници, с неземна лекота се отмиват напластените в калта на времето образистранници, от които нито един не бе истинското ни „аз” и нежно се разкрива
пленителната ни същност на вечни същества.
Несравнимата красота и сила на изящното слово, излитащо изпод перото на
Кришнадас Кавирадж - тази свята личност от преди пет века, видяла забавленията на
Бога - е поразяваща във всички нюанси на съвършенството. Това е монументален епос
от повече от 11 000 стиха, една безценна творба, която брат Сарвабхаума и сестрица
Манохари смирено ни поднасят. По милостивото вдъхновение на Бога и тяхното
упование, този шедьовър на любовта звучи днес на прекрасен български език като пръв
поетичен превод в света, в самото начало на Новата епоха.
Завършена с изгрева на пълната луна, ден 12 от месец Марта, 2017
В деня на появяването на Златният Бог, Шри Кришна Чайтаня.
Джаганнат Мишра дас
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Луд в щедростта си
преме матта нитянанда крипа-аватара
уттама, адхама, кичху на каре вичара
(„Чайтаня Чаритамрита”, Ади 5.208)

Шри Кришнадаса Кавираджа Госвами, авторът на „Шри Чайтаня Чаритамрита” казва:
„Нитянанда Прабху е луд в щедростта си, в своето великодушие. Той не пада толкова
ниско, че да преценява: „Този има качества, а този няма”. Пороят понякога идва и
залива всички. И Неговите постъпки са такива.” Шри Кавираджа Госвами продължава:
„Единствено това бе шансът ми да бъда уловен. Не се дължи на някакви мои качества
или пригодност; просто безпричинният порой ме заля и отнесе – пороят от милостта на
Нитянанда Прабху. Такава е моята позиция. Аз безсрамно заявявам, че съм получил
капка от милостта на Нитянанда; в противен случай бих бил безверник. Безверник! Аз
получих Рупа, получих Санатана – получих възможността да оценя тези стожери, тези
велики предани. Фактът, че получих това – няма как да отрека – както и писанието,
което ви поднасям, не биха били възможни без милостта. Това е нещо толкова висше!
Не бих могъл да отрека, че това, което ви давам тук, е висше. Това, което е дадено чрез
мен в тази книга, „Шри Чайтаня Чаритамрита”, е от най-висш калибър. Ако не кажа
7

това бих бил неблагодарен безверник. Ала то не идва от мен, то се спусна до мен от повисшите авторитети по тяхната безпричинна милост и ме завладя. Бях избран за техен
инструмент, за тяхно средство. Чувствам, че каквото е дадено, е от много чист и висш
тип, но не мога да претендирам, че е мое, то принадлежи другиму. То живее в мен, но
може да се оттегли всеки един миг. Толкова е несигурно, ала въпреки всичко го има, не
мога да отрека това. Не мога да отрека и че е най-прекрасното нещо!”
Шрила Шридхара Махарадж
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ГЛАВА ПЪРВА
ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ
(1.1.1)
На духовните учители и преданоотдадени на Бога,
На Неговите инкарнации и пълни части, доколкото мога,
Отдавам аз в смирението си своите сърдечни почитания
На енергиите и на самия Бог предвечен, Шри Кришна Чайтаня!
(1.1.2)
Пред Шри Кришна Чайтаня и пред Нитянанда глава свеждам,
Които като слънце светло и луна лъчиста едновременно изгряват
И хоризонтите на Гаудадеш обагрят целите в надежда,
Разпръсквайки тъмата на невежеството и всички благославят.
(1.1.3)
Което Упанишадите описват като имперсоналния Брахман
Е нищо друго, освен сиянието на Неговото тяло,
А Богът, известен като Свръхдуша в сърцето-храм,
Е локализирана частица от пълното Му цяло.
Самата Върховна Личност, Кришна, е този Бог Чайтаня
Изпълнен с всичките шест превъзходни достояния.
Той истината абсолютна е и никой не Го надминава
И също никой във света не може с Него и да се сравнява.
(1.1.4)
„Нека Върховният Бог, познат като сина на Шримати Шачи Деви,
Заживее в съкровения олтар в сърцето ти по начин дивен!
По безпричинната си милост, сияещ с лъчезарието на разтопено злато,
В епохата на Кали появи се Той, за да раздава щедро и богато
Онова, което никога не е дарявано от никоя инкарнация на Бог –
Сладката радост на преданото служене и на интимната любов.”9
(1.1.5)
„Любовните игри между Шри Радха и Кришна да се опишат могат
Като духовни проявления на енергията на удоволствието на Бога
И въпреки че Радха-Кришна са едно във идентичността,
Те са се обособили като отделни личности във вечността.
Сега отново са се слели в трансцендентална омая
В прекрасния облик на Шри Кришна Чайтания.
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Покланям се на Него, който прояви се с чувствата и със цвета на Радха,
Макар че Той самият Кришна е, дошъл да вкуси от безкрайната наслада.”10
(1.1.6)
Копнеейки да проумее на Радхарани дивната любов
И чудните качества, които само Тя във Него вкусва
Щастлива в сладката Му обич, Хари бе готов
Богато украсен със Нейните екстазни чувства,
От утробата на Шримати Шачи Деви да се появи,
Както луната появява се от океанските дълбини.
(1.1.7)
Нека винаги да помня Бог Шри Нитянанда Рама,
На когото Шеша Нага и експанзията Санкаршана,
Както и формите на Вишну, Бога пълновластен,
Са пълни части и части от пълните Му части.
(1.1.8)
Отдавам се във лотосовите нозе на Нитянанда Рама,
Който насред чатур-вюха е известен като Санкаршана.
Той притежава всички достояния в тяхната пълнота
И обитава свят отвъд материята, назоваван Ваикунтха.
(1.1.9)
На Шри Нитянанда Рама в нозете цял аз се простирам!
Каранодакашайи Вишну, частичната Му форма проявена,
Е изначалният пуруша, който в океана Карана се намира.
Той господар е на илюзията и убежище на цялата вселена.
(1.1.10)
Отдавам своите пълни и смирени почитания
В нозете на Шри Нитянанда, скъпия на Бог Чайтаня,
От който Гарбходакашайи Вишну е част от частта,
От чийто пъп израства лотосът, на който ражда се Брахма,
А във стъблото на това гигантско лотосово цвете
Съдържат се безбройните, оставащи във орбита планети.
(1.1.11)
Покланям се в лотосовите нозе на Нитянанда Рама!
Малка част от Него е Вишну Кширодакашайи,
Който е Свръхдуша на всички същества в вселената голяма,
Който е Шеша Нага и в океан от мляко умиротворен лежи.
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(1.1.12)
Инкарнация на Маха Вишну е Адвейта Ачария Върховният предвечен Бог, прастарият,
Чиято главна функция е да създаде
Посредством действията на мая космическите светове.
(1.1.13)
Адвейта - понеже от Хари, Върховния, Той не се различава;
Ачария – понеже култа на предаността разпространява.
Той е Богът и инкарнация на преданоотдаден на Бога.
В нозете Му подслон приемам аз от всякаква тревога.
(1.1.14)
На Върховния Бог, Кришна, почитания отдавам,
Който от Своите пет аспекта не се различава А именно преданият, инкарнацията на предаността самата,
Преданото проявление, чистият предан и на бхакти енергията.
(1.1.15)
Слава на най-милостивата от всички Радха!
И на Мадана-Мохана, върховната наслада!
Макар аз да съм толкова хром, немощен и заблуден,
Лотосовите нозе на моите господари всичко са за мен.
(1.1.16)
След като отдадох почитания на Радха Мадана-Мохана,
Сега във храм от скъпоценности в земята Вриндавана,
Под дърво на желанията, от близки спътнички заобиколени,
На трон сияен Шри Радха-Говинда са установени.
На Тях отдавам също своите смирени почитания
И да Им служа с преданост разкривам своите желания.
(1.1.17)
Шри Гопинатха, който сладостния раса-танц инициира,
На брега край Вамшивата да свири на флейтата не спира,
Привличайки пастирките, които за Него тъй копнеят.
О, нека всички те с благословиите си ни облеят!
(1.1.18)
Слава на Шри Чайтаня! Слава на Шри Нитянанда!
Слава на Адвейтачандра и на преданите на Гоуранга!
(1.1.19)
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Тези три божества на Шри Вриндавана –
Говинда, Гопинатха и Мадана-Мохана –
На гаудия-ваишнавите плениха сърцата и душите;
На Техните нозе принадлежат на сърцето ми дълбините.
(1.1.20)
В началото още на това описание
Просто като помня и отдавам почитания
На духовния учител, преданите и на Бога,
Аз тяхната благословия да получа мога.
(1.1.21)
Подобно помнене всички неволи разрушава
И да сбъдне мечтите си човек способен става.
(1.1.22)
Обръщението включва три процеса в своя прочит:
Определяне на обект, благословия и отдаване на почит.
(1.1.23)
В първите два стиха общи и специални почитания
На Бог поднасям, който е едничкият обект на обожание.
(1.1.24)
С третия стих разкривам истината за Абсолюта,
Който е на всичко същината и приюта.
На едно такова описание ако се опира,
Човек истината крайна може да прозира.
(1.1.25)
В четвъртия стих с протегнати молитвено ръце зова
Благословиите на Бог Чайтаня да струят върху света!
(1.1.26)
Външната причина също аз накратко обясних
За инкарнацията на Бог Чайтаня в този стих,
А в петия и шестия загатнал съм за същината
На появяването Му божествено във трите свята.
(1.1.27)
Описах аз във тези първи шест начални стиха
Истината – явна и скрита - за Господ Чайтаня,
А следващите пет поредни шлоки пък разкриха
Славата на Нитянанда, отдавайки Му почитания.
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(1.1.28)
Следващите два стиха истината за Адвейта Прабху загатват,
А шлоката след тях описва Абсолюта в пет аспекта (Панча-таттва).
(1.1.29)
Тези четиринадесет стиха са за благоприятност възвание
И на Върховната Истина представляват описание.
(1.1.30)
Отдавам почитания на всички ваишнави,
Които творбата ми да прочетат се съгласиха!
Тъй като започвам описание да правя
На сложното значение на тези четиринайсет стиха.
(1.1.31)
Ваишнавите аз кротко и смирено умолявам
Да четат и слушат със задълбочено внимание
Как за Шри Кришна Чайтаня разкази предавам
Според заложеното във разкритите писания.
(1.1.32)
Бог Кришна сам на себе си се наслаждава
Като в шест разновидности се проявява,
Които в същността си не се различават Духовните учители и преданите, които Го обожават,
На енергиите различните вариации,
Пълните части и божествените инкарнации.
(1.1.33)
На тези шест разновидности на истината аз обожавам
Лотосовите нозе и благословиите им щедри призовавам!
(1.1.34)
На духовните учители, преданите и пълните части,
На инкарнациите и енергиите, които повсеместно властват На тях отдавам своите повторни и смирени почитания
И на предвечния Върховен Бог, Шри Кришна Чайтаня!
(1.1.35)
Най-напред поклон отдавам на моя духовен учител,
Който милостиво ми даде посвещение,
А сетне и на всички учители, които съм запитвал
И от които съм получавал наставления.
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(1.1.36)
Духовните учители, от които съм получил наставления,
Са шестимата Госвами, потопени в Божиите забавления:
Шрила Рупа и Санатана Госвами, Рагхунатха Бхатта,
Шри Джива, Рагхунатха даса и Гопала Бхатта.
(1.1.37)
От тези шест учители Кришнадаса наставления прие
И затова поклони милион поднася в лотосовите им нозе!
(1.1.38)
На Бога преданите са безкрай;
Сред тях Шриваса Тхакура е найИзтъкнат. Почитания от все сърце
Хиляди пъти поднасям в техните нозе!
(1.1.39)
Тъй като Адвейта Ачария е частична инкарнация на Бог,
Милиони пъти да се поклоня в нозете Му аз съм готов.
(1.1.40)
Шри Нитянанда Рама е на Бога пълно проявление.
От Него бях щастлив аз да получа посвещение.
Затова в нозете Му отдавам почитания с вълнение!
(1.1.41)
На вътрешните енергии на Бога се покланям с почит,
Сред които Гададхар Прабху за най-изтъкнат сочат.
(1.1.42)
Махапрабху Шри Кришна Чайтаня
Е самият Върховен Бог.
В Неговите нозе безброй почитания
Отдавам, както и собствения си живот.
(1.1.43)
На Бога и на придружителите Му след като се поклоня,
Тези шест разновидности в едно ще се стремя да обясня.
(1.1.44)
Въпреки че моят гуру е слуга на Шри Чайтаня, знам,
Аз също Го познавам като проявление на Бога, Нитянанда Рам.
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(1.1.45)
Разкритите писания откровено заявяват,
Че духовният учител от Кришна не се различава.
Кришна в образа на учителя се въплъщава
И преданите си от този материален свят спасява.
(1.1.46)
„Човек трябва да знае, че ачария от Мен не се различава
И никога не трябва да си позволява да не го уважава!
Не бива да му завижда, мислейки го за човек обикновен,
Защото на всички полубогове той е представител упълномощен.”11
(1.1.47)
Нека се знае, че не друг, а самият Кришна,
Е учителят, който напътствия дава.
Бог проявява се във Свръхдушата скришна
И във великия предан Той се стаява.
(1.1.48)
„О мой Господи!
Трансценденталните поети, в духовната наука просветени,
Не биха могли напълно да покажат колко са Ти задължени
Дори да бяха надарени с живот, дълъг колкото живота на Брахма,
Защото Ти се появяваш в два аспекта – като ачария и като Свръхдуша –
За да освободиш по милостта си въплътените души,
Като към себе си отвътре и отвън насочваш ги.”12
(1.1.49)
„На тез, които постоянно в служене на Мен се ангажират
И със любов да Ме възславят никога не спират,
Аз лично давам им разбирането, чрез което
Да Ме достигнат, следвайки напътствията на сърцето.”13
(1.1.50)
Върховният Бог предаде знанието на Брахма
И така направи го себепознала се душа.
(1.1.51)
„Моля те, слушай това, което ще ти разкажа сладко,
Със внимание, дълбоко съсредоточен,
Защото не е просто научно, а е изпълнено с загадки 11

„Шримад Бхагаватам” 11.17.27
„Шримад Бхагаватам” 11.29.6
13
„Бхагавад Гита” 10.10
12

15

Трансценденталното познание за Мен.14
(1.1.52)
По безпричинната Ми милост бъди просветлен
За всичко, което е директно свързано със Мен,
За Моята личност и различни проявления,
За качествата Ми и дивните Ми забавления.
(1.1.53)
Преди да съществува това космическо творение
Бях само Аз, без никакви различни проявления,
Били те груби, фини или пък предвечни;
След сътворението пак Аз, навсякъде и вечно,
Съществувам, а вселенската разруха щом настане
Пак само Аз единствен, Аз единствен ще остана.
(1.1.54)
Това, което истина изглежда ти без Мене
Е илюзията от енергията Ми породена.
Без Мен е всичко нереално и като сянка плътност няма.
В светлината няма сянка, отражението в сумрака е измама.
(1.1.55)
Тъй както материалните елементи в тези, що се въплътяват
Влизат, ала едновременно с това извън телата им остават,
Така и Аз съм вътре във всички материални неща,
Ала, невъобразим, не съм в тях въпреки това.
(1.1.56)
Човек, когото трансценденталното познание привлича и вълнува,
Винаги пряко или косвено от истината трябва да се интересува.”
(1.1.57)
„На Чинтамани, която първа ме подтикна истината да подиря,
Слава аз въздавам, и на посвещаващия си учител, Сомагири!
На Върховния Бог – учителя, който неспирно наставления ми дава
И в короната си е затъкнал пауново перо – въздавам аз прослава!
Нозете Му са дървета на желанията, а в сенчестата им прохлада
На трансцендентална сладост наслаждава се любимата Му Радха.”15
(1.1.58)
Понеже човек не може с материалните очи
14

Текстовете на Ади Лила 1.51-56 съответстват на „Шримад Бхагаватам” 2.9.31-36, където се включват и
известните чатур-шлоки (33-36), изговорени от Бог Кришна на Праджапати Брахма.
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Цитат от „Кришна Карнамрита” 1
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Присъствието на Свръхдушата да долови,
Тя като освободения отдаден пред нас се явява Духовния учител, който от Бога не се различава.
(1.1.59)
„Затова лошата компания човек нека изостави
И само с преданите на Бога нека да общува.
Чрез светите им съвети, изоставил порочните си нрави,
Възела съдбовен той разсича и на греховете си не ще робува.”16
(1.1.60)
„Духовно могъщото послание за Бога може да се дискутира
Правилно само ако в общество на предани човек се намира.
В такова общуване хари-катха слуха удовлетворява
И много бързо човек духовната реалност преживява.
По този начин постепенно твърда вяра в него се установява
И с времето в привързаност развива се и преданост тя става. 17
(1.1.61)
Чистият предан, който е зает постоянно
Със служене на Бог в любов спонтанна,
В интересите си с Него всъщност ще се слее Той, който винаги във сърцето му живее.
(1.1.62)
„Във Моето сърце светците са установени
И само Аз в сърцата техни пребивавам.
Не знаят никой друг те освен Мене
И никой друг за свой Аз не признавам.”18
(1.1.63)
„Светците от твоя калибър сами са поклоннически места!
Те винаги са заедно с Бога благодарение на своята чистота
И светите места за поклонение могат да пречистят затова.”19
(1.1.64)
Такива чисти преданоотдадени два типа биват:
Лични придружители и начинаещи, които се развиват.
(1.1.65-66)
Три вида са инкарнациите на Господа прастар:
Частична; по качества; и упълномощен аватар.
Да речем, пуруша аватарите и Матся
Примери за частични инкарнации са.
(1.1.67)
16

„Шримад Бхагаватам” 11.26.26
„Шримад Бхагаватам” 3.25.25
18
„Шримад Бхагаватам” 9.4.68
19
„Шримад Бхагаватам” 1.13.10
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Брахма, Вишну, Махешвара
На качествата инкарнация са,
А упълномощени са Кумара,
Цар Притху и Махамуни Вяса.
(1.1.68)
Богът в два облика явява се, това са
Понякога пракаша, а понякога виласа
(1.1.69-70)
Когато разшири се в много форми личността на Бога,
Които да се различат по своите характеристики не могат,
Както направи Бог Кришна, когато за 16 000 царици се ожени
И когато извърши Своя танц на наслаждението, раса Такива форми на Бога се наричат проявени,
Или известни още с името пракаша.
(1.1.71)
„Колко е удивително, че Кришна, който е единЕдинствен, без друг като Него и неповторим,
В шестнадесет хиляди отделни образи се разшири,
На шестнадесет хиляди царици щастие за да дари!”20
(1.1.72)
„Когато Бог Кришна, заобиколен от групи пастирки,
Да танцува празничния раса-танц захвана,
Тогава Богът на всички сили мистични
Между всеки две момичета застана.”21
(1.1.73-74)
„Когато пастирките и Кришна се хванаха за ръка
„Той прегръща нежно само мен”, мислеше всяка една.
За да наблюдават това дивно забавление
Жителите на блажените райски селения
Летяха с въздушни кораби в сините небеса,
Барабани биеха и ръсеха дъжд от цветя.”22
(1.1.75)
„Когато форми многочислени,
Еднакви в своите отличителни черти,
Са сякаш едновременно разлистени
Наричат се пракаша-виграхи.”23
(1.1.76)
Ала когато между образите известни разлики има,
Тези форми познати са като виласа-виграха по име.
20

„Шримад Бхагаватам” 10.69.2
„Шримад Бхагаватам” 10.33.3
22
„Шримад Бхагаватам” 10.33.3-4
23
„Лагху Бхагаватамрита” 1.21 от Шрила Рупа Госвами
21
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(1.1.77)
„Когато Богът многобройни форми прояви,
Надарени с разнообразие във своите черти,
Такива форми се наричат виласа-виграхи.”24
(1.1.78)
Виласа-виграха са Баладева и Нараяна,
Който живее вечно във Ваикунтха-дхама,
А също свещените инкарнации чатур-вюха –
Васудева, Санкаршана, Прадюмна, Анирудха.
(1.1.79-80)
Върховният Бог енергии неизброими притежава,
Ала три вида са, които лично Него придружават Лакшмите във Ваикунтха, на Дварака цариците,
И гопите във Вриндавана, които най-добри от трите са,
Защото имат привилегията да служат със любов във Враджа
На Шри Кришна, изначален Бог и син на Нанда Махараджа.
(1.1.81)
На Бог Шри Кришна спътниците лични
Са онези, що отдават Му се без страх.
Те с Него са напълно идентични
И Той завършен е единствено със тях.
(1.1.82)
Сега аз обожавах всички нива различни
На преданите на Бога най-отлични.
Това обожание е източник на най-добри
Сполука, щастие, късмет и съдбини.
(1.1.83)
В първия стих за общи благословии призовавах,
Ала във втория Бога в конкретен образ умолявах.
(1.1.84)
„Отдавам своите смирени почитания
На Бог Нитянанда и на Бог Чайтаня,
Които са досущ като слънцето и луната
Изгрели едновременно на Гауда в небесата
За да разпръснат на невежеството тъмнината
И да дарят с благословиите си трите свята.”
(1.1.85-86)
Шри Кришна и Баларама, които преди се появиха
Във Вриндавана и като милион слънца и луни я озариха,
Сега от състраданието си към света обагрят цял
24

„Лагху Бхагаватамрита” 1.15
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В милост източния хоризонт на Западен Бенгал.
(1.1.87)
Появяването на Шри Кришна Чайтаня и Прабху Нитянанда
Зареди и изпълни целия свят с небивала, невкусвана ананда.
(1.1.88-89)
Тъй както братът слънце и сестрицата луна
Разпръскват мрака и във своята светлина
Истинската природа на всичко показват,
Така тези двама братя прорязват
Невежеството, обвило в мрак съществата
И озаряват знанието за Истината и Красотата.
(1.1.90)
Мракът на невежеството нарича се каитава.
Пътеката на измамата в този свят е такава,
Че започва с религиозност, икономическо развитие,
Сетивно наслаждение и освобождение от оплитане.
(1.1.91)
„Великата творба „Шримад Бхагаватам”, славната Пурана,
Развита от Маха-муни Вясадева около четири стиха подбрани,
Най-възвишените и чистосърдечни преданоотдадени описва,
Отхвърляйки напълно измамните пътеки, които си приписват
Религиозност, докато всъщност мотивацията им е материална,
И излага висшите принципи на вечната религия трансцендентална,
Която действително тристранните страдания облекчава
И съществата с висша благодат, разцвет и знание дарява.
Онези, които жадно желаят да слушат това писание,
За служене готови и в смирено настроение,
В сърцата си добиват онова най-висше достояние –
Божията прегръдка, в това няма съмнение!
Затова няма нужда от никакво друго писание, знам!
Единствен и неповторим е „Шримад Бхагаватам”!25
(1.1.92)
Най-голямата измама е да закопнееш
С Върховния в едно ти да се слееш,
Защото това така наречено възвишено освобождение
Унищожава служенето във любовно настроение.
(1.1.93)
Представката „пра” в гореспоменатото стихотворение лирично
Показва, че желанието за освобождение отхвърля се категорично.
(1.1.94)
Всички дейности, благоприятни и неблагоприятни,
25

„Шримад Бхагаватам” 1.1.2
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Които на преданото служене във същността си са обратни
И възпрепятстват неговото изпълнение - такава дейност всяка
Е проявление на гъстото невежество във мрака.
(1.1.95)
Ала милостивите Чайтаня и Нитай мрака на невежеството озариха
И истината – цяла в светлина – сияйна, блеснала разкриха!
(1.1.96)
Шри Кришна е Абсолютната Истина, извечният Върховен Бог,
А нежната привързаност към Него, проявена в чистата любов,
Постига се посредством съвместното възпяване на имената,
Което е на цялото блаженство изворът дълбок и същината.
(1.1.97)
Слънцето и луната разпиляват мрака вън в света
И разните делви и паници се виждат в тази светлина.
(1.1.98)
Но тези двама братя, Нитянанда и Чайтаня,
На които аз отдавам своите смирени почитания,
Разпръскват мрака в дълбините на сърцата
И помагат ни да срещнем двата вида бхагавата.
(1.1.99)
Единият бхагавата е самият „Бхагаватам”, великата творба,
А другият е преданият чист, потънал в сладостта на любовта.
(1.1.100)
Чрез действията на тези два вида бхагавата
Богът внушава на живите същества в сърцата
Настроенията на служенето с преданост и със любов
И така подвластен на любовта на Своя предан става Бог.
(1.1.101)
Първото чудо е, че тези двама милостиви братя
Като слънце и луна изгряха едновременно в небесата.
А второто най-удивително и чудно е това
Как Те огряват дълбините в нашите сърца.
(1.1.102)
Тези двама братя, сияйни като слънцето и луната,
Са много милостиви към хората във трите свята.
Поради това, за благоденствието на всемира цял,
Те заедно се появиха на хоризонта на Бенгал.
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(1.1.103)
Нека затова да обожаваме светите нозе
На тези двама най-прекрасни Богове!
Така човек се избавя от препятствията, които светът
Поставя пред поелия на себереализацията трудния път.
(1.1.104)
С първите два стиха от тази глава
Авторът благословиите на Боговете призова.
Моля ви, слушайте внимателно сега
Как смисъла на следващия стих ще обясня.
(1.1.105)
Дългите описания избягвам преднамерено;
Същината се стремя да изразя съвсем премерено.
(1.1.106)
„Основната истина, изговорена сбито,
Е с истинско красноречие пропита.”
(1.1.107)
Като я слуша със смирение човек е готов
От недостатъците на невежеството да добие освобождение.
И по такъв начин към Кришна той постига любов,
А в това се състои пътят на дълбокото умиротворение.
(1.1.108-109)
Ако човек слуша с несекващо търпение
Славните дейности и дивно поведение
На Шри Кришна Чайтаня Махапрабху,
Шри Нитянанда и Шри Адвейта Прабху,
На Техните преданоотдадени и дейностите Им в предаността,
За славата на имената Им и трансцендентния обмен на любовта,
Той същината на Абсолютната Истина ще научи без съмнение.
Затова аз тук накратко ги описах с ясна логика и разграничение.
(1.1.110)
В нозете на Шри Рупа и Шри Рагунатх в поклон отдаден,
За милостта им вечно като най-нищ просяк жаден,
Тази „Шри Чайтаня Чаритамрита” ви разказвам аз,
Вървящият в следите от стъпките им Кришнадас.
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ГЛАВА ВТОРА
ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ, ВЪРХОВНАТА БОЖЕСТВЕНА ЛИЧНОСТ
(1.2.1)
Отдавам своите почитания
На Махапрабху Шри Чайтаня,
По чиято милост дори невежото дете
Може да прекоси безбрежното море
На окончателната истина, отвъд всички територии,
Осеяно с хищните крокодили на различните теории!
(1.2.2)
О, Господи Чайтаня, милост моя!
Нека делата Ти, като на Ганг нектарните води,
Да потекат и да спасят от зноя
Езика ми, който в пустинна сухота гори!
Тези води са още, още по-красиви
От цъфтящите върху им лотосови цветове
На екстатичното възпяване със танци живи
На Името, което всеки от преданите Ти зове!
Отдадените Ти на лебеди приличат,
На жадни птици, на морни пчели!
Водните струи, що тъй мелодично тичат,
С песента си радват техните уши.
(1.2.3)
Цялата слава на Шри Кришна Чайтаня и Бог Нитянанда!
Цялата слава на Адвейтачандра и преданите на Гоуранга!
(1.2.4)
На този благотворен трети стих
Дълбокият смисъл аз не скрих.
Той Абсолютната Истина описва
И вълни от благодат разплисква.
(1.2.5)
Което Упанишадите описват като имперсоналния Брахман
Не е друго освен сиянието на Неговото тяло,
А Богът, известен като Свръхдуша в сърцето-храм,
Е локализирана частица от пълното Му цяло.
Самата Върховна Личност, Кришна, е този Бог Чайтаня,
Изпълнен с всичките шест превъзходни достояния.
Той истината абсолютна е и никой не Го надминава
И също никой в този свят не може с Него и да се равнява.
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(1.2.6)
Имперсоналният Брахман,
Локализираният Параматман
И Върховната Личност на Бога
Са в твърдението трите подлога,
А сиянието всепроникващо, безлично,
Проявлението в сърцата ни частично
И изначалният облик на Бог са три
Съответстващи на тях сказуеми.
(1.2.7)
Определението винаги след подлога върви по ред;
Нека сега според шастра разтълкувам същия куплет.
(1.2.8)
Кришна, изначалната форма на Върховната Божествената Личност,
Е източник и най-висше проявление на всепроникващия Вишну.
Той е всесъвършено знание и блаженство всесъвършено.
Той е Върховната Трансценденталност, от материалното ненакърнена.
(1.2.9)
Който описан е в „Шримад Бхагаватам”
Като сина на Нанда Махарадж, същият Той сам
Сега отново на земята спусна се и стана
Махапрабху Гоуранга Шри Чайтаня.
(1.2.10)
От гледна точка на многообразните си явления
Той е известен в три характерни проявления Локализираната Параматма, безличностният Брахман
И изначалната Божествена Личност, Шри Кришна Бхагаван.
(1.2.11)
„Познанието за Абсолютната Истина е неделимо
И според мъдреците три характеристики то има –
Безличностният Брахман, локализираната Свръхдуша
И Бхагаван – на Бога най-върховен личността.”26
(1.2.12)
Това, което Упанишадите навред описват
Като трансценденталния, безличностен Брахман,
26

„Шримад Бхагаватам” 1.2.11
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Е блестящото сияние на Върховната Личност,
Същия този Нандакумар, Шри Кришна Бхагаван.
(1.2.13)
Тъй както само с просто око
Слънцето човек неспособен е да опознае,
А счита го за светещо кълбо,
Тъй с колкото и умозрения той да гадае,
Многообразието на Кришна няма да успее
Такъв човек чрез философия да проумее.
(1.2.14)
„Обожавам Говинда, предвечния Бог, чието трансцендентално сияние
Е неизменният Брахман, за който се говори в шрути писанията,
Който се отличава от безкрайната слава на светската вселена
И се проявява като вечно неделима, безгранична Истина блажена.”27
(1.2.15)
Брахма казва: „Сиянието на Брахман великолепно
Прониква милион вселени с ясната си светлина,
Ала то е единствено лъчението достолепно
На Говинда от прекрасната снага.
(1.2.16)
Говинда моят Бог е. Аз Него обожавам.
По Неговата милост вселената създавам.”
(1.2.17)
„Светците голи, от света отрекли се,
На сурови въздържания обрекли се,
Които семето си в мъдрост трансформират
И са еднакво разположени към всекиго в всемира
Пътя към Брахмалока безпрепятствено намират.”28
(1.2.18)
Този, когото в йога-шастрите описват като Свръхдуша,
Обитаваща сърцата на всички живи същества,
Е също пълна част от експанзията лична
На Говинда, Върховната Божествена Личност.
(1.2.19)
27
28

„Брахма Самхита” 5.40
„ Шримад Бхагаватам” 11.6.47
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Както на единственото слънце светлината
Блести навред във бисерите, във росата,
Тъй и Говинда като Свръхдуша се проявява
И в сърцето на всяко живо създание заживява.
(1.2.20)
Божествената Личност, Шри Кришна, каза:
„Ала каква е необходимостта, Арджуна
От цялото това познание на думи?!
С една частица Своя незначителна, смалена
Аз прониквам и поддържам цялата вселена”29
(1.2.21)
Дядо Бхишма каза: „Тъй както слънцето, макар да е едно,
На различно място изглежда за всеки, що го наблюдава,
Така и Ти, неродени, сякаш си отделен, докато
В облика на Параматма в съществата пребиваваш.
Ала не изглеждат нещата в такъв двойствен нюанс
Когато наблюдаващият вече знае, че е Твой слуга.
Ето как вечните Ти образи аз да съзра получих шанс
И Параматма че е просто Твоя част успях да разбера.”30
(1.2.22)
Този Говинда лично като Шри Чайтаня Госай се появи.
Никой друг не е толкова милостив към падналите души!
(1.2.23)
Бог Нараяна, който властва над трансценденталния свят
И който с шестте съвършенства изобилно е богат
Е самият най-върховен, ненадминат Бог
И богинята на щастието служи Му с любов.
(1.2.24)
Божествената Личност, притежаваща трансцендентално тяло,
Е описана в духовната литература като Абсолютното Цяло.
Ведите, „Бхагаватам”, Упанишадите и другите свети писания
Заявяват, че с Него не може никой да се сравни по достояния.
(1.2.25)
Онези, които служат с преданост, могат
Да съзерцават самата личност на Бога
Тъй както обитателите райски ясно
29
30

„Бхагавад Гита” 10.42
„Шримад Бхагаватам” 1.9.42
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Виждат лика на слънцето прекрасно.
(1.2.26)
Пътят на знанието и мистицизма които преминават
Единствен Него в крайна сметка обожават,
Защото Той е този, който възприемат в своето съзерцание
Като локализирана Свръхдуша или безличностно сияние.
(1.2.27)
Ето как Божията слава се разкрива
В метафората със слънцето красиво.
Различните видове обожание
Разбират се чрез това съзерцание.
(1.2.28)
Бог Нараяна и Шри Кришна
Са същата Божествена Личност,
Но въпреки, че Те са идентични,
Телесните им черти са различни.
(1.2.29)
Шри Кришна има само две ръце
И държи флейта до усмихнатото си лице,
Докато на Нараяна са четири ръцете
С раковина, диск, боздуган и лотосово цвете.
(1.2.30)
„Ти наблюдаваш цялото творение и си на боговете Бог!
Ти си на всички живи същества безценният живот!
Не си ли Ти тогава Нараяна, моят скъп баща?
Нараяна е този, чийто дом е разположен във вода,
Родена от потта на Гарбодакашайи Вишну,
А този Нараян е пълна част от Тебе, Кришна!
Всички Твои пълни части трансцендентално са установени.
Те са абсолютни по природа и от илюзията не са сътворени.”31
(1.2.31)
След като Брахма Бог Кришна оскърби
Като приятелите и теленцата Му скри,
Замоли той за милостиво извинение
За нанесеното към Него оскърбление.

31

„Шримад Бхагаватам” 10.14.14
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(1.2.32)
„От лотоса, от Твоя пъп израснал,
Аз преди време се родих. Така
Сега съм Твоят син пораснал,
А Ти си ми и майка, и баща.
(1.2.33)
Родителите на сериозно никога не взимат
Обидите на своите малки деца.
Затова прошка надявам се за мен да има
И умолявам Те за благослов сега.”
(1.2.34)
Шри Кришна каза: „О Брахма,
Господ Нараяна е твой баща.
Аз съм само пастирско момче;
Как е възможно да си ми дете?”
(1.2.35)
Брахма отвърна: „Нима Нараяна не си?
Аз сигурен съм, именно Нараяна си Ти!
Доказателства сега ще Ти изложа
И всичко на мястото му ще сложа.
(1.2.36)
Ти си Върховната Душа
На всички живи същества
В материалните и духовни светове;
От Тебе в крайна сметка са родени те.
(1.2.37)
Както глинените делви произлизат от пръстта
И накрай отново на пръст стават,
Тъй и от Тебе произлизат всички същества
И най-подир при Теб се приютяват.
(1.2.38)
Думата ‘нара’ се отнася до съвкупността
От всички подвижни и неподвижни същества,
А думата ‘аяна‘ несъмнено се отнася
До подслона, който само Бог донася.
(1.2.39)
Така че не друг, а Ти си истинският Нараяна!
Изброеното дотук е само едната причина.
Не си мисли, че доказателства аз други нямам!
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Изслушай ме сега, причина втора има:
(1.2.40)
Трите пуруша-аватари
Са директни господари
На всички живи същества,
Ала величието и мощта,
Които проявяваш Ти
Далече надминават ги.
(1.2.41)
Така че предвечният Бог си единствен Ти!
Ти си на всички в този свят бащата.
Всеки от тези пуруши способен е да защити
Вселената само чрез Твойта сила свята.
(1.2.42)
Понеже покровителстваш онези,
Които са подслон за всички живи същества,
Аз не приемам други противоречащи тези,
А Тебе считам за предвечния Нараяна.
(1.2.43)
О Господи мой, о Върховни Боже!
Причина трета ще изложа, ако може:
Вселените неизброими са и са безкрайни,
Планетите Ваикунтха са безчет и все потайни.
(1.2.44)
И в материалния, обусловен свят,
И в духовния, неопетнен необят
Ти виждаш всичките дела
На всички живи същества
В миналото, настоящето,
А също и във бъдещето
И като свидетел на делата
Познаваш Ти на всичко същината.
(1.2.45)
Световете се въртят и съществуват
Единствено защото са под Твой надзор.
Никой не може да живее или да действува
Ако не е под Твоя милосърден взор.
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(1.2.46)
Ти ръководиш скитанията на всички живи същества
По тази причина също си предвечният Нараяна.”
(1.2.47)
Кришна каза: „Какво говориш, о Брахма?!
Не те разбирам! Нараяна е който седи
В сърцата на всички живи същества
И лежи на Карана сред океанските вълни.”
(1.2.48)
„Каквото рекох вярно е! Няма промяна.
Същият този предвечен Господ Нараяна,
Който живее във водите и в сърцата
На океана Карана и на съществата
Е пълна част от Теб, измама няма.”
Така уверено отвърна Брахма.
(1.2.49)
„Във формите Каранодакашайи, Гарбходакашайи
И Кширодакашайи Нараяна света твори
Заедно с материалната енергия и тая
Е причината на Тяхната свързаност с мая.
(1.2.50)
Тези трима Вишну, лежащи във водата,
Са на всичко в този свят Свръхдушата.
Свръхдушата на всяка една вселена
Като първия пуруша е навред проявена.
(1.2.51)
Гарбходакашайи Вишну е Свръхдуша
На съвкупността от живи същества,
А Свръхдуша е Кширодакашайи Вишну
На всяка една отделна личност.
(1.2.52)
Привидно изглежда, че тези пуруши трима
Взаимоотношения с илюзията мая имат,
Но над тях в четвърто измерение Бог Кришна съществува,
Който с материалната енергия въобще не контактува.
(1.2.53)
В материалния свят Бог проявен стана
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Като вират, хиранягарбха и карана,
Ала отвъд тези три обозначения
Той намира се в четвърто измерение.
(1.2.54)
Въпреки че тези три божествени аспекта
Директно ангажирани са с мая, в крайна сметка
Никой от Тях не бива повлиян от нея;
Те всичките отвъд илюзията живеят.
(1.2.55)
Ето такова е могъществото на Бога!
Макар да се намира в материалната природа,
Той никога от качествата й не се влияе;
Съвсем същото и отдадените Му касае.
Ако във Него съсредоточена мисълта им е,
Не попадат те на гуните под влияние.
(1.2.56)
Ти си крайното убежище
На тези трите пълни части.
Така няма и най-малко съмнение,
Че предвечният Нараяна си Ти.
(1.2.57)
На тези три аспекта в духовното небе е извор
Сам Нараяна, а Той е Твоя експанзия виласа;
Затова не Ти остава изобщо друг избор
Освен да признаеш – Ти Нараяна си!”
(1.2.58)
Затова, в съответствие с авторитета и познанието на Брахма,
Нараяна, господстващото божество в трансценденталната земя,
Аспект виласа е на Кришна - това окончателно доказа се сега.
(1.2.59)
В тридесетия стих истината упомената
Е същината на цялата „Бхагавата”.
Чрез изобилни синоними и сравнения
Навред намираме това заключение.
(1.2.60)
Брахман, Параматма и Бхагаван като не съзнават
Че и троицата са все черти на Кришна,
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Глупавите учени си позволяват
Да спекулират по начини различни.
(1.2.61)
Понеже Нараяна има четири ръце,
А Кришна, като хората, е само с две,
Те казват – Нараяна е изначалната личност,
А просто поредната Му инкарнация е Кришна.
(1.2.62)
Така аргументите им се проявяват
Под форми най-различни,
Но стиховете на „Бхагаватам” ги опровергават
По начини най-отлични.
(1.2.63)
„Познанието за Абсолютната Истина е неделимо
И според мъдреците три характеристики то има –
Безличностният Брахман, локализираната Свръхдуша
И Бхагаван – на Бога най-върховен личността.”32
(1.2.64)
Скъпи мои братя, моля, слушайте сега
Как този стих ще се опитам да ви обясня
И вземете под внимание неговото значение:
Изначалното върховно същество,
Което всъщност е едно-единствено
Известно е в Своите три различни проявления.
(1.2.65)
Бог Кришна е истината абсолютна, неделима,
Най-висшата реалност, три черти която има;
В Брахман, Параматма и Бхагаван
Все същият Кришна проявява се сам.
(1.2.66)
Смисълът на този стих сам
Край на споровете сложи.
Слушайте, сега от „Бхагаватам”
Друга шлока ще изложа:
(1.2.67)
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„Всички тези инкарнации на Бог прастари
Са пълни части или експанзии частични
На Неговите множество пуруша-аватари,
Но Кришна е самата Божествена Личност;
Когато светът от враговете на Индра бъде обезпокоен
Във всяка епоха Бог го защитава, в различен облик проявен.”33
(1.2.68)
„Шримад Бхагаватам” описва черно на бяло
На инкарнациите признаците и делата като цяло
И сред тях причислява на Шри Кришна духовното тяло.
(1.2.69)
Ето защо Сута Госвами с усет фин, грижовен
Разграничава с какво всеки аватар е особен.
(1.2.70)
Всички инкарнации са пълни части
Или пък части от пълните части
На пуруша-аватарите, ала Шри Кришна
Е първопричината на инкарнациите безгранична Предвечният Бог, Върховната Личност.
(1.2.71)
Ала опонентът би могъл да възрази:
„Това е просто вашата интерпретация!
Истинският Върховен Бог е Нараяна, който стои
В духовния свят – такава е действителната ситуация.
(1.2.72)
Според мен Нараяна най-пръв е
И Той се въплъщава като Бог Шри Кришна.
Смисълът на шлоката такъв е,
А всяко друго тълкувание – излишно.”
(1.2.73)
На подобен тълкувател заблуден
Ние просто можем да речем:
„Що за логика тъй смешна,
С неверни догадки пропита?
Не доказва нищо интерпретацията погрешна
Противоречи ли си с писанията разкрити.”
(1.2.74)
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„Човек не трябва определението преди субекта да поставя
Защото така без правилна и истинска опора го оставя.34
(1.2.75)
Няма ли субект, няма как да има и определение.
Най-напред е първото; второто го следва, без съмнение.
(1.2.76)
Определението в едно изречение
Е това, за което читателят е в неведение,
Докато субектът, за разлика от своя предикат,
Е това, с което той е запознат.
(1.2.77)
Например, можем да речем:
„Този випра в познанието е съвършен.”
Тук „випра” на познатия субект взима позиция,
А определението, предикатът, е неговата ерудиция.
(1.2.78)
Известно е, че випра е човекът, ала предиката В случая неговата ерудиция - остава непозната.
Затова човекът най-напред се определя,
А после ерудицията му се споделя.”
(1.2.79)
По същия начин известни са всички аватари и богове,
Ала е неизвестно чии инкарнации са всъщност те.
(1.2.80)
Най-напред думата „ете” (тези) установява
Субекта, който инкарнациите представя.
Сетне „пълни части на пуруша-аватарите” стоят
Като определение, което следва като предикат.
(1.2.81)
Така когато Кришна сред инкарнациите изброен е
Специфичното познание за Него все още не е съобщено.
(1.2.82)
Затова думата „кришна” най-напред
Появява се като познатия субект,
Следвана от своя предикат, описващ
Го като Божествената изначална Личност.
(1.2.83)
Това доказва, че изначалната Божествена Личност
Следователно несъмнено е Шри Кришна.
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(1.2.84)
Ако Кришна - пълната част, а Нараяна - Богът предвечен беше,
Твърдението на Сута Госвами обърнато да бъде щеше.
(1.2.85)
Вместо това той щеше да рече:
„Нараяна изначалният Бог е,
На всички инкарнации източникът е Той,
И появи се в образа на Кришна, ядавския герой.”
(1.2.86)
Грешки, илюзорни заблуди, измами
И погрешно възприятие, което сетивата мами,
Не се откриват във твърденията, изказани
От мъдреци, във достоверността на знанието доказани.
(1.2.87)
Ти казваш нещо противоречиво,
А посочат ли го, сърдиш се гневливо.
Ала това, от тебе що е обяснено,
Е обърнато наопаки и несъобразено.
(1.2.88)
Единствено Върховната Личност, от която
Произлизат всички други личности божествени и святи,
Приемливо е като сваям-бхагаван да бъде означен,
Или Богът предвечен, изначален, нероден.
(1.2.89)
Когато от една свещ запалени са много други,
Коя оригиналната е човек дълго не се чуди.
(1.2.90)
Кришна, по същия начин разкрих,
Е причина на всички причини и инкарнации.
Моля сега чуйте друг един стих,
Който громи погрешните интерпретации.
(1.2.91-92)
„В „Шримад Бхагаватам” се описват десет теми:
Космическите елементи как са сътворени;
Също и творенията на Брахма;
И още, поддържането на света;
Специалната милост, която на верните се дава;
Поривът, който всекиго да действа принуждава;
Предписаният дълг за спазващите закона;
Описание на инкарнациите на Бога;
Самият завършек на творението;
От грубото и фино съществуване освобождението;

35

И Върховния Бог, който е подслонът окончателен.
В тази десета тема всички останали се побират.
За да я разграничат, махаджаните най-щателно
Другите девет в молитви или тълкувания разкриват.”35
(1.2.93)
Крайният подслон на всичко за да откроя отчетливо,
Другите девет категории описах най-грижливо.
Причината за появяването на тези деветте
С право тяхно прибежище и подслон се зове.
(1.2.94)
Върховният Бог Шри Кришна
Е подслон на всичко и изцяло
И безброй вселени мирно
Покоят се в Неговото тяло.
(1.2.95)
„Десетата песен на „Шримад Бхагаватам”
Разкрива десетия обект, Шри Бхагаван,
Който е подслон на всички отдадени души,
Който е известен като Шри Кришна и
Който е крайният източник на всички вселени.
Нека Му отдам своите почитания смирени!”36
(1.2.96)
На Кришна който познава истинските черти,
Както и енергиите Му различни три,
В невежество за Него не ще се заблуди.
(1.2.97)
Божествената Личност Шри Кришна се наслаждава
В шест основни експанзии Свои;
Неговите две проявления са прабхава и ваибхава.
Сега чуйте моля обясненията мои:
(1.2.98)
Неговите инкарнации са две А именно частична и упълномощена;
Той се явява или в облик на дете,
Или на момък, от когото светът пленен е.
(1.2.99)
Божествената Личност Шри Кришна, който юноша е вечен,
Е изворът на всички инкарнации и Богът нероден, предвечен.
35
36

„Шримад Бхагаватам” 2.10.1-2
из коментара на Шридхара Свами към „Шримад Бхагаватам” 10.1.1

36

Той разширява себе си в тези шест форми на господство,
За да установи из цялата вселена Своето превъзходство.
(1.2.100)
Тези шест различни форми
Имат вариации безброй,
Ала няма разлика безспорно
Помежду им; един е Той.
(1.2.101)
Чит-шакти, която също така се назовава
Сварупа- или антаранга-шакти, изявява
Много и разнообразни духовни проявления
И поддържа царството на Бога и Неговото обкръжение.
(1.2.102)
От външната енергия, която мая-шакти я наричат,
Безброй вселени в разнообразие материално произтичат.
(1.2.103)
Между тези две потенция междинна се намира,
Която от безбройни живи същества се състои.
Това са главните енергии, които наброяват три;
Безкрайни категории и подразделения от тях извират.
(1.2.104)
Това са най-главните експанзии и проявления
На Върховния Бог и на енергиите Му три.
Те до една на Кришна, трансцендентния, са въплъщения
И всяка от тях се в Него покои.
(1.2.105)
Въпреки че тримата пуруша-аватари
Са подслон на всичките вселени,
Бог Кришна е източникът изначален,
От когото пурушите са проявени.
(1.2.106)
Така Върховната Личност, Шри Кришна,
Е изначалният предвечен Бог всевишен,
И източникът на всички разширения –
Всички разкрити писания са на такова мнение.
(1.2.107)
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„Кришна, който е известен още с името Говинда, е Върховният, предвечен Бог
И Неговото тяло е духовно и изпълнено с блаженство и познание.
Той е на всичко съществуващо причината и източникът най-дълбок,
Творецът и поддръжникът на цялото съвкупно мироздание.”37
(1.2.108)
Ала ти сам сидхантата добре познаваш
На всички разкрити свещени писания.
Тези логически доводи нарочно създаваш,
За да провокираш моето Кришна съзнание.
(1.2.109)
Същият този Бог Кришна, синът на царя на Враджа
Е източникът, който всички инкарнации поражда.
Той слезе лично като Махапрабху Гоуранга Шри Чайтаня,
За да спаси душите в Кали-юга от неистови страдания.
(1.2.110)
Затова Бог Чайтаня е самата Абсолютна Истина като такава
И да го наричаш Кширодакашайи Вишну не Му добавя слава.
(1.2.111)
Но такива думи на чист предан от устата,
Не може да са грешни, те са истината.
Всяка възможност в Него пребивава
Защото Той предвечен Господ си остава.
(1.2.112)
Всички инкарнации присъстват в облик потенциален
В тялото на Бога предвечен, изначален.
Така всеки може в съответствие с личното си мнение
Да се обръща към всяка от тях според своето настроение.
(1.2.113)
Някои казват, че Шри Кришна е Нара-Нараяна;
Други пък твърдят, че Той направо е Вамана;
(1.2.114)
А трети че Кришна е Кширодакашайи Вишну твърдят;
Всичко това е възможно, всеки от тях е на верния път.
(1.2.115)
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Някои наричат Го Хари или Нараяна от света духовен;
Всичко е възможно в Кришна, защото Той е Бог Върховен.
(1.2.116)
На всички, които четат и слушат този разговор, покланям се в смирение.
Моля ви, изслушайте с внимание на тези доводи финалното заключение:
(1.2.117)
Искреният ученик не бива
Дискусия такава да отбива,
Считайки я за противоречива,
Защото тя ума добре развива
И около Кришна го увива.
(1.2.118)
Чрез изучаване на подобни заключения
За славата на Чайтаня се сдобих с прозрение.
А само който славата Му истински познава
В привързаност към Него непоколебим остава.
(1.2.119)
Просто, за да изложа славата на Махапрабху Чайтаня
На славата на Шри Кришна дадох подробно описание.
(1.2.120)
Ето окончателното заключение:
Чайтаня е самият Кришна, без съмнение!
Той е не друг, а синът на царя на Враджа,
Навред прославения Нанда Махараджа.
(1.2.121)
Молейки се в лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатха,
Винаги копнеейки за милостта им свята,
Аз, Кришнадас, разказвам „Чайтаня Чаритамрита”,
Следвайки пътеката от стъпките в нозете им разкрита.
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ГЛАВА ТРЕТА
ВЪНШНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ПОЯВЯВАНЕТО НА ШРИ ЧАЙТАНЯ
МАХАПРАБХУ
(1.3.1)
На Махапрабху Гоуранга Шри Чайтаня
Поднасям аз смирените си почитания!
Подслонът на нозете Му е тъй могъщ,
Че дори глупакът – слепец и клетник същ –
Може да събере истините като скъпоценни бисери
В съкровищницата на откровенията записани.
(1.3.2)
На Бог Чайтаня – цялата слава!
Цялата слава и на Нитянанда!
Те без Своите предани не остават,
Водени от славния Адвейтачандра!
(1.3.3)
Третата строфа вече обясних;
Сега, отдадени, за ваше знание
Ще разтълкувам и четвъртия стих.
Изслушайте ме, моля, със внимание.
(1.3.4)
“Дано върховният Бог, който е на Шримати Шачидеви скъпото дете,
Трансцендентално се установи във съкровените дълбини на твоето сърце!
Сияещ с блясъка на разтопено злато Той се появи в епохата на Кали
По безпричинна милост да дари, което инкарнациите не бяха нивга дали –
Най-извисеното настроение във вкусовете сладки на предаността,
Вкусът на любовта на гопите и Радха, споделена във интимността.”38
(1.3.5)
Бог Кришна, синът на царя на Враджа,
Е Върховният Бог и в Своята вечна обител
Вечно наслаждава се и наслада поражда;
В Голока е Враджадхама, където Той скита.
(1.3.6)
Веднъж в деня на Брахма Той в този свят се появява
И трансценденталните си забавления за всички проявява.
(1.3.7)
Знаем, че от времена прастари
Има четири епохи, дивя-юга:
Това са Сатя, Трета и Двапара,
И Кали, която днес битува.
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(1.3.8)
Седемдесет и една дивя-юги в историята прастара
Съставляват заедно една манвантара.
Четиринадесет манвантари продължава
Един ден от живота на Брахма тогава.
(1.3.9)
Настоящият Ману, който е седми по ред,
Ваивасвата се нарича, понеже син на Вивасван е.
Обикаля той навред в небесния си звездолет,
А двадесет и седем дивя-юги са изтекли от епохата му само.
(1.3.10)
В края на епохата Двапара-юга
От двадесет и осмата дивя-юга
Бог Кришна се появява лично на земята
Във обкръжението на Своята обител свята.
(1.3.11)
Служене (дася), приятелство (сакхя), родителска обич (ватсаля)
И сладката любов интимна, наречена мадхуря или шрингара,
Са четирите трансцендентални раси, а Кришна роб покорен става
На онзи предан, който някоя от тях таи на сърцето си в олтара.
(1.3.12)
Погълнат в трансцендентална любов такава
Бог Шри Кришна във Враджа се наслаждава
Със Своите отдадени слуги, приятели,
Любими млади гопи и родители.
(1.3.13)
В приключения неземни Кришна се забавлява
И колкото си иска дълго тъй се наслаждава,
А сетне Той изчезва, по волята си сладка,
Ала ето що си мисли в съчувствена догадка:
(1.3.14)
“Отдавна Аз света не съм дарявал
Със служене безкористно и предано към Мен.
Без обич и привързаност така останал
Е безполезен и окаян този свят от тлен.
(1.3.15)
Навсякъде по света според напътствията на писанията
Хората изливат боготворящо обожание върху Ми,
Ала просто чрез такова разписано по правилата почитание
Не могат да достигнат любовта на преданите Ми от Враджабхуми.
(1.3.16)
Знаейки за Моето величие и достояния,
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Светът Ме гледа в страхопочитание,
Но преданост, отслабена с подобно уважение,
Не предизвиква в Мен пленително вълнение.
(1.3.17)
С подобно боготворящо и почтително отношение
Ако изпълнява служенето си предписано,
Човек стига Ваикунтха и четирите типа освобождение,
Ала не за любяща преданост орисан е.
(1.3.18)
Тези освобождения са следните: сарщи Да постигнеш като Божиите богатства същи;
Сарупя – да имаш облик като Неговия в вечната обител;
Самипя – да живееш като Негов личен придружител;
И салокя – да живееш на планетите в духовното небе,
Където няма старост, болест, смърт и раждане.
Тези освобождения преданите приемат при нужда,
Но те никога не приемат освобождението саюджа*
Защото това така наречено освобождение
Е със сиянието на Бога сливане и единение.
(1.3.19)
Религията за тази епоха ще установя Аз лично –
Съвместното възпяване на имената – нама-санкиртана
И целия свят ще накарам да танцува екстатично,
Вкусвайки четирите раси служене в преданост голяма.
(1.3.20)
Аз ще приема ролята на преданоотдаден
И преданото служене ще преподавам
На другите, като го практикувам лично Аз самият Така любовна преданост в сърцата си те ще развият.
(1.3.21)
Никой не може предано служене да преподава
Не го ли практикува лично сам.
Това заключение ясно се откроява
И в „Бхагавад Гита”, и в „Шримад Бхагаватам”.
(1.3.22)
„О Бхарата, когато правдата запада,
Когато религиозността тъне в упадък,
А нерелигиозността нагло се въздига,
Тогава Аз лично в този свят пристигам.”39
(1.3.23)
„Във всяка епоха Аз лично идвам, за да
39
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Спася благочестивите и грешниците да унищожа,
А също и да възстановя принципите религиозни Това са за появяването Ми причините мистериозни.”40
(1.3.24)
„Ако Аз не изпълнявах Своите задължения,
Всички светове в разруха щяха да се сринат
И по Мой пример неблагочестивите населения
Пред греха изобщо нямаше да се възпират.
Така би се навъдило покварено поколение
И с право Мене за виновен щяха да намират.”41
(1.3.25)
„Каквото великата личност стори,
Това се следва от всички хора
И на каквото в поведението си набляга,
Същите тези норми цял свят прилага.”42
(1.3.26)
Моите пълни части могат да установят
Принципите на религията за всяка епоха,
Обаче с любовно служене да дарят
Като това на враджабаситене могат –
То дава се единствено от Мене, Богът.
(1.3.27)
„Бог може да има много инкарнации всемилостиви,
Ала кой друг освен Шри Кришна сам разкрива
Любовта към Бога и способен е да я дари
На отдадените с обич предани души?”43
(1.3.28)
Затова, на Моите предани в святото обкръжение,
Аз на земята ще извърша много пъстроцветни забавления.”
(1.3.29)
Мислейки си така, самият Бог Шри Кришна
В Надия се спусна в началото на Кали-юга скришно.
(1.3.30)
Така Бог Чайтаня появи се в Навадвипа
Подобен на царя сред животните пръв.
Той притежава раменете и силата развита
Както и гласа могъщ на царствен лъв.
(1.3.31)
40
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Нека този лъв в дълбините на сърцата живее
У всички живи същества,
А мощният му рев с екота си нека разпилее
Слоновете на порока и греха!
(1.3.32)
Той е известен като Вишвамбхара
Във Своите ранни забавления,
Понеже на предаността с нектара
Света залива като в наводнение
И тъй навсякъде, из цялата вселена,
По милостта Му всички са спасени.
(1.3.33)
Глаголният корен „дубхрин”,
От който идва „Вишвамбхара”,
Указва Върховния непогрешим,
Който поддържа вселената прастара.
Така и Бог Чайтаня трите свята съхранява,
Като сладката любов към Бог разпространява.
(1.3.34)
В Своите забавления на един етап по-късен
На Шри Кришна Чайтаня бива Той прекръстен.
Тогава целия свят с учението си благославя,
Като името и славата на Бог Хари разпространява.
(1.3.35)
Знаейки, че Той, Чайтаня, е на Кали-юга аватар,
Гарга Муни, свещенослужителят на Ядавите стар,
Предсказа Неговото появяване още навремето, когато
Бе по даване име на Кришна тържеството богато.
(1.3.36)
„Това момче (Кришна) три други цвята притежава
Когато в различните епохи Той се появява:
Съответно бял, червен или пък златен, ала сега
Той появи се с дивно красива тъмна снага.”44
(1.3.37)
Бял е Богът в епохата Сатя, а пък друга
Алена отсянка Той приема в Трета-юга;
В Кали-юга пък отново е съвсем друг,
Златен, обликът на Лакшминия съпруг.
(1.3.38)
Сега, в Двапара-юга, Бог се появи
С тъмен оттенък на телесните черти.
44
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Това е същината на авторитетните твърдения,
Съдържащи се във Ведическите произведения.
(1.3.39)
„В Двапара-юга тъмнолик е Богът
И по описаните признаци да Го познаят могат:
Носи Той одежди жълти и оръжията си в ръце държи,
Нагизден с камъка Каустубха, знакът Шриватса Го краси.”45
(1.3.40)
В Кали-юга религиозната практика недвусмислено гласи
Да се разпространява славата на Божиите имена свети.
Единствено със тази цел Богът в златен цвят се появи
И като Шри Чайтаня санкиртана навред разпространи.
(1.3.41)
Сиянието на снажното Му тяло
Досущ като разтопено злато блести.
В дълбокия Му глас небето тътне цяло,
Като че в скупчващи се облаци гърми.
(1.3.42)
Този, който е с размери на височина и ширина
Четири лакътя, измерени със собствената му ръка,
Е прославен в света като велика и напреднала душа.
(1.3.43)
Такъв човек нягродха-паримандала се нарича;
Махапрабху по качества досущ на такъв прилича.
(1.3.44)
Той има изящни дълги ръце,
Които достигат Неговите колене;
Очите Му са като лотосови листица,
Носът Му е като на сусам цвета,
А ликът Му притежава красота
Като сиянието на пълната луна.
(1.3.45)
Той е спокоен и в пълно самообладание;
На служене на Кришна с преданост е посветен;
Любящ към Своите отдадени е благородният Чайтаня;
Еднакво разположен е към всеки в този свят от тлен.
(1.3.46)
Той украсен е с гривни от сандалово дърво
И миропомазан с паста пак от същото.
Специално е нагизден с тези украшения
45
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За да танцува в кришна-киртана с голямо наслаждение.
(1.3.47)
Описвайки тези Негови качества, мъдрецът Вайшампаяна
E включил името Му в творбата си „Вишну Сахасра Нама”.
(1.3.48)
Забавленията на Бог Чайтаня се групират в две подразделения Ади-лила (ранни забавления) и шеша-лила (късни забавления).
Във всяко от тях Той има четири имена със следните значения:
(1.3.49)
„В ранните си забавления като семеен Той се проявява,
Чертите Му прекрасни са, помазани със паста от сандал
И сякаш разтопено злато тялото Му цяло заблестява;
В по-късните си забавления на ордена санняса Той се е отдал,
Еднакво разположен е към всички, предан, умиротворен
И всеки неотдаден имперсоналист от Него бива победен.”46
(1.3.50)
В „Шримад Бхагаватам” се казва често и ясно,
Че да се възпява името на Кришна тъй прекрасно
Е същината на религията в епохата на Кали,
А всички други методи са не дотам узряли.
(1.3.51)
„О царю, по този начин всички люде
Обожаваха Бога във Двапара-юга.
В епохата Кали Върховния те също обожават
Чрез правилата на писанията; чуй как го правят.”47
(1.3.52)
„В епохата на Кали, надарените с интелигентност хора
Обожават инкарнацията на Бога, известна като Гоура,
Чрез изпълняване санкиртана на Божиите свети имена,
Които постоянно с преданост възпява тази инкарнация.
Макар че не е с тъмен цвят, Гоура от Кришна не се различава,
А свитата, оръжията и доверените Му слуги Го придружават.”48
(1.3.53)
Скъпи братя, моля ви, слушайте до премала
На Господ Чайтаня за славата цяла!
Този стих описва в резюме тъй ясно
Неговите качества и житие прекрасно.
(1.3.54)
Двете срички „криш-на” непрестанно
46
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Той с устата си с любов вибрира
И да описва Кришна постоянно
Голямо удоволствие намира.
(1.3.55)
Това са двете значения на думите „кришна-варна”;
Нищо освен „Кришна” не излиза от Неговата уста.
(1.3.56)
Ако някой се опита
С черен цвят да Го опише,
Прилагателното49 след това
Го ограничава начаса.
(1.3.57)
Цветът Му не е черен, несъмнено!
Напротив, тялото Му светло е и позлатено.
(1.3.58)
„Извършвайки на санкиртана жертвоприношението
Във Кали-юга личности, които са напреднали в учението,
Отдават се на обожание на Кришна, който не е тъмнолик.
Поради надигналия се у Него непознат екстаз велик,
Съответстващ на емоциите и чувствата на Радхарани,
Той единствен обожаван е от парамахамсите, избрани
Сред саннясите, постигнали най-висшето ниво на своя орден свят;
О, нека този Бог Чайтаня ни залее с безпричинната си благодат!”50
(1.3.59)
Всеки ясно вижда, как златният Му облик засиява
И от мрака на невежеството и помен не остава.
(1.3.60)
Това, че живите същества грешат
От невежеството им е резултат.
Това невежество за да унищожи
Той в този свят с оръжия се появи Това са придружителите Му интимни,
Преданоотдадените Му и святото име.
(1.3.61)
Най-голямото невежество – това са дела Религиозни или нерелигиозни - няма никакво значение,
Които противоречат си със предаността;
Те са познати като грехове (калмаша) без съмнение.
(1.3.62)
Вдигайки ръце над себе си високо
49
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Той светите имена в екстаз възпява.
На всички гледа със любов дълбока
И, всички грехове като отстранява,
Във кришна-према всеки потопява.
(1.3.63)
„Дано Върховният, който в Чайтаня се разкри,
Със милостта си безпричинна ни дарява!
Погледът на усмихнатите Му нежни очи
От всички терзания в този свят изцелява.
В словата Му пробудена, лозницата на обичта пълзи
И в листица и цветове тя цяла разцъфтява.
Онзи, който в лотосовите Му нозе се прислони,
В себе си любов към Бога незабавно призовава.”51
(1.3.64)
Всеки, който прекрасната Му снага съзерцава
Или в лицето Му прелестно погледа си приковава,
Незабавно от всички грехове се освобождава
И богатството на любовта към Бога получава.
(1.3.65)
Във други инкарнации през времената стари
Бог идва с оръжия и със войски,
Но сега Неговите пълни части и другари
Са армията, която от любов блести.
(1.3.66)
„Махапрабху Гоуранга Шри Кришна Чайтания
Е Божеството, на което винаги поднасят почитания
Полубогове велики, в това число Бог Шива и Брахма,
Които, преоблечени като обикновени хора от света,
В сърца си носят съкровена, пламенна любов към Него.
Гоуранга наставлява бхактите да служат предано без его.
Ще стане ли отново видим Той за мен?
Кога, кога ще дойде този дълго чакан ден?”52
(1.3.67)
Неговите сподвижници и пълните Му части
Като оръжия поели са задължението да участват.
Моля, изслушайте от мен сега
Още едно значение на думата „анга”:
(1.3.68)
Според доказателствата на разкритите писания
Във тази връзка се открива точно описание.
Крайникът телесен, чието наименование е „анга”,
Също се нарича „амша” или част от цялата снага,
51
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А част от крайника наименува се като „упанга”,
Което означава, че е част непълна във частта.
(1.3.69)
„Ти наблюдаваш цялото творение и си на боговете Бог!
Ти си на всички живи същества безценният живот!
Не си ли Ти тогава Нараяна, моят скъп баща?
Нараяна е този, чийто дом е разположен във вода,
Родена от потта на Гарбодакашайи Вишну,
А този Нараян е пълна част от Тебе, Кришна!
Всички Твои пълни части трансцендентално са установени.
Те са абсолютни по природа и от илюзията несътворени.”53
(1.3.70)
Проявлението на Нараяна, което
Господства на всички във сърцето,
Както и Нараяна, живеещ във водите Карана, Гарбха, Кшира - и във трите
Е Твоя пълна част и поради това
Ти си изначалният Нараяна.
(1.3.71)
Думата „анга” касае пълните части.
Те не бива да се считат материални,
Понеже, изпълнени със знание и щастие,
До една са съвсем трансцендентални.
(1.3.72)
Шри Адвейта Прабху и Шри Нитянанда Прабху
Са и двамата пълни части на Чайтаня Махапрабху.
Така Те на тялото Му са крайниците (анги),
А частите на тези крайници наричат се упанги.
(1.3.73)
Ето как Богът се сдоби с оръжия остри
В облика на Своите пълни части.
Тези оръжия имат могъщество безмерно
Да посичат атеистите безверни.
(1.3.74)
Шри Нитянанда Госай е самият Баларама Халадхара,
А Адвейта Ачария е Божествената Личност, Шри Ишвара.
(1.3.75)
Тези двамата безстрашни капитани,
Заедно с войници като Шривас Тхакура подбрани,
Пътувайки навред по цялата земя
Възпяват Божиите свети имена.
53

„Шримад Бхагаватам” 10.14.14

49

(1.3.76)
На Бог Нитянанда характерните черти
Подсказват, че неверниците Той громи,
А надалеч отлитат всички грешници и грехове
Когато Адвейта Ачария надава мощните си викове.
(1.3.77)
Шри Кришна Чайтаня въведе санкиртана –
Съвместното възпяване на Божиите имена –
И който обожава Го така, ще стане
Най-щастлив от всички на света.
(1.3.78)
Такъв човек наистина интелигентен е сред всички нас
Докато другите, които притежават от знание беден запас,
Трябва цикъла на повтарящо се раждане и смърт да понесат.
От всички жертвоприношения, санкиртана донася най-голяма благодат!
(1.3.79)
Който казва, че санкиртанът може да бъде премерен
С десет милиона жертвоприношения ашвамедха
Несъмнено не е повече от атеист окаян и неверен
И наказанието на Ямарадж ще го преследва.
(1.3.80)
На „Бхагавата Сандхарбха” в благоприятното въведение
Джива Госвами излага следния стих като обяснение:
(1.3.81)
„В Шри Кришна Чайтаня Махапрабху сърцето ми се прислонява,
Който отвътре е самият Кришна, макар отвън на цвят да е златист.
В Кали-юга Своите експанзии досущ като ръце Той проявява,
Изпълнявайки с тях санкиртана свят, блажен и чист.”54
(1.3.82)
От Упапураните можем да научим как
Шри Кришна милостта си дава в знак
На съставителя на Ведите, мъдреца Вясадева,
Като му заговаря с нежни думи както следва:
(1.3.83)
„О, мъдри брахмана, понякога
Аз ордена на отречението приемам,
За да науча падналите хора по света
В Кали-юга в служене на Бог да се заемат.”
(1.3.84)
54
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„Шримад Бхагаватам”, „Махабхарата”
Пураните и другите ведически трактати
Всички убедително излагат констатацията,
Че Бог Чайтаня е на Кришна инкарнацията.
(1.3.85)
Проявеното влияние на Чайтаня е също ясно доловимо
В необикновените Му дела и реализациите Му невъобразими.
(1.3.86)
Но безбожните неверници не виждат нищо от това,
Точно както бухалите слепи са за слънчевата светлина.
(1.3.87)
„Онези, които на демонични принципи са под влияние,
Уви, за Теб, Мой Господи, остават си в незнание,
Макар разкритите писания с природата на добродетелта,
Както и трансценденталистите с пречистени сърца
Да потвърждават, че Върховният си несъмнено Ти,
Съдейки по делата, образите, силата и Твоите черти.”55
(1.3.88)
Бог Шри Кришна се опитва да се скрие, но къде?
Неговите чисти предани познават Го какъвто е!
(1.3.89)
„О, мой Господи, в материалната природа всичко
Ограничено е от време, място, мисъл; но еднички
Твоите характеристики ненадминати и несравними
Тези ограничения надхвърлят, понеже са неизмерими.
Понякога Ти с енергиите си криеш тези Свои черти,
Но винаги Те разпознават Твоите чисти предани души.”56
(1.3.90)
Които са със демоничен нрав не могат
Да разберат природата на Бога.
Но от тези с преданост в сърцата чиста
Не може да се скрие Бог Шри Кришна.
(1.3.91)
„Два вида същества
Са сътворени на света –
Демонични и благочестиви;
Тези, които Вишну обожават
Набожни винаги остават,
А другите са вечно нечестиви.”57
55

„Стотра-ратна” (12) от Ямуначария
„Стотра-ратна” (13) от Ямуначария
57
стих от „Падма Пурана”
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(1.3.92)
Силните призиви на Ачария Адвейта
Причина станаха за появата на Бога с флейта.58
Във свещените писания е Той разгледан
Като инкарнация на Бога в ролята на предан.
(1.3.93)
Всеки път, когато Кришна пожелае
На земята да покаже Своето проявяване,
Най-напред Той инкарнациите вае
На предшествениците си уважавани.
(1.3.94)
Тъй почитаемите личности, като духовен учител, майка и баща
Се раждат всички преди Него на благословената земя.
(1.3.95)
Мадхавендра Пури, отшелникът, стария
И Ишвара Пури – на Бог духовният учител Появиха се едновременно с Адвейта Ачария,
С майка Шачи и с Джаганатх Мишра за родител.
(1.3.96)
След като Адвейта Ачария на земята се появи,
Светът че е лишен от кришна-бхакти Той откри.
Хората бяха непрестанно в други дейности заети,
От материализъм ден и нощ сърцата им обзети.
(1.3.97)
Всички бяха полудели сетивата си да наслаждават,
Без да се интересуват в благочестие дали остават.
Никой не служеше на Бог, макар че чрез това
Би могъл да се освободи от раждането и смъртта.
(1.3.98)
Виждайки на света окаяното състояние,
Ачария изпълни се със състрадание
И започна да обмисля и да размишлява
Как с действията си всички с благо да дарява.
(1.3.99)
Адвейта Ачария си каза: „Ако Кришна сам
Трябва да се появи в този свят голям,
Предаността Той лично би могъл да проповядва,
Като нагледно и чрез собствен пример я показва.
(1.3.100)
В епохата на Кали религия друга няма
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бел.прев. Аватарът на Бог Кришна за Кали-юга като Шри Чайтаня Махапрабху
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Освен възпяване името на Бога в харинама.
Но как в тази епоха ще възникне ситуация
За появата на Бога като инкарнация?
(1.3.101)
Ще обожавам Кришна в чисто умонастроение.
Неспирно ще Го умолявам със смирение.
(1.3.102)
Моето име, с което съм известен, е Адвейта
И то ще оправдае своето значение, ако сега
Успея да накарам омайния Свирец на флейта59
Да започне санкиртана движението в света.”
(1.3.103)
Докато мислеше как Кришна да умилостиви,
Следният стих ума му навести:
(1.3.104)
„Шри Кришна, който към Своите бхакти винаги е любещ
Продава себе си на този предано на Него служещ,
Който Му предложи простичко листенце от туласи
И шепичка вода във израз на предаността си.”60
(1.3.105-106)
Ето как значението на този стих разбра
Адвейта Ачария: „Листа туласи, шепата вода
За Кришна са по-скъпи от цялото богатство на света,
И Той мисли си: „Длъжник съм! Нямам как Аз да се отплатя!”
(1.3.107)
Така Бог Кришна дълга си погасява
Като собственост на Своя предан става.”
С тези мисли Ачария започна да Го обожава.
(1.3.108)
Мислейки на Шри Кришна за лотосовите нозе,
Той пъпчици от туласи най-смирено
Стараеше се всеки ден да поднесе
В вода от Ганга потопени.
(1.3.109)
Той умоляваше Шри Кришна със силни викове
И така успя Върховния Брахман да призове.
(1.3.110)
Затова основната причина Кришна да се появи
Бе, че Адвейта Ачария с молбите си Го покори.
59
60

Шри Кришна
стих от „Гаутамия-тантра”
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Защитник на религията е Върховният Бог;
Той идва пожелаят ли Го преданите Му с любов.
(1.3.111)
„О, мой Господи, Ти вечно пребиваваш
В слуха и зрението на Своите чисти бхакти.
Подобните на лотоси сърца Ти обитаваш
Пречистени от чудото на према-шакти.
О Господи, с възвишени молитви възхваляван,
Специална милост Ти на Своите предани даряваш
Като пред тях във форми вечни се явяваш,
В които си приветстван и си обожаван.”61
(1.3.112)
На този съкровен стих същината
Е че Бог появява се в образи неизброими
В съответствие с желанията на сърцата
На Своите преданоотдадени любими.
(1.3.113)
Така аз без съмнение установих
Значението на четвъртия пореден стих.
Появи се аватар Гоуранга, златният сияен Бог,
Да раздава към Шри Кришна чистата любов.
(1.3.114)
В нозете на Шри Рупа-Рагунатха във поклон приведен,
За милостта им вечно като просяк жаден,
„Чайтаня Чаритамрита” разказва слугата им беден,
Кришнадас, в следите от стъпките им отдаден.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПОВЕРИТЕЛНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ПОЯВЯВАНЕТО НА ШРИ ЧАЙТАНЯ
МАХАПРАБХУ
(1.4.1)
По милостта на Махапрабху Шри Чайтаня
Дори едничко глупаво, невръстничко дете
Може да предаде с безгрешно описание
Обрисуваното във Ведите истинско величие
На Кришна, сина на Нанда Махараджа,
Наслаждаващ се в горичките на Враджа.
(1.4.2)
Вечна слава на Махапрабху Чайтаня!
Вечна слава на Бог Нитянанда!
На Адвейта Ачария почитания!
И на всички предани на Бог Гоуранга!
(1.4.3)
Описах аз на четвъртия стих значението.
Сега, о предани, чуйте на петия обяснението:
(1.4.4)
Оригиналния стих за да обогатя,
Нека разкрия първо неговата същина.
(1.4.5)
На четвъртия стих аз предадох същината:
За да разпространи към Бога любовта
Посредством възпяване на Имената,
Спусна се Гоуранга във света.
(1.4.6)
Макар да е вярна и безспорна,
Това е само външната причина;
Друга поверителна, но не притворна
Причина за появяването Му има.
(1.4.7)
В писанията на места се заявява,
Че Бог Кришна и преди се появява
Отново на Земята като Свой аватар
За да я облекчи от нейния товар.
(1.4.8)
Да отнема товара, обаче, не е длъжност
На Върховната Божествена Личност;
Това се върши от великия поддръжник –
Закрилника на вселените, Бог Вишну.
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(1.4.9)
Но времето да се повдигне товара от света
С появата на аватара на Кришна се съчета.
(1.4.10)
Когато Върховният се спусна в Своята пълнота
Всички други въплъщения в себе си Той сбра.
(1.4.11-12)
Четирите главни експанзии (Васудева, Санкаршана,
Прадюмна и Анируддха), както и Нараяна,
Матся и другите лила-аватари,
Юга-аватари и манвантара-аватари
И изобщо всички други инкарнации
На чертите с разнообразни вариации,
Всички те в тялото на Кришна се приютяват
И така самият Пурна Бхагаван се появява.
(1.4.13)
Затова, когато демони убива Кришна,
Прави това чрез скришния във Него Вишну.
(1.4.14)
Убиването на демоните в този свят за Бога е второстепенно.
Сега аз ще разкрия главната причина за явяването Му нетленно.
(1.4.15-16)
Две са причините Върховният Бог да пожела да се яви:
Едната е, че искаше да вкуси сладката Божествена любов,
А другата - преданото служене в света за да разпространи
Чрез спонтанното привличане на влюбения зов.
Затова Той е най-щастливият и най-ликуващият,
Най-милостивият и изтерзаните души лекуващият.
(1.4.17)
Бог Кришна мислеше си: „Цялата вселена е пропита
С идеята за величествеността Ми, в този свят разкрита,
Но любовта, отслабена от чувството за мощ и слава,
Не е това, което всъщност Ме удовлетворява.
(1.4.18)
Ако някой Ме смята за Бога Върховен,
А себе си счита за Мой подчинен,
Липсва ли в него стремеж любовен,
Никаква власт той няма над Мен.
(1.4.19)
С каквото настроение трансцендентално преданият Ме обожава,
Така и Аз отвръщам. Да постъпвам тъй естествено Ми подобава.
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(1.4.20)
„Колкото повече някой Ми се отдава,
Толкова повече от Мене получава.
Всички навред следват Моите пътеки,
От която и страна, Партха, да са поети.”62
(1.4.21-22)
Ако някой чиста и любовна преданост към Мен питае,
Мислейки Ме за свой син, любим или приятел, с който да играе,
Гледайки на себе си като велик, а Мене считайки за равен
Или подчинен - зависим ставам Аз от този преданоотдаден.
(1.4.23)
„Когато душите с преданост Ми се отдават,
Вечния си съкровен живот те съживяват.
Вашата добра съдба идва от това, че Ме обичате.
С това печелите Ме целия, скъпи момичета!”63
(1.4.24)
Майка Ми понякога наказва Ме и връзва,
Тъй като съм неин непослушен син.
Да Ме храни и закриля никога не й омръзва,
Мислейки Ме за безпомощен такъв един.
(1.4.25)
Приятелите по гърба Ми се катерят,
Закачат Ме другарски и се смеят:
„За мъжага хич не се мисли!
Еднакво силни сме и аз, и Ти.”
(1.4.26)
Ако спътницата Ми любима Ме упрекне
И, намръщена, сърдито нещо Ми намекне,
Това ума Ми отклонява ненадейно
От химните на Ведите благоговейни.
(1.4.27-28)
Взимайки тези чисти преданоотдадени със Мене,
Аз ще се спусна да изпълня забавленията си в този свят
Тъй дивни, че и на Ваикунтха даже ще са невидени;
Дори самият Аз, признавам, ще съм удивен от тях!
(1.4.29)
От влиянието на йогамая гопите ще бъдат вдъхновени
И от чувство, че любовник техен съм ще бъдат обсебени.
(1.4.30)
Ала ни гопите, ни Аз ще забелязваме това
62
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Защото в хубостта на другия потънал ще ни е ума.
(1.4.31)
Чиста привързаност ще ни свързва като норма,
Дори за сметка на морала и на дхарма.
Съдбата понякога ще ни събира,
А друг път да се срещнем ще ни спира.
(1.4.32)
На всички тези вкусове и раси ще се насладя,
Като така и преданите си със сладост ще даря.
(1.4.33)
Когато чуят за чистата любов на жителите на Вриндаван,
От преданите със спонтанна обич Аз ще бъда обожаван.
Всички религиозни ритуали те ще изоставят
И с плодоносни дейности не ще се занимават.”
(1.4.34)
„Кришна вечната си човешка форма проявява
И в милост към преданите забавленията си изиграва.
За тези забавления когато слуша, пълни с према,
Човек в служене към Него нека се заеме.”64
(1.4.35)
Използваният тук глагол е в формата „бхавет”,
Което граматически е повелителното наклонение,
Указващо, че изпълнението на това е като заповед,
А на отхвърлен дълг би се равнявало неподчинение.
(1.4.36-37)
Както тези желания са изначалната причина Кришна да се появи,
А просто по необходимост случи се Той демоните да унищожи,
Така и за Върховния Бог Шри Кришна Чайтаня
Разпространението на юга-дхарма е странично занимание.
(1.4.38)
Когато по друга причина Богът пожела
Да се яви в света на материалните неща,
Тогава също подходящият момент дойде
Религията на епохата навред да се разпростре.
(1.4.39)
Така, с тези две намерения,
Богът прие на земята въплъщение
И заедно с бхактите си започна да приема
Сладкия нектар на възпяването, пълен с према.
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(1.4.40)
Така Той киртана разпространи
Сред недокосваеми дори.
Венец прекрасен изтъка
От према и светите имена
И с него, на гирлянд красив приличен,
Той целия материален свят закичи.
(1.4.41)
В чувствата на преданотдаден Той вглъбен остава,
Сам практикувайки служенето, което преподава.
(1.4.42)
На четири вкуса на любов към Кришна получатели
Са четири вида предани на Бога обожатели.
Това са: служене, приятелски взаимоотношения,
Родителска привързаност, любов в интимни настроения.
(1.4.43)
Всеки от преданите вярва, че неговото чувство най го извисява
И така с голямо щастие в общуването с Кришна той се наслаждава.
(1.4.44)
Но ако сравним чувствата без настроение предубедено
Откриваме, че в сладостта интимната любов е откроена.
(1.4.45)
„Във всяка следваща раса нараства любовта
И все повече и повече разгръща се там сладостта,
Ала най-голяма е където най-силна е страстта –
Подобна интензивност проявява се само в интимността.”65
(1.4.46)
Затова нарича се мадхура (сладка) раса
И нейните различни вида два са:
Единият е любовта на тези в брак събрани,
А другият – интимността на невенчани.
(1.4.47)
Сладостта неимоверно повече нараства
Когато влюбените са във невенчана раса.
С обич подобна Възлюбеният не е обожаван
Никъде другаде, освен само във Вриндаван.
(1.4.48)
Това настроение не среща никаква преграда
В сърцата на девойките от Враджа.
Но сред тях единствено у прелестната Радха
65
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То на пълно съвършенство в себе си се радва.
(1.4.49)
Любовта Й чиста в зрялата си сладост грее
И всички други в силата си надминава.
Кришна единствено благодарение на Нея
Омаята на близостта интимна познава.
(1.4.50)
Затова Шри Хари, който дойде
Като Гоуранга Шри Чайтаня,
На Радхарани чувствата прие
И тъй изпълни Своите желания.
(1.4.51)
„Бог Чайтаня на полубоговете е прибежище
И крайната цел на всичките Упанишади.
Той ценното съкровище на мъдреците свети е,
Подслона на преданите, любовта на гопите млади,
Бликаща от нежните им лотосови очи...
О, дали отново Той пред мен ще се яви?!”66
(1.4.52)
“Бог Шри Кришна да вкуси силно пожела
Безкрайните нектарни настроения на любовта
На Радха - една от любящото Го множество девойки И в облика на Чайтаня, олицетворил Божествената Двойка,
Кришна тъмния си цвят на кожата прикри
Като с златистото сияние на Радха се покри.
О, нека този Бог Чайтаня с милост ни дари!”67
(1.4.53)
Любов екстазна за да вкусва главно Той се появи
И религията на епохата затова установи.
Сега аз ще разкрия цялата скрита причина.
Чуй ме, читателю, вниманието си посвети ми!
(1.4.54)
След като най-напред загатнах за стиха,
Описващ главната причина за това,
Че Бога в този материален свят се появи,
Сега значението му пълно нека тук се прояви.
(1.4.55)
„Любовните игри между Шри Радха и Кришна да се опишат могат
Като духовни проявления на енергията на удоволствието на Бога.
И въпреки че Радха-Кришна са едно във идентичността,
Те са се обособили като отделни личности във вечността.
66
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Сега отново са се слели в трансцендентална омая
В прекрасния облик на Шри Кришна Чайтаня.
Покланям се на Него, който прояви се с чувствата и със цвета на Радха,
Макар че е самият Кришна, дошъл да вкуси от безкрайната наслада.”
(1.4.56)
Радха и Кришна са една и съща личност,
Но са приели две самостоятелни тела.
Един на друг Те наслаждават се отлично,
Вкусвайки зрели настроения на любовта.
(1.4.57)
Сега, за да може расата още по-сладостна да стане,
Явили са се Те в една снага, като Махапрабху Чайтаня.
(1.4.58)
Затова най-напред ще очертая
На Радха-Кришна положението.
Тъй славата на Бог Чайтаня
Ще се открие в изложението.
(1.4.59)
Радхика е самото въплъщение на Кришна-према,
Тя вътрешната Му енергия хладини цялата обема.
(1.4.60)
Енергията хладини Кришна с удоволствие дарява;
От нея любовта в сърцата на преданите разцъфтява.
(1.4.61)
Тялото на Кришна е изпълнено със вечност (сат),
Той на знание (чит) и щастие (ананда) е богат.
Духовната Му природа е една,
Но в три вида се проявява тя.
(1.4.62)
Аспектът на блаженството Му е енергията хладини,
А съществуването вечно проявено е в сандхини;
Неговото знание се изразява чрез самвит.
От тези три вида енергии е Той обвит.
(1.4.63)
„О, Господи, Ти всичко поддържаш и закриляш като щит.
Трите Твои енергии – хладини, сандхини и самвит –
Присъстват в Теб като духовната енергия единна,
А гуните материални, за щастие и скръб причина,
Както и за смесицата между двете, в Теб не съществуват
Тъй като на качествата материални Ти самият не робуваш.”68
68

„Вишну Пурана” 1.12.69

61

(1.4.64)
Съществената част на енергията сандхини
Е чистото добро - вишуддха-саттва.
То е вместилище на битието на Кришна незримо;
За аспектите му в следващата шлока се загатва.
(1.4.65)
Майката на Кришна, Неговият баща,
Обителта Му, къщата и прилежащите неща,
Постелята Му, местата където сяда и обядва
До едно са трансформации на шуддха-саттва.
(1.4.66)
„Състоянието на чистото добро,
Известно като шуддха-саттва,
Разкриващо Върховното Същество
Без нищо да го възпрепятства
Васудева се нарича и в това чисто състояние
Богът, който е отвъд материалното съзнание,
Отвъд сетивата и отвъд ума обусловен,
Известен като Ваасудева, видим е за мен.”69
(1.4.67)
На енергията самвит самата същина
Е знанието, че Кришна е Върховният Бог на света.
На цялото останало познание всички други елементи,
Включително познанието за Брахман, са негови компоненти.
(1.4.68)
На енергията хладини същината
Е любовта към Бога на душата,
Която в същността си е емоцията (бхава),
А тя до крайност се развива в махабхава.
(1.4.69)
Шримати Радхарани е въплъщение
На махабхава – най-висшето екстатично вълнение.
Добрите качества таят се като в съкровищница в Нея –
Най-дивната сред спътничките, които Кришна радее.
(1.4.70)
„Между двете гопи (Радха и Чандравали) съревнование произхожда,
Ала Шримати Радхарани във всяко отношение я превъзхожда.
Тя въплъщение е съвършено на екстазна махабхава
И всички други с качествата си прекрасни надминава.”70
(1.4.71)
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Умът, сетивата и снагата Й кръшна
Топят се в пламъците на любов могъща.
Тя на Кришна е енергията съкровена
И подпомага забавленията Му съвършено.
(1.4.72)
„Предвечния Бог Говинда обожавам в шлока подир шлока,
Който живее вечно заедно със Радхика на Голока.
Тя също като Него е в снага духовна и прекрасна,
Самото олицетворение на пълния екстаз захласнат,
Притежаваща шейсет и четири черти най-артистични,
Заобиколена от довереничките си скъпи лични,
Които въплътени разширения на Нейната снага са,
Проникнати и съживени от сладката духовна раса.”71
(1.4.73)
Ето как другарките на Кришна да вкусва раса Му помагат
И как в различните забавления съучастнички Му стават.
(1.4.74-75)
Възлюбените спътнички на Кришна са три вида:
Богините на щастието, кралиците от царската Му свита
И от Вриндавана прекрасните доячки,
Които са най-първите сред всички.
Но до една те произлизат несъмнено
От тялото на Радха съвършено.
(1.4.76)
Точно както всички инкарнации
От един източник – Кришна – извират,
Така и на спътничките множеството вариации
От Радхика да се роят не спират.
(1.4.77)
Богините на щастието са Й частични проявления,
А кралиците във Дварака са Нейни отражения.
(1.4.78)
Богините на щастието се проявяват като ваибхава-виласа,
А кралиците са с природата на Нейни ваибхава-пракаша.
(1.4.79)
Враджа-девите са с разнообразни телесни черти,
Като всяка Нейна експанзия служи раса да увеличи.
(1.4.80)
Без множеството придружителки не може да нараства
В такова изобилие ликуващата вълна от раса.
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Затова и Радхарани има много проявления,
За да подпомагат още повече Божиите забавления.
(1.4.81)
Сред тях различни групи придружителки във Враджа вкусват
Различни проявления емоции и зрели чувства
И те помагат на Бог Кришна да усети сладостта
На танца раса и на други забавления във любовта.
(1.4.82)
Радха на Говинда носи радостна наслада
И омайва Го с любовта си страстна.
За Говинда всичко, всичко на света е Радха.
Тя сред спътничките Му е най-прекрасна!
(1.4.83)
„В трансценденталната богиня Шримати Радхарани
Всички качества съответстващи на Кришна са събрани.
Тя е централна фигура сред богините щастливи
И притежава привлекателни черти дотолкова примамливи,
Че с тях привлича всепривличащата личност най-върховна.
Тя е предвечната вътрешна енергия на Бога най-основна.”72
(1.4.84)
“Деви” означава „сияйна, най-прекрасна”
И още в друг смисъл тази дума значи
„Нежна обител на обожание най-страстно
И на забавления, които Кришна тачи.”
(1.4.85)
„Кришна-майи” означава ”Онази, на която
Съзнанието с Кришна е изцяло слято.”
Тя вижда Бог Шри Кришна накъдето и
Да се обърне и насочи Своите очи.
(1.4.86)
И още „Кришна-майи” означава,
Че идентична с Кришна си остава.
Тя олицетворява любовта най-сладка.
Енергията на Бога с Него е еднаква.
(1.4.87)
Да изпълнява желанията Му – в това се състои
Нейното обожание към Кришна (арадхана).
Затова и името Й „Радхика” навред блести
Из страниците на Пурана след Пурана.
(1.4.88)
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„Навярно да Го обожава Тя добре умее
Затова Говинда тъй щастлив, доволен
На уединено място скрил се е със Нея,
Изоставяйки ни в порив своеволен.”73
(1.4.89)
Затова Радха е парама-девата, върховната богиня.
За всеки Тя е обожаема закрилница, макар незрима.
Тя на цялата вселена е майка блага, несравнима.
(1.4.90)
Значението на „сарва-лакшми” вече обясних Че Радха извор на богините на щастието е разкрих.
(1.4.91)
Или „сарва-лакшми” другояче означава,
Че Тя изцяло достоянията на Кришна представлява.
Затова е върховната енергия, която всички управлява.
(1.4.92)
„Сарва-канти” значи, че хубостта и великолепието в Нея греят.
Всички богини лакшми взимат красотата си единствено от Нея.
(1.4.93)
„Канти” би могло да значи също
„Всяко желание на Бог Кришна присъщо”.
Всички желания на Кришна са призвани
Да бъдат удовлетворявани от Радхарани.
(1.4.94)
Шримати Радхика всички желания на Кришна изпълнява Това е смисълът, който чрез „сарва-канти” се предава.
(1.4.95)
Бог Кришна целия свят запленява,
Но на Шри Радха дори сам Той не устоява.
Затова Тя е върховната богиня луннолика.
От всички Тя е несъмнено най-велика.
(1.4.96)
Шри Радха е енергията в нейната пълнота.
На Шри Кришна Тя напълно е в властта.
Те двамата един от друг не се различават,
Както свещените писания потвърждават.
(1.4.97)
Помежду си Те наистина съвсем не се различават
Както мускусът и ароматът му не се разграничават
73
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Или както огънят е съпроводен винаги от топлината,
Така и Радха-Кришна са същност неразделно слята.
(1.4.98)
Макар Радха-Кришна едно по същността си да остават,
Приели са две тела, на забавления за да се наслаждават.
(1.4.99-100)
Кришна като Шри Чайтаня в този свят се появи
Преданото служене в любов към Бога да разпространи
И когато Той от Своята обител тук дойде,
Цвета и настроението на Радхарани възприе.
Така аз вече по-подробно обясних
Значението на петия в поредицата стих.
(1.4.101)
Шестия пореден стих за да ви обясня,
Нека на мисли за значението му да ви наведа.
(1.4.102)
Богът дойде санкиртана за да пропагандира Това е външната причина, за която вече информирах.
(1.4.103)
Но има и първостепенна причина Кришна да се явява;
А именно, че Той най-много на любов се наслаждава.
(1.4.104)
Тази най-поверителна причина е тристранна;
Сварупа Дамодара разкрива я пространно.
(1.4.105)
Сварупа Госай най-близкият довереник на Бога си остава,
Затова той всички тези теми най-добре познава.
(1.4.106)
В сърцето на Бог Чайтаня
Емоциите на Радхика се отразяват.
Така чувства на щастие и на страдание
Постоянно в това сърце се проявяват.
(1.4.107)
В последната част на Своите забавления
Чайтаня от лудост в разлъката със Кришна бе обсебен.
С неразбираеми постъпки и странно поведение,
Говореше сякаш бълнува, не на себе си, цял бледен.
(1.4.108)
Точно както Радхика на лудост се поддава
Когато зърва синия на цвят Уддхава,
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Така и Бог Чайтаня, денонощно потопен в раздяла
Изглеждаше, че сякаш лудост Го е обладала.
(1.4.109)
Обвил с ръце Сварупа Дамодаровата шия,
Нощем Той говореше, изгарящ в скръбен плам
И с думи нечленоразделни, неспособен да го скрие,
Сърцето пред другаря си разтваряше без срам.
(1.4.110)
Когато в сърцето Му възникнеше определено чувство,
Сварупа Дамодара владееше това изкуство
В същото настроение да пее песни и стихове да рецитира
И тъй Бога да удовлетвори като внимателно ги подбира.
(1.4.111)
Но да се обсъждат тези забавления сега е излишно;
По-късно аз в подробности ще ги опиша лично.
(1.4.112)
Във Враджабхуми по-преди
Бог Кришна три периода прояви,
А именно детството, момчешките Му дни
И юношество - най-важното от тези три.
(1.4.113)
Като детенце щастие за Него бе на родителите Му обичта;
Като момче с приятелите си щастлив по цели дни Кришна игра.
(1.4.114)
Във младостта си вкусваше на раса същината,
Като желанията си удовлетворяваше в гората,
Щастливо забавлявайки се в танца раса и във други приключения,
Заобиколен от Шримати Радхика и гопите – Нейни проявления.
(1.4.115)
И трите Свои възрасти, и цялата вселена
Изпълни Той със смисъл в младостта си
Чрез Своите любовни забавления,
Като например дивния танц раса.
(1.4.116)
„Бог Мадхусудана се наслаждава в младостта си
На забавления в есенни нощи в близките горички
Сред перленохубави моми-пастирки страстни;
Така унищожи в света нещастията Той на всички.”74
(1.4.117)
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„Кришна накара Радхика от срам очи да затвори
И цялата като зора от свян да руменее,
Когато пред приятелките Й на заранта Той заговори
Как се е любил миналата нощ със Нея.
Сетне прояви Той несравнимата си вещина
Играещи делфини по гръдта Й като нарисува.
Така постигна апогея на забавленията в младостта
Докато с Радха и приятелките Й в храстите лудува.”75
(1.4.118)
„О Паурнамаси, ако Бог Хари
Не бе решил в Матхура да се появи
Със Своята Шримати Радхарани,
Тогава всичките творения събрани
Особено Купидон, богът на любовта,
Безполезни наистина щяха да са.”76
(1.4.119-120)
Макар Кришна да бе опитал същността
На най-сладостния вкус на любовта,
В желания неосъществени три
Сърцето Му остана да гори.
(1.4.121)
Първото Му желание сега ще обясня
Защото Кришна заявява точно това:
„На всички раси, които нейде има
Аз съм основната и главната причина.
(1.4.122)
Аз съм пълната истина духовна.
Изваян съм от радост най-върховна,
Ала има нещичко, което не познавам –
От любовта на Радхика Аз полудявам.
(1.4.123)
Аз не познавам силата на любовта на Радха.
Все има нещо, със което да Ме покори и изненада!
(1.4.124)
Любовта на Радхика е моят учител;
Танцуващ по повелята Й ученик съм Аз.
Като Нея друг не Ме е никога така обичал,
Затова все нови танци танцувам във захлас,
(1.4.125)
- „ О Вринда, приятелко скъпа, отде се появи?”
- „Аз идвам от нозете като лотоси на Шри Хари.”
75
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„Бхакти Расамрита Синдху” 2.1.231
Стих, изговорен от Шри Вринда Деви във „Видагдха Мадхава” 7.3 на Шрила Рупа Госвами
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- „Къде е Той, кажи, сега?”
- „В горичката на Радха-кунда на брега.”
- „А на какво ли се любува?
- „Той там се учи да танцува.”
- „И кой Му танци преподава?”
-„Учител, Радхике, му става
Твоят образ, който с небивало умение
Танцува навред из Твоето владение
И се разкрива във всяко храстче и дръвче,
А Кришна неотклонно следва неговите нозе.”77
(1.4.126)
Колкото и сладост да извличам,
Вкусвайки към Радха любовта,
Десет милиона пъти повече изпитва
Любовна сладост към самия Мене Тя.
(1.4.127)
Точно както Аз съм обителта
На характеристики взаимно несъвместими,
Така и на Радхика любовта
Е изпълнена с чувства противоречиви.
(1.4.128)
Любовта на Радхика е всеобхватна.
Няма накъде повече да се разширява,
Ала при все това нараства необятно
И още по, и още по-голяма става.
(1.4.129)
Със сигурност няма нищо по-велико
От любовта на таз девойка светлолика,
Но Нейната любов от гордост е лишена Това разкрива колко тя е възвишена.
(1.4.130)
От любовта Й нищичко по-чисто няма,
Ала делата Й са винаги загадъчни, пълни с измама.
(1.4.131)
„Слава! Слава на любовта на Радха към Кришна Мурари!
Макар че всепроникваща е, тя се стреми да изпревари
Сама себе си във всеки миг... и въпреки че е така значима,
От гордост е съвсем лишена, в нея само святост има.
И въпреки че е такава съвършено непорочна, чиста,
Тя винаги привидно е отрупана с двуличност.”78
(1.4.132)
77
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„Говинда-лиламрита” (8.77) от Кришнадас Кавираджа Госвами
„Дана-кели-каумуди” (2) на Шрила Рупа Госвами
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Шри Радхика на тази любов е най-висша обител
И Аз съм единственият, предназначен да я опита.
(1.4.133)
Аз вкусвам щастието благословено,
Което на обекта на любов е отредено.
Но удоволствието на Радха, на таз любов обител,
Е десет милиона пъти по-велико.
(1.4.134)
Умът ми се стреми да вкуси дивната наслада,
Която тази обител на любовта изпитва.
Ала в усилието си неспособен все оставам,
Колкото и да се стремя да я опитам.
(1.4.135)
Ако обаче някой път Аз тази обител стана,
Само тогава Нейната радост ще обхвана.”
(1.4.136)
В такива мисли цял вглъбен,
Кришна от любопитство се топеше.
На желанието да вкуси тази любов в плен
Сърцето Му все повече пламтеше.
(1.4.137)
Това едно желание е засега,
Но, моля, чуйте и за друго.
Имайки предвид Своята красота,
Бог Кришна започна да се чуди:
(1.4.138)
„Моята сладост е дивна, безгранична, всеобхватна.
Предела й не намира никой в трите свята необятни.
(1.4.139)
Само Радхика, по силата на Нейната любов,
Вкусва целия нектар на сладостта Ми нов и нов.
(1.4.140)
Макар като огледало да е чиста на Радхика любовта,
Всеки миг все повече и повече нараства нейната чистота.
(1.4.141)
Моята сладост няма накъде повече да се увеличава,
Но пред огледалото сияе тя в по-нова красота и слава.
(1.4.142)
Моята сладост с огледалото на любовта на Радха
Неспирно пламенно се състезава.
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Всяка от двете непрестанно се увеличава,
Ала победата си ни едната не признава.
(1.4.143)
Вкусът на Моята сладост е винаги все нов и нов.
Преданите вкусват я според вида на своята любов.
(1.4.144)
Ако видя сладостта си в огледало,
Аз се изкушавам да я вкуся цяла,
Но въпреки че се опитвам много,
Да успея да я почувствам не мога.
(1.4.145)
Замисля ли се как да вкуся тази наслада
Разбирам, че копнея да съм на мястото на Радха.
(1.4.146)
„Кой изобилие от сладост проявява,
Която дори Моята надминава,
Каквато не е била изпитвана преди
И кара всички да се възхищават? Ах, уви!
Самият Аз обърквам се от тази дивна красота
И да й се наслаждавам буйно като Радха се стремя.”79
(1.4.147)
Хубостта на Кришна естествената сила притежава
Всички сърца от трепетно вълнение да разтуптява.
Независимо дали са на мъже или жени;
В това число самият Кришна се брои.
(1.4.148)
Към красотата Му привлечени са всички умове;
Към сладкия Му глас; към флейтата, която ги зове.
Дори самият Кришна се стреми и се опитва
На Своята сладост вкуса възвишен да изпитва.
(1.4.149)
Който сладкия нектар да пие не престава,
Никога не се насища, ни удовлетворява,
А жаждата му все по-непосилна става.
(1.4.150)
Такъв човек, бидейки неудовлетворен,
Да хули бог Брахма започва, като казва,
Че във изкуството да сътворява е несъвършен,
79

„Лалита-мадхава” (8.34) на Шрила Рупа Госвами. Този стих е изговорен от Бог Кришна, когато видял
Своето отражение в един фонтан, украсен със скъпоценни камъни, в Дварака.
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Допуска грешки и неопитен се той оказва.
(1.4.151)
„Брахма не само че не ми е дал милион очи,
Та хубостта на Кришна аз да съзерцавам;
Дал ми е само две, които мигат - затова греши!
А хубостта на Неговия лик все невидяна си остава!”
(1.4.152)
Гопите казаха: „О Кришна, когато
През деня отправяш се към гората
И не виждаме Твоя сладък лик,
Заобиколен от прелестен светлик
И на Твоята коса красивите къдрици,
Мигът превръща се във векове стотици
И ние смятаме, че нашият творец
Е просто някакъв несъвършен глупец
Затуй, че сложил е клепки на нашите очи
И щом примигнат, невидим оставаш Ти.”80
(1.4.153)
"Любимия си Кришна гопите видяха
На Курукшетра след тъй дълга разлъка.
С очи прегърнаха Го и в сърцата си Го сгряха,
Пресъхнали от тежка, непосилна мъка.
И щастието, което в този миг те преживяха
С мечтите на съвършени йоги не би могло да се сравни.
Създателя Брахма те в любовта си прокълнаха,
Че поставил е клепачи трепкащи на техните очи."81
(1.4.154)
За очите няма друго висше съвършенство
Освен да пият образа на Кришна във блаженство,
Защото всеки, който има щастието да Го зърне и за миг
Наистина е най-успял, в делата си е най-велик.
(1.4.155)
Гопите рекоха: "Очите, които виждат красивите лица
На синовете на Нанда Махарадж, о дружки мили,
Със сигурност са най-щастливи на света!
Когато Те, наобиколени от приятелите си пастири,
Навлизат с кравите във Вриндаванската гора
И всеки от тях на флейтата си сладко свири,
Гледайки съселяните с ласкавия взор на любовта,
Какво ли по-красиво би могло изобщо да се види?!
За какво друго имаме очи на своите лица!?" 82
80

„Шримад Бхагаватам” 10.31.15
„Шримад Бхагаватам” 10.82.39
82
„Шримад Бхагаватам” 10.21.7
81
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(1.4.156)
Жените на Матхура възклицавали:
„Какви ли отречения гопите са изпълнявали?
С очите си те винаги попиват от нектара
На облика на Кришна, който е есенцията на чара,
И няма равен, и ненадминат вечно си остава,
А прелестта му е обителта, в която пребивават
Хубостта, разкошът, изобилието и славата неповторима
И в нея съвършенство, свежест и необичайна уникалност има.”83
(1.4.157)
Несравнима е на Кришна сладостта!
И силата Му – несравнима е и тя!
Просто като слуша за подобна красота
Умът ми цял се разтрептя.
(1.4.158)
От прелестта на всепривличащия Бог Хари
Неустоимо е привлечен Той самичкият дори,
Но тъй като не може цялостно да й се наслади,
Умът Му в горест и печал не спира да гори.
(1.4.159)
Такова е второто Му желание;
Сега чуйте на третото описание.
(1.4.160)
Изключително дълбоко е на раса заключението.
Само Сварупа Дамодара му познава обяснението.
(1.4.161)
Всеки, който настоява, че го знае,
Че от него го е чул ще трябва да признае,
Защото той е най-близкият приятел стар,
На Махапрабху най-свидният другар.
(1.4.162)
Любовта на гопите наречена е рудха-бхава.
Чиста и неопетнена, тя на похот никога не става.
(1.4.163)
"Чистата любов на гопите уж "похот" е наречена,
Но бхакти като Уддхава да я жадуват са обречени."84
(1.4.164)
С особени характеристики се отличават похотта и любовта.
Подобно на желязото и златото различни са те в същността.
83
84

„Шримад Бхагаватам” 10.44.14
„Бхакти Расамрита Синдху” 1.2.285
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(1.4.165)
Желанието да наслаждаваш своите сетива
Кама или похот сластна се нарича,
Ала према, с други думи любовта,
Е когато за насладата на Кришна се обричаш.
(1.4.166)
Да наслаждава своите сетива
Е намерението на похотта.
Но любовта могъща е, защото се стреми
Единствено Бог Кришна да задоволи.
(1.4.167-169)
Социални обичаи, духовни напътствия,
Плодоносни дела и нужди плътски,
Срамежливост, търпение, наслади телесни,
Цялата варнашрама, която да се изостави не е лесно –
Гопите пренебрегнаха всичко това,
Наред със своите семейства и деца,
Изстрадвайки от близките си наказания
И моралистични строги назидания
Единствено на Кришна за да служат нежно
В името на Неговото наслаждение безметежно.
(1.4.170)
Устойчива вярност към Кришна нарича се това
И тя се отличава със безупречната си чистота,
Като изпран плат, по който няма никакви петна.
(1.4.171)
Затова различни са похотта и любовта;
Похотта е като гъста тъмнина,
А любовта е като слънчевата светлина.
(1.4.172)
Така във любовта на гопите липсва и най-малкото опетнение.
Тяхната връзка с Кришна е единствено за Негово наслаждение.
(1.4.173)
"О свидни, о скъпо възлюбени!
Меките Ти стъпала на гърдите си влюбени
Поставяме защото сърцата ни се боят,
Че нозете Ти нежни може да се наранят.
Тъй като Ти си целият ни живот,
Изпълнен с трепетна, тревожна любов
Страхува се нашият развълнуван ум
От острите камъни по горския друм."85

85

„Шримад Бхагаватам” 10.31.19
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(1.4.174)
Гопите не се интересуват въобще
Дали се наслаждават или страдат.
Всички дейности на техните тела и умове
Целят на Кришна радост да доставят.
(1.4.175)
Гопите заради Кришна всичко изоставят!
Привързани са единствено радост да Му доставят.
(1.4.176)
„О Мои гопи любими и многообични,
Вие станахте напълно безразлични
Към социални обичаи, наставления шастрични,
Към своите роднини и най-близките ви лични.
Единствено заради Мен от тях отрекохте се всички вие,
А Аз се скрих, да може всяка в сърцето си да Ме открие.
Понеже сторих това за благото на всяка една от вас,
Не бива недоволни от Мен да бъдете във този час.”86
(1.4.177)
Бог Кришна обещал е още отпреди
Че всекиго според предаността му ще възнагради.
(1.4.178)
„По какъвто начин някой Ми се отдава,
Такава награда той от Мене получава.
Всички, о Партха, следват Моите пътеки
Във всички отношения от Мен зависи всеки.”87
(1.4.179)
Ала сам Кришна признава, че това обещание
Е нарушено на гопите в пламенното обожание.
(1.4.180)
„О гопи, не съм способен Своя дълг да изплатя,
Дори живот да имам дълъг като на Брахма!
Заради служенето ви безупречно, неопетнено,
Връзката ви с Мене е безукорна и съвършена.
Вие Ме обожавахте, прекъсвайки домашни връзки,
Които трудно изоставят даже люде смели, дръзки.
Затова ви моля, приемете като някакво възнаграждение
От собствените си прославени дела дълбоко удовлетворение.”88
(1.4.181)
Каквато и любов да проявяват гопите към своите снаги,
Че тя единствено към Кришна е, разбирате сами, нали?
86

„Шримад Бхагаватам” 10.32.21
„Бхагавад Гита” 4.11
88
„Шримад Бхагаватам” 10.32.22
87
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(1.4.182)
Гопите си мислят: „Отдадох изцяло
На Бог Кришна своето тяло.
Единствен Той сега го притежава
И на него само Той се наслаждава."
(1.4.183)
Понеже Кришна радост намира
Да вижда телата им и да ги докосва,
Затова всяка гопи се къпе, гримира
И гизди се, колкото и време да й коства.
(1.4.184)
„О Арджуна, на обич дълбока в този свят
Към Мене никой не е по-богат
От гопите, девойките които
Умиват, украсяват си снагите
Със мисълта, че те са Мои,
Несмятайки телата си за свои.”89
(1.4.185)
Чувствата на гопите се отличават
С друга чудна черта, която притежават Силата на тези чувства е такава,
Че отвъд пределите на разума минава.
(1.4.186)
Когато гопите съзрат Бог Кришна,
Изпитват те блаженство безгранично,
Макар че нямат никакво желание
Да се намират във подобно състояние.
(1.4.187)
Насладата, която вкусват,
Е по-силна десет милиона пъти
От радостта, която Кришна чувства,
Когато среща ги на пътя.
(1.4.188)
Гопите нямат предразположение
Към своето собствено наслаждение,
Но радостта им непрестанно се увеличава;
Противоречие наистина така се получава.
(1.4.189)
Това противоречие е само по един начин обяснимо:
Радостта на гопите в радостта на техния любим е.
89

Стих, изговорен от Бог Кришна в „Ади Пурана”
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(1.4.190)
Когато Кришна по гопите се прехласва
Неговото удоволствие нараства,
А и несравнимата Му сладост
Нараства заедно с Неговата радост.
(1.4.191)
Всяка гопи си мисли така:
"Колко щастлив е Кришна да ме зърне!"
И красотата й в своята пълнота
В снагата й способна е да се разгърне.
(1.4.192)
На Бог Кришна нараства красотата
Когато гледа на гопите лицата,
А колкото повече гопите Го наблюдават,
Толкова и красотата тяхна се увеличава.
(1.4.193)
Тъй помежду им съревнование се разразява
И никой за победен не се признава.
(1.4.194)
Кришна, обаче, удоволствие добива
От възвишените качества на гопите красиви,
А когато гопите Го виждат, че се наслаждава,
Радостта им многократно се увеличава.
(1.4.195)
Щастието на гопите става ясно
Че подхранва на Бог Кришна радостта.
Затова и любовта им тъй прекрасна
Неопетнена е от сенките на похотта.
(1.4.196)
„Бог Кешава аз обожавам всеотдайно,
Който, завръщайки се от горичките потайни
На Враджа, обожаван е от гопите, които са
Се покачили на достатъчна височина По покривите на палатите им можеш ги намери
По пътя срещат своя Кришна в сто маниери
От усмивки нежни и погледи танцуващи...
А Неговите погледи като пчели лудуващи
Блуждаят в ъгълчетата на прелестните Му очи
И постоянно обикалят техните заоблени гърди.”90
(1.4.197)
90

„Кешаващака” (8) от „Става-мала” на Шрила Рупа Госвами
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Друг един признак показва, че на гопите любовта
Напълно чиста е дори и от следа на похотта:
(1.4.198)
Любовта на гопите на Бог Кришна сладостта подхранва
И, силно удовлетворени, тяхната любов нараства непрестанно.
(1.4.199)
Щастието на този, който обича
Намира се на любимия във радостта.
Затова тази връзка любов се нарича,
Лишена от себичната наслада на сластта.
(1.4.200-201)
Където има любов неегоистична
Този маниер я прави по-различна.
Изворът на любовта изпитва наслаждение
Когато обектът й чувства удовлетворение.
Когато удоволствието на любовта
Попречи в служенето на един слуга,
Този предан, открито заявявам аз,
Се разгневява срещу собствения си екстаз!
(1.4.202)
"Дарука на екстаза си не се наслаждава,
Защото от любов цял вцепенен остава
И развълнуван тъй съвсем той не умее
На Кришна със ветрилото да вее."91
(1.4.203)
„Лотосооката Радхарани могъщо прокълна
Екстатичната любов, подобна на вълна,
Която причини поток от радостни сълзи,
Говинда скриващи за миг от Нейните очи.”92
(1.4.204)
Освен това, чистите отдадени на Бог
Не изоставят своето служене, пълно с любов,
И не се стремят към личното си наслаждение
Посредством петте вида освобождение.
(1.4.205)
„Както водите на Ганга райски се разливат
И безпрепятствено в океанските вълни се вливат,
Така и Моите предани, когато слушат разкази за Мен,
С ума си Ме достигат, във сърцата им установен.
(1.4.206)
91
92

„Бхакти Расамрита Синдху” 3.2.26
„Бхакти Расамрита Синдху” 2.3.54
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Любящото служене към Пурушоттама има
Отличителни характеристики две:
Едната е, че се поражда без причина,
А другата – че нищичко не може да го спре.
(1.4.207)
Моите предани не приемат сарупя,
Саршти, салокя, екатва и самипя.
Дори и Аз да им предложа някое освобождение,
Те предпочитат да Ми служат с трепетно вълнение.”93
(1.4.208)
"Моите предани, удовлетворени просто да Ми служат
Дори четирите вида освобождение не приемат,
Макар че лесно е чрез преданост да ги заслужат;
Защо им е тогава с тленни наслаждения да се заемат?!"94
(1.4.209)
Естествената любов на гопите е лишена
От всякаква следа на похот материална.
Тя безпогрешна е, сияйна и незамърсена
Като съставът на златό стопено е идеална.
(1.4.210)
На Кришна гопите във всичко Му помагат,
Те са Негови учителки, приятелки, съпруги,
Ученички свидни и доверенички Му стават
И прислужнички, които Той не би сменил за други.
(1.4.211)
„О Партха, истината ти говоря!
Никой това не може да обори:
Гопите във всичко Ми помагат
Учителки, слугини, ученички Мои стават,
Приятелки, съпруги и какво ли още не;
Не знам какво не са за Мене всъщност те!”95
(1.4.212)
Гопите съкровените желания на Кришна познават
И умеят съвършено служене с любов да Му отдават.
Всичко те извършват вещо за Негово наслаждение
С цел на любимия си да доставят удовлетворение.
(1.4.213)
„О Партха, гопите познават Моето величие
Знаят да Ми служат с обич, без двуличие.
93

Стихове от 205 до 207 съответстват на „Шримад Бхагаватам” 3.29.11-13, които са изговорени от Бог
Кришна в облика Му на Капиладева*
94
„Шримад Бхагаватам” 9.4.67
95
Стих, изговорен от Бог Кришна в „Гопи-премамрита”
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Те към Мене проявяват уважение
И познават Моето умонастроение.
Никой друг не може истински да разбере
Всичко по начина, по който го разбират те.” 96
(1.4.214)
Сред гопите Шримати Радхика е най-добра.
Тя всички превъзхожда в Своята красота,
В съвършените си качества, в добрата си съдба,
И най-вече от всичко, в любовта.
(1.4.215)
„Точно както Радха е на Кришна скъпа
Тъй и мястото, където Тя се къпе Езерото Радха-кунда – Го привлича
И Той от всички гопи Нея най-обича.”97
(1.4.216)
"Сред трите планетарни системи най-благословена стана
Земята, Партха, защото там е Вриндавана.
А сред всички гопи там най-славните са сбрани,
Защото сред тях е Моята Шримати Радхарани."98
(1.4.217)
Всички други гопи само подпомагат
Радостта от забавленията на Кришна с Радха.
Ролята на гопите е опитно да оркестрират
Развлеченията на Радха-Кришна да не спират.
(1.4.218)
Радхика на Кришна е скъпата любима,
Тя е съкровището, което в живота си Той има.
Без Нея съвсем никаква наслада
С гопите въобще не Му допада.
(1.4.219)
„Бог Кришна, който е врагът на Камса,
Изостави всички други гопи в раса-танца
И притисна Радхарани Деви до самото си сърце,
За копнежите Му пламенни Тя бе разхладителното езерце.”99
(1.4.220)
С чувствата на Радхика Чайтаня тук се появи
И дхармата на епохата навред разпространи –
Възпяването на сладкото свято име
И чистата любов към Бога подари ни.
96

Стих, изговорен от Бог Кришна на Арджуна в „Ади Пурана”
Стих от „Падма Пурана”
98
Стих от „Ади Пурана”
99
„Гита Говинда” 3.1 на Джаядева Госвами
97
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(1.4.221)
В настроението на Шримати Радхарани
Той също удовлетвори желанията си насъбрани Ето това е най-основната причина
Богът аватара в този свят да има.
(1.4.222)
Шри Кришна Чайтаня е самият Бог,
Враджендра Кумара, въплъщението на сладостта.
Той е самата олицетворена влюбена любов.
Нищичко друго не е Той, само любовта.
(1.4.223)
Бог Чайтаня появи се главно в този свят
На сладостта любовна да опита този вкус богат
И между другото Той също и разпространи
Останалите раси в отношенията със Своите слуги.
(1.4.224)
"Вижте как Кришна наслаждава се на пролетта!
С гопите, прегръщащи нозете Му и всяка ръка
Той е самото олицетворение на любовта.
Със Своите трансцендентални забавления
Той съживява гопите и цялото творение.
С нежните си синкаво-черни ръце и нозе,
Наподобяващи изящни сини лотосови цветове,
Той празненство за Купидон самият е."100
(1.4.225)
За Бог Шри Кришна Чайтаня се отнася,
Че е обител и вместилище на раса.
Той владее до съвършенство това изкуство
Сладостта й по безбройни начини да вкусва.
(1.4.226)
Дхармата за епохата Кали Той започна;
Преданите Му тези истини познават точно.
(1.4.227-228)
Адвейта Ачария, Нитянанда, Шриниваса,
Гададхара, Дамодара, Мурари, Харидаса
И всички други предани на Бог Чайтания Смирено им отдавам своите почитания,
Като на всички тях поставям лотосовите нозе
Със преданост връз своята глава и в своето сърце.
(1.4.229)
100

„Гита Говинда” 1.11
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С това намек за значението на шестия стих разкрих;
Чуйте сега и смисъла на самия оригинален стих.
(1.4.230)
„Желаейки да разбере на Радхарани славната любов,
Забележителните качества, които харесва в своя Бог
И вкусва с любовта си само и единствено Тя
И щастието, което Радхика изпитва, щом познае сладостта
На любовта Му, Бог Хари, със Нейните емоции богато надарен,
От тялото на Шачидеви появи се, сякаш е роден,
Но всъщност появяването Му напомняше за това
Как от океана се издига в блясъка си пълната луна.”
(1.4.231)
Всички тези поверителни заключения
Не бива да се излагат пред общественото мнение.
Ала от друга страна, ако някой не ги изрази,
Никой никога не би узнал за тях, нали?!
(1.4.232)
Затова тук аз ще ги спомена,
Разкривайки ги само в същина,
Тъй че за преданите разбираеми да станат,
А пък глупаците да не успеят да ги схванат.
(1.4.233)
Който уловил Чайтаня и Нитянанда Прабху е
В прегръдката на своето сърце,
Тези трансцендентални заключения щом чуе,
Ще грейне с радостно лице.
(1.4.234)
Всички тези заключения са като
Младите вейки на мангово дърво.
Те преданите винаги удовлетворяват,
Които кукувици пеещи наподобяват.
(1.4.235)
Неотдадените, подобно тромави камили,
Няма как във тези теми свидни, мили
Истинския смисъл въобще да са открили;
Затова радост специална сърцето ми окрили.
(1.4.236)
От страх тези теми да не прозрат,
Пред тях аз да говоря не желая;
Но ако при все това те не разберат,
Каква радост по-голяма от тая?
(1.4.237)
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Затова поклони аз ще поднеса
В нозете на преданите, и зная,
Че ще са щастливи, щом произнеса
Думите си аз без да се колебая.
(1.4.238)
Веднъж Бог Кришна в своето сърце
Размисли следното и под внимание го взе:
„Всички казват, че Аз съм пълното блаженство
И всички раси в Мен намират съвършенство.
(1.4.239)
Целият свят от Мен наслада получава,
Ала има ли кой щастие да Ми достави?
(1.4.240)
Някой, който много повече е надарен
В качествата си в сравнение със Мен,
Ума Ми може да направи удовлетворен.
(1.4.241)
По-надарен от Мене на света
Невъзможно е да се намери.
Ала едничка Радхика и само Тя
Дарява Ме с наслада без предели.
(1.4.242-243)
Въпреки че Моята неземна красота
Засенчва милиони богове на любовта,
Въпреки че ненадмината остава тя
И на всички в трите свята носи радостта,
Когато виждам на Радха дивните черти
Неизказана наслада пият Моите очи.
(1.4.244)
Трите свята, всичките вселени
От Моята флейта са завладяни.
Ала ушите Ми са вечно запленени
От сладките слова на Радхарани.
(1.4.245)
Въпреки че тялото Ми напоява с аромат
Целия безкраен материален и духовен свят,
Уханието на Радхиното тяло и лице
Пленява Моя ум и Моето сърце.
(1.4.246)
Макар че цялото космично битие
Изпълнено със сладост благодарение на Мене е,
Аз от нектарния вкус съм опиянен
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На устните на Радха и съм в техен плен.
(1.4.247)
И въпреки че досегът Ми е по-успокояващ
От десет милиона грейнали луни,
Допирът на Шри Радха е тъй освежаващ
Дори за Моите крайници и страни.
(1.4.248)
Така макар на целите три свята
Аз да съм изворът на щастието и радостта,
На Радхика достойнствата и красотата
Са целият Ми живот и душа.
(1.4.249)
По този начин могат да бъдат разбрани
Моите чувства към Шримати Радхарани.
Но щом опитам се да ги анализирам,
Аз противоречиви ги намирам.
(1.4.250)
Очите Ми намират пълно удовлетворение
Когато Радхика застанала пред Мене е.
Ала когато Тя сама Ме съзерцава,
От Мене по-удовлетворена става.
(1.4.251)
Подобният на флейта шепот на бамбукови стъбла,
Когато трият се едно във друго в близката гора,
Съзнанието на Радха е откраднало; тези звуци
Тя мисли, че са флейтата Ми, а не някакви бамбуци.
А ако види някъде дървото с тъмен цвят тамал,
Тя го прегръща, мислейки че това съм Аз, Гопал.
(1.4.252)
"Сега животът ми намери своя смисъл
Защото Кришна да прегърна Аз успях!"
И обгърнала с ръце дървото с тази мисъл,
Неспирно милва Своя Кришна Тя със тях.
(1.4.253)
Когато лек ветрец до Нея донесе
Уханието на Моята снага
Това в такава степен може да Я унесе,
Че ослепена от любов да полети опитва Тя.
(1.4.254)
Вкуси ли сдъвканата от Мен бетелова ядка,
Потъва Тя в океан от радост сладка
И всичко друго на света забравя,
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Докато на вълните на щастието се оставя.
(1.4.255)
Дори да имах сто усти
Аз пак не бих могъл да изразя
Щастието, което във сърцето Й струи,
Когато с Мен общува Тя.
(1.4.256)
Сиянието на тялото Й нежно щом съзра,
След като играли сме си заедно в гори и езера,
Себе си напълно Аз забравям
В щастието, в което се потопявам.
(1.4.257)
Мъдрецът Бхарата във древността е заявил
Това, което в светската любов той е открил:
Обичащият и обичаният са еднакво наслаждавани,
Но той не знае настроенията във Моята Вриндавана.
(1.4.258)
Стотици пъти по-голямо ми се струва
Щастието, което чувствам, срещна ли Радхарани,
Отколкото насладата от срещата със всяка друга
Девойка хубава сред гопите отбрани.
(1.4.259)
„Моя скъпа и щастлива Радхарани,
В Твоето тяло всички красоти са сбрани!
Устните Ти алени са сладки, деликатни,
Лицето Ти ухае на лотосите ароматни,
Словата Ти приятни, мелодични и изящни
По-сладки са от звуците на кукувицата трептящи,
А крайниците Ти са по-успокояващи и до едно
Разхлаждат повече от паста от сандалово дърво!
Всички Мои трансцендентни сетива
Вкусват в екстатична радост Твоята снага.
Ти с качества възвишени си надарена
И с тях си от стъпалата до главата украсена.”101
(1.4.260)
"От хубостта на Кришна, Камсовия враг,
Са запленени Нейните бленуващи очи.
От досега с любимия си мил и драг
Станът Й цял от удоволствие трепти.
От сладкия Му глас са тъй привлечени
Ушите Й, щом го дочуят всеки път.
По уханието Му страстно са увлечени
101

Този стих, изговорен от Бог Кришна на Радха, е записан в „Лалита-мадхава” (9.9) от Шрила Рупа
Госвами
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Ноздрите Й, жадни да го доловят.
А езикът Й мечтае все копнежно
За нектарните Му устни меки, нежни.
Тя свежда Своето лотосово личице
И вид на хладнокръвна си придава,
Ала, избликнала от Нейното сърце,
Любовта Й всичките си признаци издава."102
(1.4.261)
Взимайки предвид всичко това,
Мога Аз сега да разбера,
Че непознато в Мене състояние
Владее цялото съществувание
На тази, която винаги Ме запленява;
Шримати Радхарани Тя се назовава.
(1.4.262)
Да вкуся радостта Аз винаги копнея,
В която Шримати Радхарани с Мен живее.
(1.4.263)
Въпреки Моето усилено старание,
За този вкус оставам си в незнание.
Но да позная радостта остава Моето желание,
Нарастващо докато вдъхвам Нейното ухание.
(1.4.264)
И преди във този свят съм се явявал,
На вкусове безчет любовни съм се наслаждавал.
(1.4.265)
Аз учих другите на преданото служене към Бог,
Избликващо на преданите от спонтанната любов,
Като нагледно го показах и го проявих,
Когато Своите забавления в света разкрих.
(1.4.266)
Ала тези Мои три желания неудовлетворени си остават
Защото няма как Аз сам да им се наслаждавам.
(1.4.267)
Блясъкът на екстатичната любов на Радхика ако не приема,
Тези три желания ще си останат вечно неудовлетворени.
(1.4.268)
Затова, приел чувствата и златния цвят
На Радхика, Аз ще се спусна в този свят
И тъй Своите три лелеяни желания
102
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Ще сбъдна в облика на Шри Чайтаня.”
(1.4.269)
По този начин Бог Шри Кришна стигна до решение,
Което с времето за юга-аватара беше в съвпадение.
(1.4.270)
В това време Адвейта не спираше да Го обожава,
Като със силните си викове започна да Го призовава.
(1.4.271-272)
Най-напред Бог Кришна появяването уреди
На роднините и майката, която тук да Го роди.
Сетне Той самият с чувствата и Радхиния цвят
Появи се в Навадвипа в този тленен свят
От утробата на майка Шачи; като пълната луна
От океан от чисто мляко тържествуващо изгря.
(1.4.273)
В нозете на Рупа Госвами като поглед съсредоточих,
Ето как шестия стих аз най-проникновено обясних.
(1.4.274)
Обяснението на двата стиха103 мога аз да подкрепя
Като цитат от Шрила Рупа Госвами тука приведа:
(1.4.275)
"Кришна копнееше да вкуси сладостта безкрайна и нектарна
На любовта на Радхика, сред множеството Му приятелки най-вярна,
Затова Той облика на Бог Чайтаня придоби
И тъмния си цвят в златното Й сияние прикри,
Като така успя най-сетне любовта Й да изпита;
О, нека съществуването ни със милостта Му е пропито!"104
(1.4.276)
Ето как благоприятните възвания,
Природата на истината за Чайтания
И нуждата от идването Му се разкриха
В тези закодирани шест стиха.
(1.4.277)
Молейки се в лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатха,
Желаейки тяхната милост, несравнима в трите свята,
Аз, Кришнадаса, разказвам „Чайтаня Чаритамрита”,
Следвайки сияйната пътека, от Госвамите разкрита.

103
104

Стихове 5 и 6 от Първа Глава
третият стих от втората „Чайтанящака” от „Става-мала” на Шри Рупа Госвами
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ГЛАВА ПЕТА
СЛАВАТА НА БОГ НИТЯНАНДА БАЛАРАМА
(1.5.1)
Нека своите почитания отдам
На Бог Шри Нитянанда Баларам Върховната Личност, брат на Бог Чайтаня,
Обител на чудесни и безкрайни достояния!
По Неговата воля дори един безумец и глупец
Би проумял самоличността Му, сякаш е велик мъдрец.
(1.5.2)
Вечна слава на Махапрабху Чайтаня!
Вечна слава на Бог Нитянанда Рай!
На Адвейта Ачария дълбоки почитания
И на всички предани на милостивия Нимай!
(1.5.3)
В шест стиха ви разкрих аз славата на Бог Чайтаня;
Сега във други пет на Нитянанда ще направя описание.
(1.5.4)
Шри Кришна, Върховният Бог,
На всички инкарнации е изворът дълбок,
Които проявяват се в света,
А Баларам е втора Негова снага.
(1.5.5)
Разлика във същността им всъщност няма;
По форма само различават се Те двама.
Първа експанзия на Кришна е Бог Баларама,
Помагащ в дивно-развлекателната Му програма.
(1.5.6)
Този изначален Кришна се яви
В Навадвипа като Бог Нимай,
А Баларама заедно с Него се разкри
В облика на скъпия Му брат Нитай.
(1.5.7)
Нека винаги да помня Бог Шри Нитянанда Рама,
На когото Шеша Нага и експанзията Санкаршана,
Както и формите на Вишну, Бога пълновластен,
Са пълни части и части от пълните Му части.
(1.5.8)
Бог Баларам е изначалният, предвечен Санкаршана.
Пет други форми прояви и слуга на Кришна стана.
(1.5.9)
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Самият Той във забавленията на Кришна помощ дава
И също в други четири форми действа, като сътворява.
(1.5.10)
На Кришна заповедите в сътворението Той изпълнява
И в облика на Шеша по различни начини Го удовлетворява.
(1.5.11)
Във всички форми вкусва Кришна-севананда.
Същият този Баларама е Бог Нитянанда Придружител вечен на красивия Гоуранга
(1.5.12)
Ето как седмия стих
В четири последователни аз обясних.
От тях нека целия свят узнае
За Нитянанда истината каква е.
(1.5.13)
Отдавам се във лотосовите нозе на Нитянанда Рама,
Който насред чатур-вюха е известен като Санкаршана.
Той притежава всички достояния в тяхната пълнота
И обитава свят, отвъд материята, наричан Ваикунтха.
(1.5.14)
Отвъд материалната природа е духовното небе –
Сферата неземна, която паравьома се зове.
Като Кришна шестте съвършенства притежава тя
Наред с всички други трансцендентални качества.
(1.5.15)
Регионът на Ваикунтха всепроникващ е, безкраен и върховен.
Обител на Кришна и Неговите инкарнации е този свят духовен.
(1.5.16)
Най-високо горе във духовните небеса
Звезда сияе – Кришналока се нарича тя.
На три различни области тази планета се дели:
Дварака, Матхура и Гокула – пастирските земи.
(1.5.17)
Шри Гокула, най-висшата от всички, също се нарича
Враджа, Голока, Вриндавана и Шветадвипа.
(1.5.18)
Като на Кришна трансценденталната снага
Гокула също тъй е всепроникваща в света,
Необятна, най-върховна във всемира –
Горе, долу и навред се разпростира.
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(1.5.19)
Тази обител напълно одухотворена
По волята на Кришна в този свят е проявена.
Тя идентична е със изначалната Гокула
И разликата между тях е точно нула.
(1.5.20)
Земята там не е направена от камъни,
А от вълшебни, сбъдващи чинтамани.
С дървета на желанието са пълни нейните гори,
Ала обикновена виждат я тук материалните очи.
(1.5.21)
Но предани очи, помазани със любовта към Бога
Да видят нейната действителна реалност могат.
Това е мястото, където Кришна сладостта си проявява
И забавленията си с гопи и гопали изпълнява.
(1.5.22)
"Обожавам Говинда, предвечния Бог, изначалния Творец,
Който желанията сбъдва във оназ земя, дето на флейта е свирец
И в обител, изградена цяла от духовни скъпоценни камъни
Всред дървета на желанията, в чиито корени блестят чинтамани,
Той кравите пасе и танцува с хиляди прекрасни гопи,
Които са богините на щастието олицетворени,
В любящо служене отдали Нему своите животи
С дълбока влюбеност, разплакани или засмени."105
(1.5.23)
Бог Кришна Своята лична форма проявява
В Матхура и Дварака, където се наслаждава
На забавления по начини всеблаготворни
Като се разширява в формите четворни.
(1.5.24)
Васудева, Санкаршана, Прадюмна, Анируддха
Са четворните Му форми изначални,
А от тях следват всички форми други,
До една съвсем трансдендентални.
(1.5.25)
Само в тези три прославени навред места –
Дварака, Матхура и Гокула със нектар пропита –
Бог Шри Кришна забавлява се във вечността,
Заедно с придружители от личната си свита.
(1.5.26)
На планетите Ваикунтха във духовното небе
105

„Брахма Самхита” 5.29
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Богът облика на славния Нараяна прие,
Проявявайки се в забавления не едно и две.
(1.5.27-28)
Кришна има форма любава с проявени само две ръце,
Но в облика Му на Нараяна виждат се и четирите:
Бог Нараян раковината държи и диск във двете,
А с останалите хваща боздуган и лотосово цвете.
Неговите достояния велики са във безграничната си пълнота;
Енергиите Шри, Бху и Нила служат в лотосовите Му стъпала
(1.5.29)
Макар едничката дейност, която има,
Е да се забавлява, без друго да прави,
Все пак, по милостта си безпричинна,
Душите паднали Той не забрави.
(1.5.30)
Падналите живи същества спасява
И четири вида освобождения дарява Става дума за салокя и самипя,
А също и за сарщи и сарупя.
(1.5.31)
Които брахма-саюджа освобождение добият
Достъп до Ваикунтха няма да открият
И завинаги остават да живеят
В сиянието, намиращо се извън нея.
(1.5.32)
Извън Ваикунтха дхам, духовните планети,
Е атмосферата на бляскаво сияние лъчисто,
Което състои се от върховните лъчи разлети
От тялото на Бог Кришна съвършено чисто.
(1.5.33)
Сиддхалока нарича се тази сфера върховна
И отвъд материалната природа е тя,
Но, макар същността й да е съвършено духовна,
Там липсва изобилната духовна пъстрота.
(1.5.34)
Тя е като сиянието ярко, еднородно
Около пламтящото слънчево кълбо.
Но вътре неговото битие е разнородно,
Съдържащо на слънчевия бог богатството.
(1.5.35)
"Човек чрез преданост съумява да достигне,
Изоставяйки греха, обителта на своя Бог,
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Ала мнозина там успели са да се издигнат
Дори чрез похот, завист, страх или любов."106
(1.5.36)
„Където казва се, че тези групи две Божиите предани и Неговите врагове Постигат местоназначение едно и също,
Касае това единството на Кришна и Брахман, сиянието могъщо,
Което с аналогията на слънцето и светлината може да се разбере,
Където слънцето представя Кришна, а Брахман сиянието е.”107
(1.5.37)
Тъй в духовното небе има различни, все духовни забавления,
А извън планетите Ваикунтха стеле се безличностното отражение.
(1.5.38)
Това безличностно лъчение, наречено Брахман,
Съставено единствено е от сияйните лъчи на Бога.
Тези, които попадат на саюджа-мукти в лесния капан,
Във крайна сметка с това сияние да се слеят могат.
(1.5.39)
"Отвъд сферата на невежеството – материалното проявление –
На Сиддхалока се разстилат светлите селения.
Там са сиддхите, потънали с блаженство във Брахман;
Убитите от Бога демони отиват също там."108
(1.5.40)
В това духовно небе, на Нараяна от четирите страни
Втората от четворните експанзии от Дварака стои.
(1.5.41)
Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анируддха съставляват
Тази втора четворна експанзия и винаги трансцендентални остават.
(1.5.42)
Там, във духовното небе, живее личният аспект на Баларама.
На чит-шакти е подслонът Той и зове се Маха-санкаршана
И е предвечната причина на всички причини (каранера-карана).
(1.5.43)
Един вид забавления, които духовната енергия приема,
Като вишуддха-саттва, чиста добродетел, е проявена Всички сфери на Ваикунтха тя обема.
(1.5.44)
Знайте със сигурност, че тези шест атрибута до един са духовни
106

„Шримад Бхагаватам” 7.1.30
„Бхакти Расамрита Синдху” 1.2.278
108
стих от „Брахманда Пурана”
107
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И са проявления на достоянията на Бог Санкаршана върховни.
(1.5.45)
Джива, междинната енергия, на границата живее;
Маха-санкаршана е милостивото убежище за нея.
(1.5.46)
На пуруша изначалният подслон е Санкаршана,
От който този свят се създава и руши в прадхана.
(1.5.47)
Санкаршана убежище на всичките вселени е.
Той е удивителен във всяко едно отношение!
Могъществото Му е необятно, безгранично!
Славата Му не може да опише дори Ананта лично.
(1.5.48)
Намиращият се във вишуддха-саттва Санкаршана
Експанзия частична е на Нитянанда Баларама.
(1.5.49)
Ето как накратко аз осмия стих ви разясних;
Сега чуйте с внимание тълкуванието на деветия стих.
(1.5.50)
На Шри Нитянанда Рама в нозете цял аз се простирам!
Каранодакашайи Вишну, частичната Му форма проявена,
Е изначалният пуруша, който в океана Карана се намира.
Той господар е на илюзията и убежище на цялата вселена.
(1.5.51)
Около планетите Ваикунтха се простира
Сиянието на безличностния Брахман,
А отвъд него вълни плиска без да спира
Необятният Карана, Причинният Океан.
(1.5.52)
Ваикунтха е заобиколена
Отвсякъде с количество вода,
Което е безкрайно, неограничено
И неизмеримо на дълбочина.
(1.5.53)
Земята, водата, огънят, въздухът и ефирът
На Ваикунтха са напълно одухотворени.
Материални елементи там не се намират,
Тя е оттатък материалните вселени.
(1.5.54)
Водата на океана Карана, причината изначална,
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Несъмнено вечна е субстанция нематериална.
Едничка капчица от нея е реката Ганг свещена,
Която да пречиства падналите е упълномощена.
(1.5.55)
Винаги лежи в океана Карана
Пълната част на Бог Санкаршана.
(1.5.56)
Той е известен като първия пуруша Творец на съвкупната материална енергия.
Причината на всички вселени и тяхна душа,
Поглежда мая тази първа Божа инкарнация.
(1.5.57)
Мая-шакти отвъд океана Карана стои;
Водите му не може да докосне тя дори.
(1.5.58)
Две вариации има на мая съществуванието:
Прадхана или пракрити е на едната наименованието.
Тя доставя в този свят съставките за съдържанието.
(1.5.59)
Ала тъй като пракрити е инертна, нечувствителна,
Тя не може да е причина за материалния свят.
Но Бог Кришна проявява милостта си изключителна,
Вдъхвайки й силата на Своя дух богат.
(1.5.60)
Така пракрити не е причината всевишна,
А второстепенна става чрез енергията на Кришна.
Точно както желязото се нажежава до червено
От енергията на огъня, когато е нагорещено.
(1.5.61)
Бог Кришна е изначалната причина
На цялото космично битие;
Както козичката на шията си бозки има
Ала със мляко не са пълни те,
Тъй и пракрити, природата необозрима
Без Кришна напълно безполезна е.
(1.5.62)
Аспектът мая на материалното творение
Е непосредствена причина за космическото проявление.
Но той не може да бъде действителната причина
Защото изначалната позиция Бог Нараяна има.
(1.5.63)
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Тъй както причина за пръстената делва е грънчарят
И без него глината остава нещо излишно,
Тъй и творецът на материалния свят е прастарият
Изначален пуруша, Каранарнавашайи Вишну.
(1.5.64)
Бог Кришна е творецът, а мая само Му помага
И като инструмент основите на този свят полага,
Както грънчарското колело е непосредствена причина,
Заедно с другите инструменти, на съда от глина.
(1.5.65)
Първият пуруша поглежда със любов
Мая отдалече и със взор я оплодява
Със семената на безсмъртния живот
И светът със същества се населява.
(1.5.66)
Отразените лъчи от Неговото тяло
Се смесват с енергията Му изцяло
И така от нея биват породени
Всички материални вселени.
(1.5.67)
В тези безбройни вселени
Пуруша влиза до една.
В безбройни форми Той вселен е,
Ставайки тяхна душа.
(1.5.68)
Когато пуруша издиша Своето дихание
Вселените започват своето съществувание.
(1.5.69)
А сетне, когато на Свой ред вдишва,
Светът в снагата Му притихва.
(1.5.70)
И както малките прашинки преминават
През прозореца, когато се отвори,
Така и вселените в пуруша не остават,
А преминават през Неговите пори.
(1.5.71)
"Бог Брахма и други господари на вселената гигантска материална
Излъчват се от порите в снагата божествена трансцендентална
На Маха Вишну, във причинния океан излегнат и установен,
Който е частичка пълна от част на Говиндадева отделен
И докато трае Негово едно единствено дихание
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Те заедно с живите същества остават в проявено състояние ."109
(1.5.72)
„Кой съм аз? Едно дребничко създание.
Седем мои лакътя е цялото ми разстояние,
Затворен във вселена, която е направена
От материалната природа и затова съставена
От съвкупната материя, лъжливо его и небе,
Въздух, вода, земя. А само колко славно е
Твоето трансцендентално положение?!
Тялото ти притежава такова измерение,
Че през порите му безбройните вселени
Като прашинки през прозорец преминават ускорени.”110
(1.5.73)
Частичка от частичката цяла
Е това, което се нарича "кала";
Шри Баларам е другата страна
На Говинда, господаря на света.
(1.5.74)
Личната експанзия на Баларама
Се нарича Маха-санкаршана,
А пуруша, който е Негова част,
Е кала, т.е. част от пълна част.
(1.5.75)
Че тази кала е Маха-Вишну потвърждавам.
Той още Маха-пуруша се нарича
И вечно всепроникващ си остава,
А всеки друг пуруша от Него произтича.
(1.5.76)
Пуруша се наричат Гарбходашайи и Кширодашайи.
Те са пълни части на Вишну Каранодашайи Първия пуруша, който лежи в Карана океана
И убежище на всичките вселени стана.
(1.5.77)
"Вишну има три различни пуруша проявления:
Маха-Вишну създава материалната енергия (махат);
Гарбодашайи, който установен във всичките вселени е
И Кширодашайи, живеещ в сърцето на всеки в този свят.
Онзи, който тези три форми на Вишну познава
От ноктите на мая се освобождава."111
(1.5.78)
109

„Брахма Самхита” 5.48
„Шримад Бхагаватам” 10.14.11
111
„Лагху Бхагаватамрита” (Пурва 2.9)
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Въпреки че Каранодашайи Вишну
Се нарича кала на Бог Кришна,
Той е източник на Курма, Матся
И на всяка друга инкарнация.
(1.5.79)
"Всяко едно божествено въплъщение
Е или пълно, или пък в частичност
На пуруша-аватарите проявление,
Но Кришна е самата Божествена Личност.
Във всяка епоха в различни образи света Той защитава
Когато враговете на Индра с безчинствата си го смущават."112
(1.5.80)
Каранодашайи Вишну всичко изпълнява Той създава и поддържа и унищожава.
Сам себе си в много аватари проявява
Защото Той е този, който света защитава.
(1.5.81)
Тази частица от Върховния Бог,
Който е Маха-пуруша в океана дълбок,
Идва за сътворение, поддържане и анихилация
На целия свят и се нарича инкарнация.
(1.5.82)
Този Маха-пуруша от Върховната Божествена Личност не се различава Изначална инкарнация, на всички други семе и подслон на всичко си остава.
(1.5.83)
"Този изначален пуруша, Маха-Вишну
Е първична инкарнация на Всевишния,
А впоследствие на свой ред се проявяват
И като Негови могъщества се изразяват
Времето, природата, пракрити –
Като причина и последиците й разкрити –
Умът, елементите, фалшивото его в света,
Природните гуни, сетивата, независимостта
И вселената с подвижни и статични същества."113
(1.5.84)
„В началото на сътворението Богът сам се разширява
Във формата на пуруша инкарнация, която се придружава
От всички съставки на материалното творение. Той създава
Най-напред шестнадесетте главни енергии, с които сътворява
И това прави когато материалните вселени проявява.”114
112

„Шримад Бхагаватам” 1.3.28
„Шримад Бхагаватам” 2.6.42
114
„Шримад Бхагаватам” 1.3.1
113
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(1.5.85)
Макар че Богът всичко прислонява
И всяка вселена в Него пребивава
Едновременно Той, като Свръхдуша,
Опора е на всичко във света.
(1.5.86)
Въпреки че с материалната енергия е свързан по начини два,
Той няма с нея и най-малкия досег, както обяснихме преди това.
(1.5.87)
"Вижте всемогъществото на Бога!
Макар че в материалната природа се намира,
Нейните гуни да Го допрат не могат;
Така и тези, що подслон в Него подирят
И ума си върху Него съсредоточат,
Гуните и тях не ще задирят."115
(1.5.88)
Така навред отново и отново се твърди из „Бхагавад Гита”,
Че истината абсолютна е винаги с немислима мощ пропита.
(1.5.89)
Бог Кришна казва: "Аз намирам се в света
И светът е в Мен; ала при все това
Нито Аз съм в Него проявен,
Нито той е всъщност в Мен.
(1.5.90)
О, Арджуна, силноръки, знай че
Това е невъобразимото Ми величие.”
Това е значението, с което е пропито
Учението на Бог Кришна в „Бхагавад Гита”.
(1.5.91)
Каранодакашайи Вишну, този пуруша прастар
Е пълна част на онзи, в това няма измама,
Който на Чайтаня е най-съкровеният другар –
Прекрасният Бог Нитянанда-Баларама.
(1.5.92)
Така аз описах деветия стих,
А сега десетия ще обясня за вас.
Моля, слушайте със трепет тих
И ще усетите невъобразим екстаз:
(1.5.93)
Отдавам своите пълни и смирени почитания
115

„Шримад Бхагаватам” 1.11.38
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В нозете на Шри Нитянанда, скъпия на Бог Чайтаня,
От който Гарбходакашайи Вишну е част от частта,
От чийто пъп израства лотоса, на който ражда се Брахма,
А във стъблото на това гигантско лотосово цвете
Съдържат се безбройните, оставащи във орбита планети.
(1.5.94)
След като милионите вселени Той създава,
Първият пуруша влиза в тях и там остава
В отделна форма, която в океан лежи Нарича се Шри Гарбодакашайи.
(1.5.95)
В света откри Той само мрак
И не видя къде да пребивава,
Нито къде да може да подвие крак
И започна тъй да размишлява.
(1.5.96)
Тогава Той създаде вода
На своето тяло от потта
И с тази вода изпотена
Изпълни половината вселена.
(1.5.97)
Вселената е дълга петстотин милиона йоджана,
А ширината й на дължината равна стана.
(1.5.98)
След като изпълни половината с вода,
Той легна в нея и доволен заживя,
А в другата половина са от Него проявени
Четиринадесетте планетарни системи.
(1.5.99)
Там Той Ваикунтха, Своята обител, прояви
И върху ложето на Шеша легна в океанските води.
(1.5.100-101)
Той ляга там с Ананта като свое ложе,
Който по следния начин да се опише може Змия божествена с хиляди глави,
Хиляди нозе, ръце, лица, очи.
На всички инкарнации Той е семето
Причината на този свят и на времето.
(1.5.102)
От Неговия пъп израства лотосов цвят,
От който ражда се Брахма на този свят.
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(1.5.103)
Всичките четиринадесет свята
В стъблото на лотоса бяха.
Така Брахма, на Бога проявление,
Създаде цялото космическо творение.
(1.5.104)
Бог, в аспекта си на Вишну,
Поддържа всички светове,
Ала от техните характеристики е по-възвишен
И в досег с материални качества не е.
(1.5.105)
Като приема облика на Рудра
Той унищожава творението при нужда.
Така създаване, поддръжка и унищожение
Са всичките задействани по Негово решение.
(1.5.106)
Той е Хиранягарбха, Свръхдушата,
Причината на трите свята.
Вселенската форма сътворена е
Просто като Негово разширение.
(1.5.107)
Същият този Върховен Бог Нараяна
Е част от пълна част на Нитянанда Баларама;
Друг източник на инкарнациите освен Него няма.
(1.5.108)
Това е тълкуванието на стиха поред десети;
Сега върху единадесетия ум съсредоточете.
(1.5.109)
Покланям се в лотосовите нозе на Нитянанда Рама!
Негова вторична част е Вишну Кширодакашайи,
Който е Свръхдуша на всички същества в вселената голяма!
Той Шеша Нага е и в океан от мляко умиротворен лежи.
(1.5.110)
Материалните планети до една се покоят
В стъблото, израстващо от лотосовия пъп
На Върховния Господ Нараяна,
А помежду им има седем океана.
(1.5.111)
Там, на океана от мляко в единия край,
Се намира Шветадвипа, духовният рай,
Който е трансценденталната обител
На Бог Вишну, вездесъщий вседържител.
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(1.5.112)
Той е Върховната Душа
На всички живи същества.
Той поддържа този свят стар
И Той е неговият Господар.
(1.5.113)
В епохите и милениумите на Мáну
В разни инкарнации Той се явява
Истинската религия за да бъде разбрана
И нерелигиозността да отстранява.
(1.5.114)
Неспособни да Го видят, всички полубогове
Отидоха на млечно океанските брегове
И отдавайки Му почитания с допрени длани,
Молитвите им литнаха над океана.
(1.5.115)
За да поддържа Той се спуска в този материален свят;
Безкрайните Му достояния не могат да се изброят.
(1.5.116)
Този Бог Вишну е само частица от пълната част
На Нитянанда – извор на инкарнациите в този свят.
(1.5.117)
Същият Бог Вишну, във формата на Шеша,
Държи планетите на Своите глави,
Въпреки че не знае точно те къде са
Защото не усеща съществуването им дори.
(1.5.118)
Хилядите Му разтворени качулки
Са нагиздени с нечувани, незнайни
Скъпоценни камъни, бисери, висулки
От слънцето по блясък по-сияйни.
(1.5.119)
Вселената с диаметър петстотин милиона йоджáна
Като синапено зърно в една качулка Негова е свряна.
(1.5.120)
Този Ананта Шеша е на Божия предан въплъщение.
Не знае друго Той, освен на Бог да служи със смирение.
(1.5.121)
Със Своите хиляди и хиляди усти
Той славата на Бог Говинда пее,
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Но въпреки, че тъй възпява без да спи
Предела й да стигне Той не ще успее.
(1.5.122)
От Неговите устни четиримата Кумари
Чуха "Шримад Бхагаватам"
И навсякъде на свой ред го повтарят
Със любов в екстаз голям.
(1.5.123)
Той служи на Бог Кришна като
Следните форми приема до едно:
Сенник, чехли, възглавница, меко легло,
Дрехи, шнур, жилище, трон и кресло.
(1.5.124)
Затова нарича се Той Бог Шеша,
Защото служи в крайно съвършенство.
На предаността към Кришна Той е висшата емблема!
Различни форми за да служи Той приема.
(1.5.125)
А този, от който Ананта е само частица,
Е Прабху Нитянанда, прекрасната личност!
Кой тогава би могъл изобщо да узнай
Забавленията дивни на този Нитай?
(1.5.126)
Оттук разбираме предела на истината за Нитянанда,
Но нима добавяме Му слава като Го наричаме Ананта?
(1.5.127)
Аз за истина приемам всичко това
Защото преданите го твърдят така.
Понеже Той е източник на всички инкарнации
Всичко е възможно в Него във безброй вариации.
(1.5.128)
Те знаят - няма разлика между инкарнацията
И нейния нестихващ изначален извор.
Бог Кришна преди, също според ситуацията,
Бе приеман различно според личния избор.
(1.5.129)
Някои казват, че Кришна бе самият Нара-Нараяна,
А някои наричаха Го инкарнация на Бог Вамана.
(1.5.130)
Други Го назовават Господ Кширодакашайи;
Всички имена са верни, всичко възможно е, нали?
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(1.5.131)
Когато Върховният Бог Кришна се появява,
В себе си Той всички пълни части подслонява.
Така тогава тези пълни части се събират
И едновременно и заедно в Него се намират.
(1.5.132)
В какъвто облик човек познава Бог,
Такъв описва Го в свойта любов
И няма лъжа в никои от тези слова –
За Кришна възможно е всичко в света.
(1.5.133)
Затова и Бог Чайтаня прояви на всички
Забавленията на аватарите различни.
(1.5.134)
Формите на Нитянанда са неизброими.
Във вихъра на трансцендентния екстаз
Той сам нарича себе си с едничко име:
"На Чайтаня верният слуга съм Аз!"
(1.5.135)
Понякога на Бог Чайтаня като гуру служи с мъдри думи,
Понякога като приятел, понякога като слуга,
Тъй както в три различни настроения във Враджабхуми
Бог Баларама с брат си Кришна си игра.
(1.5.136)
Понякога, още като мънички момчета,
Двамата боричкат се чело в чело като бичета,
А понякога Кришна с нежност в ръцете
Масажира на брат си Баларам нозете.
(1.5.137)
Той себе си приема за смирен слуга
И Кришна че е Негов господар вовеки знае.
Затова Той счита себе си част от частта
И в отношенията Им тази роля винаги играе.
(1.5.138)
"Досущ сякаш момчета най-обикновени стават,
Те като бикове боричкат се със удари страхотни.
С мучене и със разни други звуци подражават
На най-различни видове животни."116
(1.5.139)
116

„Шримад Бхагаватам” 10.11.40

103

„Понякога Бог Баларама, на Кришна по-големият брат,
Се изморява след игрите и полага Своя врат
В скута на някое пастирче и тогава със ръце
Самият Бог Кришна разтрива Неговите нозе.”117
(1.5.140)
"Каква е тази сила мистична? Откъде дойде?
Дали е някоя полубогиня или пък демоница е?
Навярно илюзорната енергия на моя Господ Кришна е;
Как иначе ума ми тъй омая и превзе?"118
(1.5.141)
„За какво Му е на Кришна трон, когато
На коронованите си глави, обкичени богато,
Господарите на всички планетарни светове
Приемат лотосова прах от светите Му нозе?
Тази прах свещени прави светите места
И дори Бог Брахма, Шива, Лакшми и самият Аз,
Които всички Негови сме части от частта
Носим вечно тази прах на челата си в екстаз.”119
(1.5.142)
Бог Кришна е върховният владетел,
А всички други просто Му слугуват.
Както по волята си Той е рекъл
Така те до един танцуват.
(1.5.143)
Така и Бог Чайтаня властта над всичко в този свят държи,
А всички други Негови са придружители или слуги.
(1.5.144-145)
По-възрастните – Нитянанда, Адвейта Ачария и Шриваса –
И останалите Му предани – млади, връстници, стари –
До един спътници в Неговите забавления са
И целите си Той постига с помощта на Своите другари.
(1.5.146)
Адвейта Ачария и Нитянанда Прабху могат
Да се опишат като пълни части на Бога.
Те са Неговите придружители най-главни
И с тях Гоуранга проявява дейности забавни.
(1.5.147)
Не се различава Адвейта Ачария
От Върховния Вишну, прастария.
Бог Чайтаня го приема за Свой учител,
117

„Шримад Бхагаватам” 10.15.14
„Шримад Бхагаватам” 10.13.37
119
„Шримад Бхагаватам” 10.68.37
118
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Но като слуга Адвейта винаги Го е почитал.
(1.5.148)
Истината за Адвейта Ачария не мога да опиша аз дори!
Той света освободи, като накара Бог Кришна да се появи.
(1.5.149)
Бог Нитянанда преди се появи като Лакшман,
Служейки на Рамачандра в гората да не е сам.
(1.5.150)
Дейностите на Бог Рама бяха пълни със страдание,
Но Лакшмана понесе всичко по собствено желание.
(1.5.151)
Тъй като Лакшмана бе по-млад,
Не можеше да възпре Рама, своя брат
В решимостта Му, затова мълчеше
Макар в ума си неудовлетворен да беше.
(1.5.152)
Когато Бог Кришна появи се,
Преди Него Баларам роди се
Като Негов по-голям брат, за да Му служи,
Удовлетворение в сърцето да заслужи
И да Му помогне да се забавлява,
Като на всяка радост Той се наслаждава.
(1.5.153)
Шри Рама и брат Му Шри Лакшмана
Са пълни части на Бог Кришна и Бог Баларама.
Когато Баларам и Кришна тук се въплътиха,
Рама и Лакшмана в снагите Им се проявиха.
(1.5.154)
Кришна и Баларама са двама братя,
Но това е само роля във играта.
Писанията подробно Ги описват
Като изначалната Божествена Личност.
(1.5.155)
"Говинда обожавам, Бога предвечен, който лично
Във облика красив на Кришна се явява,
А също в образа на аватарите различни Рама, Нрисимха, Вамана и други Той се въплъщава"120
(1.5.156)
Същият този Бог Кришна идва като Бог Чайтаня,
120

„Брахма Самхита” 5.39
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А Нитянанда е Баларама, който сбъдва всички Негови желания.
(1.5.157)
Славата на Нитянанда е цял океан Необятен, неизмерим, непроницаем.
Само по милостта Му може той да е съзрян
И капчица от сладостта му да узнаем.
(1.5.158)
Моля ви, чуйте друга такава
На Неговата милост прослава:
Той помогна на едно живо същество
Да се изкачи на най-висшето ниво.
(1.5.159)
Това не е редно да се разгласява
Защото поверително е като Ведите,
Ала милостта Му неразбрана за да не остава
Ще ви разкрия тази случка. Гледайте!
(1.5.160)
О мой Боже Нитянанда, за Твойта милост пиша във екстаз!
Прости ми, моля Те, ако допусна оскърбления неволно аз!
(1.5.161)
Бог Нитянанда имаше един слуга
На име Шри Минакетана Рамадас.
Извор беше той на любовта;
За него ще разкажа сега аз.
(1.5.162)
В дома ми ден и нощ течеше санкиртана
И той го посети, защото имаше покана.
(1.5.163)
Потънал в емоционална любов
Той във двора ми седеше
И сред ваишнавите всеки бе готов
Да му се поклони в нозете.
(1.5.164)
В любов към Бога той преливаше от радост.
Понякога, докато вкусваше от тази сладост,
На раменете на другаря си се качваше
И почитания от там да отдаде успяваше.
Друг път със флейтата си удряше своя другар
Или пък лекичко му зашлевяваше шамар.
(1.5.165)
Ако някой погледнеше в неговите очи
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Неразплакан нямаше как да остане,
Виждайки неспирния порой от сълзи
По бузите на Рамадас Минакетана.
(1.5.166)
Понякога изригвания на екстаза
По част от тялото му ще пролазят
Като цветята на растението кадамба;
Понякога единият му крайник (анга)
Се вцепеняваше, докато някой друг
Трепереше като че поразен от студ.
(1.5.167)
Всеки път, когато името на Нитянанда той крещеше
Наоколо му всеки поразен от удивление и смаян беше.
(1.5.168)
Един уважаван брахмана на име Гунарнава Мишра
Служеше на муртито във храма на Бог Кришна.
(1.5.169)
В двора беше седнал Рамадаса,
Но не му отдаде почитания браминът.
Тогава Минакетана се ядоса
И заговори, оскърбен че бе подминат:
(1.5.170)
„Я виж тук - втори Сута Ромахаршана,
Който не се изправи да почете Бог Баларама.”
(1.5.171)
След тези думи той затанцува и запя
Докато радостта в сърцето му преля,
Но браминът на гнева не се поддаде
И продължи на Кришна служене да отдава.
(1.5.172)
Раздавайки благословиите си на всеки,
Минакетана продължи по своите пътеки.
В края на фестивала между него и моя брат
Се завърза спор, който взе следния обрат:
(1.5.173)
Брат ми вярваше в Чайтаня от душа,
Но вярата му в Нитай бе слабичка искра.
(1.5.174)
Знаейки това, Шри Рамадаса
Се почуствува нещастен в ума си.
Тогава аз се разгневих
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И брат си строго укорих.
(1.5.175)
Казах му: "Двамата братя Нимай и Нитай
Са едно цяло, Те еднакви са, знай!
В Нитянанда ако не повярваш
Няма съмнение, че ще пропаднеш.
(1.5.176)
Ако вярваш във единия, но другия не уважаваш,
Ти логиката на половината кокошка отстояваш.
(1.5.177)
Да си атеист дори е по-добре,
Отричайки и двамата поне!
Да вярваш само във единия е лицемерно,
Докато пренебрегваш другия безмерно!"
(1.5.178)
Така Шри Рамадаса флейтата си счупи гневно
И тръгна, а пък брат ми падна, както беше редно.
(1.5.179)
Ето как аз описах силата на слугите на Бог Нитай;
Сега ще разкрия друг аспект на милостта Му, която няма край:
(1.5.180)
Тази нощ Бог Нитянанда в сънищата ми се появи
Затова, че брат си укорих, когато той Го нагруби.
(1.5.181)
В селцето Джхаматапура, близо до Наихати,
Аз бях, когато Нитянанда този сън ми прати.
(1.5.182)
Аз паднах във нозете Му и почитания отдадох,
А Той върху главата ми нозете си постави.
(1.5.183)
"Стани! Стани!" не спираше да ми повтаря.
Изправих се, а хубостта Му неописуема ме смая.
(1.5.184)
Той беше с лъскав цвят на кожата и тъмен тен,
На ръст висок и силен, героичен - аз останах запленен...
Видът Му бе на красотата крайният подслон,
Което правеше Го да изглежда като същи Купидон.
(1.5.185)
Колко красиви само бяха Неговите ръце,
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Изящните Му длани, нежните Му нозе,
Очите Му, като прекрасни лотосови листица!
Беше с копринени одежди и тюрбан на Своята глава.
(1.5.186)
Той носеше златни обеци
На красивите си, ваяни уши
И златни гривни за ръцете
И за глезените на нозете.
Камбанките по тях омайващо звънтяха,
Гирлянди цветни около врата Му се люляха.
(1.5.187)
Със сандалова паста бе намазано цяло
И с тилак изрисувано Неговото тяло.
Движенията на снагата Му като по чудо
Приличаха на слон, обзет от лудост.
(1.5.188)
Лицето Му сияеше в неземна красота
Със блясъка на милиони грейнали луни,
А зъбите Му бяха като нарови зърна,
От ядките бетел сред алените Му устни.
(1.5.189)
Движеше се насам-натам, наляво и надясно,
Сякаш от екстаза в тялото Му беше тясно
И пееше "Кришна! Кришна!" във захлас
С дълбокия си, чудно сладък глас.
(1.5.190)
Червена пръчка движейки в дланта
Приличаше на лъв, загубил си ума.
Около нозете Му на четирите страни
Жужаха опиянени мъхести пчели.
(1.5.191)
Преданите Му, облечени като пастирчета
В нозете Му на тез пчели досущ приличаха
И пеейки: "Кришна, Кришна" издигаха зов,
Потънали цели в екстатичната си любов.
(1.5.192)
Някои да свирят на рогове и флейти умееха,
Други танцуваха и в екстаз край Него пееха.
Някои от тях Му предлагаха бетелови ядки,
А други Му вееха с ветрила от якови опашки.
(1.5.193)
Ето как във формата на Нитянанда
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Видях такова изобилие грамадно!
Дивният Му облик, качества и забавления
Трансцендентални са във всички измерения.
(1.5.194)
Завладян от неземен екстаз,
Не знаех нищо друго аз.
Тогава Бог Нитянанда се усмихна
И заговори, когато вълнението ми утихна:
(1.5.195)
"О Кришнадаса, скъпи мой!
От нищичко недей се бой,
А във Вриндавана иди Там всичко ще постигнеш ти."
(1.5.196)
След като каза това Той ме насочи
Към Вриндавана като с ръка ми посочи.
Сетне изчезна с придружителите си навън
И аз не можех да Го виждам вече в своя сън.
(1.5.197)
На земята свлякох се тогаз в несвяст
Своя сън изгубил, клетник аз;
Съзнанието си отново щом възвърнах,
Зората на новия ден зърнах.
(1.5.198)
Върху това, което бях видял и чул,
Размислих и заключих аз,
Че Богът ми е повелил
Да се отправя към Вриндавана тоз час.
(1.5.199)
Още същия миг поех към Вриндавана
И по милостта Му стигнах там в щастие голямо.
(1.5.200)
Вечна слава! Вечна слава на Бог Нитянанда Баларама,
По чиято милост аз приех подслон във Шри Вриндаван Дхама!
(1.5.201)
Вечна слава! Вечна слава на Бог Нитянанда Баларама,
По чиято милост подслон получих при Шри Рупа и Шри Санатана!
(1.5.202)
Аз също постигнах, пак по Неговата милост,
Подслона на Рагхунатха даса, великата личност,
И по Неговата милост пак открих нектара
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В лотосовите нозе на Шри Сварупа Дамодара.
(1.5.203)
По милостта на Госвами Санатана
Заключението на предаността ясно ми стана,
А на Рупа Госвами по милостта
Вкусих на преданото служене сладостта.
(1.5.204)
Вечна слава! Вечна слава на лотосовите нозе на Бог Нитянанда!
По Неговата милост аз подслон приех при Шри Радха-Говинда!
(1.5.205)
По-грешен от Джагай и Мадхай съм аз, няма съмнение!
По-долен съм дори от червей в изпражнение!
(1.5.206)
Всеки, който моето име промълви или пък чуе
Губи благочестието си и като грешник ще се прочуе.
(1.5.207)
Кой освен Нитянанда във този свят обусловен
Може да покаже милост към мизерник като мен?
(1.5.208)
Понеже опиянен е от екстаза в любовта
И е известен като въплъщение на милостта,
Той между добър и лош не различава
И милостта си щедро всекиму раздава.
(1.5.209)
Той избавя всеки, който в нозете Му падне смирен;
Затова порочен грешник като мене бе спасен.
(1.5.210)
Макар че грешник съм и друг пропаднал като мене няма,
Той ме дари със лотосовите нозе на Шри Рупа Госвами.
(1.5.211)
За посещението си при Мадана Гопала и Говинда аз не заслужавам
Да изричам тези поверителни слова, негоден си оставам.
(1.5.212)
Бог Мадана Гопала, главното божество на Вриндавана,
На танца раса се наслаждава и е самият Враджендра Нандана.
(1.5.213)
На танца раса с Радхика, Лалита и останалите Той се наслаждава;
Като самия Купидон сред Купидоните се проявява.
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(1.5.214)
„С жълти одежди и с цветен гирлянд за украса
Бог Кришна се появи сред гопите за танца раса.
С усмихнатото си, прекрасно лотосово лице
Той запленяваше на Купидон горделивото сърце.”121
(1.5.215)
С Радхика и Лалита от двете си страни
Всички сърца със сладостта си Той плени.
(1.5.216)
По милостта на Бог Нитянанда отидох в Вриндавана
Където съзрях красотата на Шри Мадана-мохана.
Освен това по Неговата милост аз получих в дар
Шри Мадана-мохана като мой Бог и господар.
(1.5.217)
На окаяник пропаднал като мен
Допусна Той пред взора да е проявен
Прекрасният Говинда – думи нямам за това!
Толкова е съкровено, че не мога да го изразя!
(1.5.218-219)
На олтар от скъпоценни камъни направен
В главния храм на святата земя Вриндаван,
Насред горичка от дървета на желанието
Приемайки на Своите предани обожанието,
Седи на трон от скъпоценности, по-пищен от на Индра
Във славата си пълна и безмерна сладост Бог Говинда
И целия свят с красотата си неземна запленява.
О, нека моят ум завинаги с любов Го обожава!
(1.5.220)
От лявата Му страна, до сърцето
Мястото от Радхарани е заето
И от Нейните приятелки лични.
С тях в забавления най-различни
Говинда радостен се наслаждава.
С тях и раса-лила танца изиграва.
(1.5.221)
Бог Брахма, седящ на лотос в Брахмалока,
Винаги медитира към Говинда на Голока
И Го обожава, пример давайки на всички,
С мантра, състояща се от осемнайсет срички.
(1.5.222)
Върху Него всеки медитира
121

„Шримад Бхагаватам” 10.32.2
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Във всичките четиринайсет свята.
На Ваикунтха никога не спират
Да възпяват качествата и забавата Му свята.
(1.5.223)
Богинята на щастието към сладостта Му е привлечена Сладост, от Шрила Рупа Госвами в следните думи облечена:
(1.5.224)
"Скъпи приятелки, ако сте привързани
Към своите светски приятели и другари,
Моля ви, не поглеждайте така прибързано
Към усмихнатия лик на Говинда Мурари,
Който на брега на Ямуна край Кешигхат стои,
Докосва флейтата си с устни като ръзцъфтели пъпки
И лунна светлина от извитата на три места снага струи,
А от косите Му погледи целите ви побиват тръпки."122
(1.5.225)
Без съмнение Той е самият Враджендра Нандана;
Само глупакът вижда в Него статуя на истукана.
(1.5.226)
Заради подобна обида той не ще постигне избавление,
А ще пропадне в ада, нима има друго мнение?
(1.5.227)
Затова кой може да опише милостта
На лотосовите нозе на Нитянанда?
Благодарение на тях постигнах аз сега
Подслон при Бога изначален, Шри Говинда.
(1.5.228)
Всички групи ваишнави, живеещи във Вриндавана,
Потънали са във възпяване на блажена Кришна-нама.
(1.5.229)
Бог Чайтаня и Бог Нитянанда са животът и душата
На тези ваишнави, които не желаят никаква отплата,
А се ангажират само в служене на Радха-Кришна.
На предаността им туй е тайната най-скришна.
(1.5.230)
Прахта и сянката от лотосовите нозе
На свидните ваишнави получи таз душа
И всичко това единствено възможно бе
На Господ Нитянанда Рай по милостта.

122

„Бхакти Расамрита Синдху” 1.2.239

113

(1.5.231)
Бог Нитянанда каза: „Във Вриндаван всичко е възможно.”
Тук аз обясних изявлението Му кратко по-подробно.
(1.5.232)
Всичко това постигнах аз като дойдох във Вриндавана
И единствено по милостта на Нитянанда то възможно стана.
(1.5.233)
Моята история ви разказах безусловно Всичко това, което случи се съдбовно.
Качествата на Бог Нитянанда ме влудяват
И да пиша тези неща ме заставят.
(1.5.234)
Трансценденталните качества на Нитай
И славата Му бездънно море са!
Не може да стигне до техния край
Дори и с хилядите си усти Бог Шеша.
(1.5.235)
На Рупа Рагхунатха в лотосовите нозе се моля
И милостта им търся да изпълня своята роля
„Чайтаня Чаритамрита” да продължавам да разказвам,
Като вървя по пътя, който тези Госвами ми показват.
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ГЛАВА ШЕСТА
СЛАВАТА НА ШРИ АДВЕЙТА АЧАРИЯ
(1.6.1)
На Шри Адвейта Ачария поднасям своите почитания,
Чиито дейности са удивителни и тачат се.
По милостта Му дори глупец, лишен от знание,
Способен е да опише Неговите качества.
(1.6.2)
Слава, слава на Шри Чайтаня! Слава на Нитянанда!
Слава на преданите на Бог Гоура, водени от Адвейтачандра!
(1.6.3)
Принципът на Нитянанда във пет стиха
Словата ми пред вас разкриха.
От следващите два по-ясна става
На Адвейта Ачария чудната слава.
(1.6.4)
На Върховния Бог Маха Вишну е
Адвейта Ачария инкарнация.
Функцията Му главна е да създаде
Чрез действията на мая космичната ситуация.
(1.6.5)
Нарича се Адвейта, понеже не се различава от Върховния Хари.
Нарича се Ачария, понеже култа на предаността разпространи.
Той едновременно е и Богът, и инкарнацията на отдаден;
Затова за подслона на нозете Му съм толкова жаден.
(1.6.6)
Шри Адвейта Ачария е самият Върховен Бог, Ишвара.
Славата Му е отвъд представата на простосмъртните твари.
(1.6.7)
Маха-Вишну творец на всичките вселени е,
А Адвейта Ачария е прякото Му въплъщение.
(1.6.8)
Този пуруша поддържа и създава,
Като Своята външна природа проявява.
Той просто в този свят се забавлява,
Като безбройните вселени сътворява.
(1.6.9)
По волята си Той разкрива се в неизброими проявления,
С които влиза във всяко едно от сътворените селения.
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(1.6.10)
Шри Адвейта Ачария пълна част от този пуруша става
И така в действителност от Него не се различава,
Като всъщност в друга форма Негова се проявява.
(1.6.11)
Адвейта Ачария забавленията на пуруша подпомага,
По чиято воля и с чиито сили светове безбройни сътворява.
(1.6.12)
Понеже качествата Му са всеблагоприятни,
Адвейта носи за света благословии необятни.
Характеристиките Му, деянията, имената
Вещаят винаги добро за съществата.
(1.6.13)
Световете материални в множество милиони вариации
Маха-Вишну твори с милионите си части, сили, инкарнации.
(1.6.14-15)
Точно както външната енергия от две части е съчетана –
Резултатна причина (нимитта) и материална (упадана),
Като мая е резултатната, а прадхана - материалната причина,
Тъй и Върховният Бог Вишну две Свои форми има
С които световете материални отново и отново Той създава,
Като чрез използването на двете причини това осъществява.
(1.6.16)
Бог Вишну сам е резултатната причина
(Нимитта), която материалният свят има,
А Нараяна в облика на Адвейта стана
Материалната причина (упадана).
(1.6.17)
Бог Вишну в Своето резултатно изражение
Към материалната енергия поглежда,
А Шри Адвейта, причината за това творение,
Създаването на света от тлен провежда.
(1.6.18)
Макар философията санкхя да провъзгласява,
Че материалните съставки този свят създават,
Сътвореният свят няма как да се явява
От мъртва материя, която някак оживява.
(1.6.19)
Богът насища материалните съставки
С личната си съзидателна, творяща шакти.
Тогава, чрез мощта, която проявява Богът
Творенията да се реализират могат.
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(1.6.20)
В облика на Адвейта Ачария Той насища
С енергията си креативна елементите материални.
Затова Адвейта е причината най-чиста
За сътворението на света първоначална.
(1.6.21)
Шри Адвейта Ачария създава милиони, милиони вселени,
Които от експанзиите Му биват поддържани и защитени.
(1.6.22)
Шри Адвейта е анга, дясната ръка
На Господ Нараяна, твореца на света.
В "Бхагаватам" ръката "амша" се нарича,
Или "пълна част", която от Бога произтича.
(1.6.23)
„Ти наблюдаваш цялото творение и си на боговете Бог!
Ти си на всички живи същества безценният живот!
Не си ли Ти тогава Нараяна, моят скъп баща?
Нараяна е този, чийто дом е разположен във вода,
Родена от потта на Гарбодакашайи Вишну,
А този Нараян е пълна част от Тебе, Кришна!
Всички Твои пълни части трансцендентално са установени.
Те са абсолютни по природа и от илюзията несътворени.”123
(1.6.24)
Този стих описва съвършено ясно,
Че частите на Бог и крайниците Му прекрасни
Съвсем духовни са и нямат досег
С материалната енергия и нейния обсег.
(1.6.25)
Защо Шри Адвейта е наричан крайник, а не част, както се полага?
Защото „крайник” по-голяма свързаност и близост предполага.
(1.6.26)
Адвейта на Маха-Вишну е частта главна
И изпълнен е със добродетели безчет.
Пълното Му име е Адвейта, не е тайна,
Защото идентичен е с Богa във всеки аспект.
(1.6.27)
Както в миналото Той вселените създаде с Своята шакти,
Така сега се спусна да разстеле навред пътеката на бхакти.

123

„Шримад Бхагаватам” 10.14.14
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(1.6.28)
Той всички живи същества спаси,
Като раздаде кришна-бхакти по земята.
"Гита" и "Бхагаватам" Той обясни
На преданото служене във светлината.
(1.6.29)
Неговото име е Адвейта Ачария
Понеже няма други занимания,
Освен всекиго с търпение да учи
В преданото служене как да сполучи.
(1.6.30)
Той е духовният учител на всички предани
И най-уважаван е във всички светове.
Когато в тези Му две качества се вгледаме,
Разбираме защо Адвейта Ачария се зове.
(1.6.31)
Понеже крайник или част е от Върховния Бог,
Затова Той също Камалакша се зове - лотосоок.
(1.6.32)
Придружителите Му имат същите снаги,
Същите четири ръце и физически черти
И всеки облечен е в жълта премяна,
Досущ като Върховния Бог Нараяна.
(1.6.33)
Шри Адвейта Ачария на Върховния Бог е от крайниците главни.
Неговите истини, имена и качества са удивителни и нямат равни.
(1.6.34)
Той Кришна обожаваше с листа туласи
И на Ганг със светите води.
И зовеше Го високо със гласа си,
Додето на земята не се появи
Чайтаня Махапрабху заедно със
Спътниците си върху тази тленна пръст.
(1.6.35)
Чрез Него Бог Чайтаня движението на санкиртана разпространи
И чрез Него - Адвейта Ачария - Той целия свят освободи.
(1.6.36)
Славата и качествата на Адвейта Ачария са безкрайни.
Как може нeзначителният ум човешки да ги схване?
(1.6.37)
Адвейта Ачария е главен крайник на Чайтаня Махапрабху;
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Друг крайник на Бога е самият Шри Нитянанда Прабху.
(1.6.38)
Преданите начело със Шриваса
По-малки Негови части са.
Те сякаш са Му ръце, лице, очи
И оръжия като диск и стрели.
(1.6.39)
С всички тях Бог Чайтаня извърши Своите забавления
И с тях изпълни на мисията си поставените задължения.
(1.6.40)
Мислейки: "Адвейта е ученик на Мадхавендра Пури,"
Чайтаня го почиташе със уважение като Свой гуру.
(1.6.41)
Правилния етикет да съхрани
На принципите на религията стари,
Бог Чайтаня сгода търсеше, за да се поклони
В нозете на уважавания Адвейта Ачария
С молитви искрени, почтителни
И с преданост възвишена наситени.
(1.6.42)
Адвейта, обаче, считаше Махапрабху за господар,
А себе си – за Неговия верен слуга стар.
(1.6.43)
Самозабравяйки се на това разбиране във радостта
Адвейта поучава всички живи същества,
Че „Вие всички вечни сте слуги
На Бог Чайтаня, Шри Гоурахари!”
(1.6.44)
Идеята за служене на Кришна поражда радост такава,
Че душата къпе се и плува волно в необятен и ликуващ океан.
Дори със капчица от него невъзможно е да се сравнява
Десет милиона пъти умножено щастието с Абсолюта да си слян.
(1.6.45)
Той казва: ”Нитянанда и Аз
Служим на Гоуранга във екстаз.”
Нийде другаде такава радост преголяма
Каквато е емоцията да служиш няма!
(1.6.46)
Богинята на сполуката, щастлива и обичана,
Лежи на гръдта на Кришна, със гирлянд обкичена,
Ала и тя се моли пламенно, от все сърце
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За радостта да служи в Неговите нозе.
(1.6.47)
Всички придружители на Кришна, като Брахма и Шанкара,
Нарада Муни, Шукадева Госвами и Санатана Кумара
Са напълно удовлетворени в радостта да служат
И от нищо друго всъщност нямат нужда.
(1.6.48)
Шри Нитянанда, скитащият авадхут
Сред спътниците на Бог Шри Чайтаня,
Е най-първият, който напълно луд
В екстаза на служенето от обич стана.
(1.6.49-50)
Шриваса, Харидаса, Рамадаса, Гададхара,
Мурари, Мукунда, Чандрашекхар и Вакрешвара Колко прославени и учени са до един не мога да опиша аз,
Но чувството на служене към Бог Чайтаня ги влудява от екстаз.
(1.6.51)
Те танцуват и пеят,
Като луди се смеят
И пробуждат всички хора спящи:
"Слуги бъдете на Чайтаня любящи!"
(1.6.52)
Шри Адвейта Ачария разсъждава:
„Бог Чайтаня за Свой гуру ме смята,
Но Аз не приемам позиция такава;
Предпочитам да съм слуга на слугата.”
(1.6.53)
Кришна-према има този ефект дълбок
Да вдъхновява всекиго, бил той по-висш,
Равнопоставен или пък дори най-низш
С настроението на служене към Бог.
(1.6.54)
За доказателство, моля чуйте описания
На примери, изложени в разкритите писания,
Които от реализациите са потвърдени
На великите души във преданост установени:
(1.6.55-56)
Макар за Кришна едва ли да има
По-уважаван възрастен роднина
От Нанда Махараджа във Враджа,
Чиято бащина любов илюзия поражда
И той не знае, че неговият син
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Всъщност е Върховният Бог необозрим;
Щом от обич и Нанда иска да Му служи даже
За другите какво изобщо може да се каже!?
(1.6.57)
Той също за привързаност и преданост се моли
Към лотосовите нозе на Кришначандра,
Което ясно стана от думите, които изговори
Със собствената си уста Махараджа Нанда:
(1.6.58-59)
"Моля те, чуй ме, мой скъпи Уддхава
Дори и моят Кришна да е Богът вечен,
Бащиното ми чувство към Него си остава;
Нека умът ми винаги към Него е привлечен.
(1.6.60)
Нека умовете ни към лотосовите нозе
На твоя Кришна бъдат вечно устремени!
Нека със езиците си да възпеем от сърце
Неговите свети имена, оставящи ни запленени!
Нека със телата си пред Него се прострем
И животите си във нозете Му да отдадем!
(1.6.61)
Където и да се скитаме из материалните вселени
Под въздействие на кармата си – добра или ужасна –
По божията воля нека делата ни, с благодат напоени,
Правят привличането ни към Кришна да нараства!"124
(1.6.62)
Приятелчетата на Бог Кришна във Вриндавана Дхама
Водени от Неговия прия сакха, гопала Шридама,
Изпитват чиста братска обич към Кришна, Бога,
И да си представят Неговите достояния не могат.
(1.6.63)
Макар че с Него се боричкат
И катерят се по Неговите рамене
Заради това, че силно Го обичат,
Като слуги почитат лотосовите Му нозе.
(1.6.64)
„Някои приятели на Кришна Му масажираха нозете,
А други, Негови слуги безгрешни, Му вееха със ветрила в ръцете.”125
(1.6.65-66)
Дори приятелките Му, гопите от Вриндавана,
124
125

„Шримад Бхагаватам” 10.47.66-67
„Шримад Бхагаватам” 10.15.17
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Прахта от чиито нозе за Уддхава е най-желана,
Най-скъпите на Кришна, в любовта си несравними,
Считат себе си просто за Негови слугини.
(1.6.67)
„О Господи, Ти, който отстраняваш
Страданията на жителите на Вриндаван!
Герой на всички дами, който разпиляваш гордостта
На Своите предани на усмивката си със сладостта!
О приятелю! Ний Твои сме слугини... Своя лик ни покажи
Със красота на лотосово цвете и желанията ни удовлетвори!” 126
(1.6.68)
"О колко жалко е, скъпи Уддхава,
Че Кришна във Матхура вече пребивава!
Спомня ли си на баща си къщните дела?
Сеща ли се за приятелите си, о велика душа?
За нас, Неговите слугини, никога ли не споменава?
Уханната си длан върху главите ни кога ли ще постави...?"127
(1.6.69-70)
Какво да говорим за другите красиви пастирки;
Дори Шри Радхика, която е най-издигната от всички
И която с качествата си любящи заплени
На Кришна цялото сърце и то завинаги,
Като прислужничка Му служи в лотосовите нозе.
Кое по-висше е от служенето, кажете ми, кое?!
(1.6.71)
"О господарю мой, мой истински съпруже!
Мой свиден, силнорък и съкровен любими!
Къде си, о, къде си? Колко си ми нужен!
Покажи се, моля Те, на Своята слугиня!
Мой приятелю единствен, къде ли си, къде?
В отсъствието Ти скръбта сърцето ми превзе!"128
(1.6.72)
В Дварака-дхама, всички царици, водени от Рукмини,
Също считат себе си за верни на Бог Кришна слугини.
(1.6.73)
"Когато Джарасандха и другите царе –
Разказваше Рукмини премаляла –
С вдигнати лъкове и стрели в ръце
Ме пазеха, да ме дадат на Шишупала,
Той насред сборището им ме отне
Както лъвът отнася плячката си цяла
126

„Шримад Бхагаватам” 10.31.6
„Шримад Бхагаватам” 10.47.21
128
„Шримад Бхагаватам” 10.30.39
127
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Насред стадо уплашени кози и овце;
Затова непобедимите бойци е увенчала
Прахта от лотосовите Му нозе,
Подслон на богинята на щастието дали –
Нека Той обект на обожанието ми вечно е!"129
(1.6.74)
„Знаейки, че отречения извършвам
С копнеж да се докосна до Неговите нозе,
Той дойде с приятеля си Арджуна
И ръката ми в свещен съюз прие.
При все това аз без гордост излишна
За метачка смятам се в дома на Кришна.”130
(1.6.75)
"Заговори сетне царица Лакшмана:
"Чрез аскетизъм и отречение от пристрастия
На Върховния всяка от нас слугиня стана,
Макар вътре в себе си Той да намира щастие."131
(1.6.76)
За другите да не говорим, и самият Баладев дори,
Който е Божествената Личност, от емоции гори
На приятелство чисто и покровителна любов
Към брат си Кришна, изначалния Върховен Бог.
(1.6.77)
Той също себе си за слуга на Кришна смята;
Въобще кой не се счита за Негов слуга във необята?
(1.6.78)
Хилядоустният Ананта Шеша, Санкаршана,
Да служи на Кришна на десет форми стана.
(1.6.79)
Рудра, който е експанзия на Садашива
И се проявява във неизброими светове
Е също гунааватара и украшение красиво
Във вселените насред всички полубогове.
(1.6.80)
Той също едничко нещо си пожелава
В миналото, в бъдещето и сега Шри Садашива винаги в екстаз признава
„Аз на Бог Кришна съм смирен слуга.”
(1.6.81)
129

„Шримад Бхагаватам” 10.83.8
«Шримад Бхагаватам” 10.83.11, стих, изговорен от царица Калинди
131
„Шримад Бхагаватам” 10.83.39
130
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От любов към Кришна цял опиянен,
Завладян от екстаз, той да танцува не престава,
Разсъблечен, с вид на луд, опепелен Качествата и забавленията на Кришна все възпява.
(1.6.82)
Всички емоции, каквито и да са те Било на родител, учител или приятел - се приема,
Че пълни са със чувствата на служене;
Такава е природата на Кришна-према.
(1.6.83)
Пък и Бог Кришна заслужава служене, нали?
Всъщност всеки е слуга на Неговите слуги.
(1.6.84)
Същият този Кришна като Чайтаня дойде сега;
Следователно всеки един е Негов слуга.
(1.6.85)
Някои Го приемат, други - не;
Всеки Негов слуга при все това е.
Онези, обаче, които не приемат това
Ще погинат от греховните си дела.
(1.6.86)
„Аз съм слуга на Бог Чайтаня,
На Бог Чайтаня съм слуга!
Аз нямам други занимания Слуга съм на слугите Му и само това!”
(1.6.87)
След това Свое пламенно признание,
Адвейта танцува и пее с вдигнато чело,
А в следния миг възвръща самообладание
И тихичко си сяда, като че нищо не е било.
(1.6.88)
Изворът на служещото настроение
Е Бог Шри Баларама без съмнение.
Пълните експанзии след Него, които ви описах аз,
Са всички под въздействето на същия екстаз.
(1.6.89)
Санкаршана винаги счита себе си за предан слуга,
Макар да е една от Неговите инкарнации във вечността.
(1.6.90)
Друг един Негов аватар, Шри Лакшмана
Макар красив и величав, все служи Той на Рама.
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(1.6.91)
Вишну, който в причинния океан лежи,
Е също проявление на Санкаршана
И в Неговото сърце също се таи
Емоцията на преданост голяма.
(1.6.92)
Адвейта Ачария е отделна Негова божествена експанзия,
В преданото служене винаги зает с мисли, думи и деяния
(1.6.93)
Той заяви: "Аз съм слуга на Бог Чайтаня!
Аз съм Му предан" – това е Неговото съзнание.
(1.6.94)
Той Бога Върховен обожаваше със Своята снага,
Предлагайки вода от Ганг, туласи пъпки и листа,
А с проповедта си преданото служене разпространи
И по този начин цялата вселена Той спаси.
(1.6.95)
Шеша Санкаршана, който държи планетите на Своите глави,
За да служи на Кришна в много форми Той се разшири.
(1.6.96)
Всички изброени дотук са инкарнации на Бог Кришна,
Но при все това винаги Му служат без гордост излишна.
(1.6.97)
Инкарнации на предани - бхакта-аватари
Наричани са те в писанията стари.
От позицията на такова едно въплъщение
По-висша няма, без съмнение.
(1.6.98)
Бог Кришна източникът е на всички инкарнации,
А всички други техни пълни части са им вариации.
Можем да съзрем, че цялото към своята част неотделима
Е в отношение, което висшият и по-нископоставеният имат.
(1.6.99)
Изворът на всички аватари чувства се по-висш,
Когато смята себе си за господар,
А възприема настроението на по-низш
Когато вярва, че е преданоотдаден с жар.
(1.6.100)
Да бъдеш преданоотдаден е позиция по-висша
Отколкото да си равнопоставен с Бог Шри Кришна,
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Защото преданоотдадените без фалшиво его
Са по-скъпи на Бог Кришна дори от самия Него.
(1.6.101)
Кришна счита отдадените си за по-велики от себе си самият;
Доказателства за това безчет в писанията ще се открият:
(1.6.102)
„О Уддхава! Нито Бог Брахма просветлен,
Нито Бог Шива, Лакшми или Санкаршана,
Никой в този свят, нито дори самият Мен
Ми е толкова скъп, колкото ти Ми стана!”132
(1.6.103)
Онзи, който равен на Кришна се счита,
Сладостта Му няма как да опита.
Тази сладост способен е да вкуси само този,
Който искрено Му служи, без лицемерни пози.
(1.6.104)
Това заключение на разкритите писания
Е също на опитните предани сърдечно достояние.
Глупците и негодниците не могат при все това
Да разберат величието на чувствата в предаността.
(1.6.105-106)
Баладева, Адвейта Ачария, Лакшмана,
Нитянанда, Шеша, Санкаршана
Нектарната сладост на щастието опитват,
Като чувства в служене и преданост изпитват.
За Тях няма по-голяма радост от това;
Не знаят нищо друго те по-сладко на света.
(1.6.107)
Какво за другите да кажем, дори сам Бог Кришна жадува
На вкуса на собствената си сладост да се полюбува.
(1.6.108)
Колкото и сладостта си да опита Той да се стреми,
Няма как без в чувствата на предан сам да се вглъби.
(1.6.109)
Затова Бог Кришна прие на предан славното положение
И появи се като Бог Чайтаня - съвършен във всяко отношение.
(1.6.110)
Както вече обясних, Той сладостта си вкусва
На предан в облика, в различните му чувства.
132

„Шримад Бхагаватам” 11.14.15
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(1.6.111)
Всички експанзии с емоциите на предани са заредени.
На блаженство по-висши прояви от тез не са установени.
(1.6.112)
Санкаршана е изначалният бхакта-аватара;
Сред тези инкарнации е и Адвайта Ачария.
(1.6.113)
Славата на Шри Адвейта Ачария е безгранична и пресвята!
Искрените Му призиви доведоха Махапрабху Чайтаня на земята.
(1.6.114)
Проповядвайки санкиртана Той вселената освободи.
По милостта Му с любовта към Бог човечеството се сдоби.
(1.6.115)
Кой може да опише славата безгранична
На Адвейта Ачария, Върховната Личност?
Словата, които знам и пиша са директно взети
От това, което съм чул от великите авторитети.
(1.6.116)
В нозете Му десет милиона пъти бих се поклонил
И умолявам Го в надежда да не съм Го оскърбил.
(1.6.117)
Славата Ти е бездънна и необозрима
Като водата в милиони океани и морета!
Реч за размерите й нима смисъл има?
За дръзко оскърбление ще бъде взета.
(1.6.118)
Слава на Ачария Адвейта! Слава! Вечна слава!
Слава на Чайтаня и Нитай, който превъзходен си остава!
(1.6.119)
Така в два последователни, подбрани стиха
Истината за Ачария Адвейта аз описах.
Сега, о предани, моля чуйте как ще загатна
Истината за петимата от Панча-таттва.
(1.6.120)
Молейки се на Шри Рупа-Рагунатха в светите нозе
Разказа на „Шри Чайтаня Чаритамрита” пак подзе,
Вървейки в стъпките им, Кришнадаса,
Слуга един пропаднал на земята.
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ГЛАВА СЕДМА
БОГ ЧАЙТАНЯ В ПЕТ АСПЕКТА
(1.7.1)
Нека най-напред отдам смирените си почитания
На Махапрабху Гоуранга Шри Чайтаня,
Който за свободните от всички притежания
Е крайната цел в този земен свят на страдания.
Той е единственото средство за напредъка в духовния живот;
Нека опиша щедрия Му принос към служенето със любов на Бог.
(1.7.2)
Нека на Махапрабху Чайтаня
Поднеса възслава и почитания!
Който в подслона на нозете Му е отдаден,
От него няма нийде никой по-прославен.
(1.7.3)
В началото за истината за духовния учител се загатва;
Сега ще се опитам да опиша и да обясня за Панча-таттва.
(1.7.4)
Тези пет таттви идват заедно с Махапрабху и Му помагат
Движението санкиртана с наслада заедно да изпълняват.
(1.7.5)
В духовно отношения между тези пет таттви
Различия няма, те са напълно еднакви
Защото на духовно ниво истината е прочута,
Че всичко е с природата една на Абсолюта.
Въпреки това в духовния трансценденталния свят
Има разнообразие от вкусове в букет богат
И за да вкуси сладостта им там тогава
Човек трябва да умее да ги разграничава.
(1.7.6)
На Шри Кришна нека почитанията си поднеса,
Който лично в този свят в пет облика се прояви Предан, експанзия на предан, инкарнация на предан и
Като чист предан, и като енергията на предаността.
(1.7.7)
Кришна е Богът върховен, източник на цялата ананда.
Макар че всички и всичко владее и контролира
И никой не е равен на Него, нито над Него се намира,
Той се появява като син на Махараджа Нанда.
(1.7.8)
Шри Кришна, Богът блажен най-върховен,
Е наслаждаващият се на раса-танца любовен.
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На девойките от Враджа Той водач и господар е,
А всички останали са Негови спътници и другари.
(1.7.9)
Същият този Бог Кришна лично тук се появи
Като Шри Чайтаня с вечните си придружители,
Които досущ като Него до един са велики души.
(1.7.10)
Махапрабху, който Върховният Бог сам е,
В екстаза си смирен преданоотдаден стана.
Но обликът Му е напълно трансцендентален,
Неопетнен от никакъв оттенък материален.
(1.7.11)
Вкусът на интимната любов към Кришна
Е с характеристика така прекрасна и духовно висша,
Че самият Кришна приема на преданоотдаден тяло,
За да я вкуси и да й се наслади изцяло.
(1.7.12)
Затова Чайтаня, макар да е върховният учител, без срам
Стана преданоотдаден и прие Нитай за Свой брат по-голям.
(1.7.13)
Инкарнацията на Бог Чайтаня като предан Адвейта Ачария е Затова тази троица (Чайтаня, Нитай и Адвейта) са господарите.
(1.7.14)
Единият от тях е Махапрабху,
А останалите двама са Прабху.
Макар да са господари, служат Те
На Махапрабху в лотосовите нозе.
(1.7.15)
Тримата господстващи - Адвейта, Нитянанда и Махапрабху Са достойни за обожание от съществата,
А четвъртият принцип - Шри Гададхар Прабху Обожава и тримата със любовта си свята.
(1.7.16)
Безчет са искрените бхакти, начело с Тхакура Шриваса;
Те като чисти преданоотдадени известни затова са.
(1.7.17)
Преданоотдадените, водени от Гададхара Пандита,
За инкарнации на вътрешната енергия на Бог се считат.
Те са доверени отдадени слуги на Бога
И в служене Нему завинаги да са заети могат.
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(1.7.18-19)
Всички тези преданооотдадени на Бога съкровени
Са вечните спътници и в забавленията неизменни.
Единствено с тях движението санкиртана Той разпространява,
Единствено с тях интимна обич вкусва и се наслаждава
И единствено с тях на всички хора щедро я раздава.
(1.7.20-21)
Характеристиките на Кришна могат да бъдат разбрани
Като съкровище, в което перлите на любовта са сбрани.
Въпреки че този склад на любовта дойде със Кришна,
Той бе запечатан, а същността му си остана скришна.
Но когато Шри Махапрабху пристигна с Панча-таттва
Те строшиха катинара и разграбиха безценните богатства,
За да вкусят любовта към Кришна, но ето че така ставаше Колкото повече я пиеха, толкова жаждата им се увеличаваше.
(1.7.22)
Петимата от Панча-таттва да танцуват не преставаха,
С нектарната божествена любов се опияняваха,
Танцуваха, плачеха, смееха се и като луди припяваха,
И на всекиго дивната любов към Бог раздаваха.
(1.7.23)
Когато Божията любов навред разпространяваха,
Махапрабху и Неговите другари не се съобразяваха
Дали кандидатът е с достойно или с недостойно поведение,
Нито къде трябва или не да се случи това разпространение.
Те не поставяха никакви условия, ала при всяка възможност добра
Членовете на Панча-таттва раздаваха любов към Бога на света.
(1.7.24)
Петимата ограбиха съкровищницата на любовта,
До насита пиха и раздадоха всичко от нея по света.
Ала тя не остана празна, недоимък в нея няма
Защото тази съкровищница дивна е вълшебно голяма
И колкото повече любов от нея се раздава щастливо,
Толкова повече все нова и нова изобилно прелива.
(1.7.25)
Наводнението от чистата любов към Бога
Придойде във всяка една мирска посока.
Млади, стари, жени, деца да се спасят не могат
И отнесени биват блажено от потопа.
(1.7.26)
Това движение ще потопи целия свят
И всеки от вълните му ще е залят,
Бил той благородник, на добродетели богат
Или долен негодник, или дори сакат,
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Куц, хром, немощен, глух или сляп.
(1.7.27)
Когато петимата членове на Панча-таттва видяха,
Че вълните на потопа от према целия свят заляха
И че е унищожено семето на материалното наслаждение,
Те се възрадваха от това изключително постижение.
(1.7.28)
Колкото повече петимата караха любовния дъжд да вали,
Толкова повече потопът му люлееше света на своите вълни.
(1.7.29-30)
Имперсоналистите, привързаните работници, фалшивите логици
Хулителите, неотдадените и най-нисшите сред общността от ученици
Са много опитни да избягват движението за Кришна съзнание
И затова потопът ги отмина на известно разстояние.
(1.7.31-32)
Като ги видя да бягат, Бог Чайтаня си рече:
"Как исках всекиго да залее този потоп!
Ще измисля начин да не се измъкват вече!"
И тъй с решението си Той беше готов.
(1.7.33)
След като внимателно обмисли положението,
Чайтаня прие санняса - санът на отречението.
(1.7.34)
Двадесет и четири години като семеен Махапрабху живя
И тъкмо преди да навърши двадесет и пет, санняс избра.
(1.7.35)
След като сана на отречението прие,
Шри Чайтаня Махапрабху привлече
Ума на онези, които отнасяха се зле,
Начело със логиците най-вече.
(1.7.36)
Тъй всичките неверници и ученици,
Кармични работници и зли критици
Дойдоха да се отдадат в нозете
На този дивен Бог на боговете.
(1.7.37)
Бог Чайтаня на всичките прости
И за оскърбленията им ги извини,
А те се потопиха в океана сладостен на служенето и предаността,
Защото никой не може да избяга на Махапрабху от милостта.
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(1.7.38)
Шри Чайтаня Махапрабху се появи,
За да спаси всички пропаднали души.
Затова какви ли не методи извая
Да ги изтръгне от ноктите на мая.
(1.7.39)
Всички станаха предани на Бог Чайтаня Дори недокосваемите млечхи и явани.
Само студентите на Шанкарачария успяха
Някак си да Му избягат и надалеч стояха.
(1.7.40)
Докато Махапрабху минаваше през Варанаси
На път за Вриндавана, тези маявади санняси
И сухи философи начини много
Намираха да хулят Него, Бога.
(1.7.41)
Хулителите казаха: „Макар че е санняси
Към изучаването на Веданта няма интереси,
Но вместо това в санкиртана се ангажира,
Като да пее и танцува никога не спира.
(1.7.42)
Този Чайтаня е съвсем неграмотен
И не знае дълга си, сведен от писанията.
Воден от чувствата си, Той не е самотен
На подобни сантименталисти във компанията."
(1.7.43)
Чувайки всички тези богохулни клевети,
Бог Чайтаня просто в себе си се усмихна.
Отхвърлил думите на Своите обвинители,
На тях не продума, но киртанът не стихна.
(1.7.44)
Тъй Чайтаня към Матхура продължи,
Пренебрегвайки хулите на тези маявади,
А сетне в Варанаси да се върне Той реши
Със ситуацията за да се справи.
(1.7.45)
Този път, не по традицията стара,
Махапрабху отседна в дома на Чандрашекхара,
Когото смятаха за член на нисша каста
Защото по рождение бе шудра, или каястха.
Понеже Богът, Върховният непогрешим,
Във действията си е напълно независим.
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(1.7.46)
Той отиваше редовно да се храни
В дома на Тапана Мишра,
А от саннясите не приемаше покани,
За да не се смесва с тях излишно.
(1.7.47)
Когато Санатана Госвами пристигна от Бенгалия
В дома на Тапана Мишра, той се срещна с Бог Чайтаня.
Там Бог Чайтаня остана непрекъснато цели два месеца,
През които му преподаде на преданото служене процеса.
(1.7.48)
Въз основа на поверителните заключения,
Дадени в писания като "Шримад Бхагаватам",
Той на Санатана предаде Своите наставления
За дейностите, от които преданият да е изтъкан.
(1.7.49)
Докато Бог Чайтаня Махапрабху наставляваше Санатана Госвами,
Чандрашекхара и Тапана Мишра от силна мъка бяха завладяни,
Затова с молба обърнаха се те към Бога, във нозете Му простряни:
(1.7.50)
„Колко дълго можем да търпим и слушаме
Критики за поведението Ти от Твоите хулители?
По-добре още сега с живота си да приключиме,
Преди ушите ни повече отрова да са опитали!
(1.7.51)
Маявади саннясите да Те нападат си позволяват,
А нашите сърца от тези критики се разболяват."
(1.7.52)
Когато Тапана Мишра и Чандрашекхара оплакаха се така,
Шри Чайтаня Махапрабху отвърна само със усмивка лека
И без думичка да каже все тъй мълчалив остана;
В това време към Него се приближи един брахмана.
(1.7.53)
Този брахмана веднага падна във нозете
На Махапрабху и с допрени длани на ръцете
Го помоли да приеме неговото предложение
С леко сърце и радостно настроение:
(1.7.54)
"За всичките санняси в Варанаси
Разтварям днес вратите на дома си.
О Господарю мой, мечтата ми сбъдни!
Поканата ми приеми и гост бъди ми Ти!
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(1.7.55)
Мой скъпи Господарю, знам,
Че предпочиташ да оставаш сам,
Отколкото с другите санняси близо да общуваш,
Но моля Те, благослови дома ми като ми гостуваш!"
(1.7.56)
Богът усмихна се и прие тази покана
От брахмана, който го канеше в дома си.
Той стори това от милост най-голяма
Към всички тези маявади санняси.
(1.7.57)
В чужд дом да гостува Бог Чайтаня не приемаше покана
И това бе добре известно на благочестивия брахмана,
Но понеже вдъхновение отвътре от сърцето той получи,
Искрено и настоятелно замоли с надежда това да се случи.
(1.7.58)
На следния ден Махапрабху дома на брамина посети
И завари всеки бенарески санняси там кротко да седи.
(1.7.59)
Веднага щом саннясите видя, Бог Шри Чайтаня
Незабавно им поднесе Своите почитания,
А след това отиде нозете си да измие.
После седна там смирен да се прикрие.
(1.7.60)
Като приседна на земята, Махапрабху прояви мистичната си мощ
И засия с лъчение по-ярко от милион слънца в тъмната нощ.
(1.7.61)
Когато саннясите видяха яркото сияние
От тялото на Махапрабху Шри Чайтаня,
Умовете им бяха привлечени, те местата си изоставиха
И незабавно почит да Му отдадат до един се изправиха.
(1.7.62)
Водачът на всички присъстващи маявади санняси
Бе познат с името Пракашананда Сарасвати.
Той обърна се по следния начин към Махапрабху
И всеки почтителните му и ясни думи чу:
(1.7.63)
„Моля Те, Твоя Светлост лъчиста,
Моля Те, ела веднага тук при нас!
Защо стоиш на това място нечисто?
Защо скърбиш във този час?”
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(1.7.64)
Махапрабху отвърна им смирен:
"Към по-низш орден Аз съм причислен.
Сред санняси като вас не заслужавам
Да сядам, нито да се разполагам."
(1.7.65)
Обаче Пракашананда Сарасвати
Хвана лично Шри Чайтаня за ръката
И с голямо уважение и почитание
Го разположи насред цялото събрание.
(1.7.66)
Рече Му Пракашананда Сарасвати:
"Разбрах, че името ти е Кришна Чайтаня
И че си ученик на Кешава Бхарати.
Затова заслужаваш слава и почитания.
(1.7.67)
Ти принадлежиш на нашата сампрадая от санняси
И си дошъл да живееш тук във селото ни, Варанаси.
Защо тогава с нас не желаеш да общуваш Ти?
Защо дори избягваш да ни погледнеш със очи?
(1.7.68)
Та Ти си санняси, отреченик,
А пееш и танцуваш до изтощение
Като че си някой фанатик
Всред Твоето санкиртана движение.
(1.7.69)
Медитацията и изучаването на „Веданта Сутра”
Са единствените задължения на един санняси.
Защо, нехайно изоставяйки ги, от зори до утро
Ти танцуваш с тези фанатици от нисшите класи?
(1.7.70)
Сиянието Ти е такова, че си на Нараяна подобен!
Би ли обяснил защо представяш се за долнопробен?"
(1.7.71)
Шри Чайтаня Махапрабху отвърна на Пракашананда Сарасвати:
„Слушай, скъпи господине, причината за както ти виждаш делата.
Моят духовен учител Ме считаше за глупав и необразован
И затова Ме укоряваше да не се мисля за способен:
(1.7.72)
"Понеже си голям глупак – Ми каза – е излишно
Да изучаваш философията на Веданта.
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Вместо това възпявай святото име на Кришна То е същината на всяка ведическа мантра.
(1.7.73)
Святото име на Кришна просто като възпява
Човек от съществуването материално се освобождава.
Всъщност, просто възпявайки Харе Кришна мантра
Той може да види нозете на Бога - същината на Веданта.
(1.7.74)
Няма друг принцип в тази епоха на страдания
Освен възпяването на святото име.
То е смисълът на всичките писания
И същината на ведическите химни.
(1.7.75)
След като силата на маха-мантрата си изясних,
Моят духовен учител Ме научи друг един стих,
Като ме посъветва никога да не го забравям
Докато с гърлото си името на Бог повтарям.
(1.7.76)
"В епохата на Кали друг начин за напредък няма,
Повтарям: друг начин няма, друг начин няма,
Освен възпяването без притворство и измама
На Харинама, Харинама, Харинама!"
(1.7.77)
Откакто Моят гуру-махараджа това ми нареди,
Аз непрестанно пея имената Божии свети,
Но си помислих, че може би някъде сбърках
Защото, възпявайки ги постоянно, се обърках.
(1.7.78)
Повтаряйки името Божие във чист екстаз,
Себе си съвсем докрай изгубих Аз!
И ето, смея се, лея сълзи, танцувам,
Пея и като безумец същ лудувам.
(1.7.79)
Сбирайки полека Своето търпение,
Аз размислих и достигнах до решение,
Че възпяването на светите имена с внимание
Е причината да се загуби моето духовно знание.
(1.7.80)
Осъзнах, че все повече и повече полудявам,
Колкото повече името свято възпявам.
И веднага на учителя си в лотосовите нозе
Мислите си открих със свито сърце.
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(1.7.81)
„Мой скъпи господарю, каква мантра си Ми дал?
Просто като я възпявам Аз съм вече полудял!
(1.7.82)
Екстазното възпяване на светите имена
Ме кара да танцувам, смях и плач Ми причини!"
Тогава духовният Ми учител, чувайки това,
Усмихна се и ето що Ми промълви:
(1.7.83)
„Духовната природа на Харе Кришна маха-мантра е такава,
Че който я повтаря незабавно своята любов към Кришна проявява.
(1.7.84)
Религиозност, благоденствие, наслаждение,
А в крайна сметка и освобождение
Са четирите известни цели в този живот;
Но погледнем ли петата - любовта към Бог,
Незначителни като сламка на пътя бледнеят
Останалите четири в сравнение със нея.
(1.7.85)
За преданоотдадения, който бхава е развил
Удоволствието от всички други нисши цели
Е като капка след като в океана той е бил.
Със любовта към Бога нищо друго не се мери!
(1.7.86)
Заключението на всички разкрити писания
Е човек да събуди в дълбините на своето съзнание
Съкровената си любов към Бога спяща.
Ако с Тебе се е случило – това е съдба блестяща!
(1.7.87)
Една чудна характеристика на любовта към Бога
Е, че в тялото симптоми на екстаз да се пробудят могат,
Които карат предания все повече и повече да пожелава
Подслон във лотосовите нозе на Бог да притежава.
(1.7.88)
Когато любовта към Бога се пробуди
Човек наистина като че прави неща луди Понякога плаче, понякога се смее,
Понякога тича насам-нататъка и пее.
(1.7.89-90)
Изпотяване, треперене, настръхване на косите,
Сълзи, пресекващ глас, пребледняване на страните,
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Лудост, меланхолия, търпение,
Гордост, радост и смирение –
Това са естествените симптоми различни
На любовта към Бога екстатична,
Която кара предания да танцува
И в океан от блаженство да плува.
Докато Харе Кришна мантра възпява,
Всички тези признаци той проявява.
(1.7.91)
Постигнал си върховната цел на живота, мое скъпо дете!
Развил си Ти любов към Бога; от това няма по-добре!
Тъй толкова много радост донесе на мен!
Знай, че завинаги ще съм Ти задължен!
(1.7.92)
Мое скъпо дете, продължавай да танцуваш,
Да пееш в санкиртана и с преданите да общуваш.
Освен това, светите имена не само възпявай,
А излизай и славата им разпространявай,
Защото по този начин Ти ще си способен
Да освободиш всеки в този свят поробен."
(1.7.93)
След като тези наставления ми даде
Учителят ми стих от "Бхагаватам" ми предаде,
Който е самата същина на пътя;
Затова го повтори не знам колко пъти:
(1.7.94)
„Когато човек наистина напреднал става
И на възпяването на святото име се наслаждава,
Понеже Богът му е много скъп, той се вълнува,
Пее високо, смее се, плаче и като луд танцува,
Без от мнението на хората да се интересува.”133
(1.7.95-96)
В тези слова на учителя си вярвам непоколебимо
Затова винаги – и сам, и с бхактите – пея святото име.
Когато то кара Ме да викам или да танцувам,
Аз да викам и танцувам не преставам.
Моля не мислете, че преднамерено се преструвам;
От само себе си така се получава.
(1.7.97)
Сравнено с океана от блажени чувства,
Които възпяващият Харе Кришна вкусва,
Удоволствието от брахмананда, за което душата е копняла,
133

„Шримад Бхагаватам” 11.2.40
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Е като локвата вода нечиста, застояла във канала.
(1.7.98)
„Мой скъпи Боже, господарю на вселената, от щастие залян,
Виждайки лице в лице Теб, аз къпя се в блажен и необятен океан.
Сега, в него плувайки разбирам, че тъй нареченото щастие
Във този свят оскъдно е като вода, събрала се в копитце от теле."134
(1.7.99)
След като изрече тези думи Шри Чайтаня Махапрабху,
От саннясите маявади беше трогнат всеки, който ги чу.
В умовете им настана промяна и така
Те заговориха с удовлетворяващи слова:
(1.7.100)
„Скъпи Чайтаня Махапрабху, това, което казваш, е напълно вярно.
Само щастливецът сдобива се със любовта към Бог трансцендентална.
(1.7.101)
Скъпи Господине, ние не възразяваме срещу това,
Че докрай отдаден си на Кришна - тук няма никаква беда.
Всички са удовлетворени, но бъди добър и ни кажи
Защо избягваш разговорите върху „Веданта Сутра” Ти?
Къде е грешката в това Те молим милостиво обясни?”
(1.7.102)
Като чу маявадите да говорят така,
Махапрабху усмихна се, смирен и тих
И каза им: "О, Мои скъпи господа,
Мога да ви разкрия, ако нямате против
Нещичко за философията Веданта:
Ученик, който е сериозен, любознателен и непривързан,
На Истината Абсолютна осъзнава връхната поанта
И предано служене да отдава е забързан,
Следвайки напътствията дочути
От строфите на „Веданта-шрути”"
(1.7.103)
Чувайки това всеки един от саннясите по-смирен стана
И обърнаха се те към Шри Чайтаня като към самия Нараяна.
(1.7.104)
„Скъпи Чайтаня Махапрабху – те заявиха –
Наистина, думите Ти много ни удовлетвориха.
А освен това осанката Ти е така прекрасна,
Че да Tе съзерцава всеки от нас се захласна.
(1.7.105)
134

„Хари Бхакти Судходая” 14.36
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Скъпи Господине, под Твоето божествено влияние
Нашите умове достигат удовлетворено състояние.
Ние вярваме, че оттук насетне Твоите слова
Ще са толкова логични, колкото и досега.
Затова Те молим, ако искаш и до утре,
Говори върху сентенциите на „Веданта Сутра”
(1.7.106)
Богът каза: "Тази Веданта философия
Словото на Върховния Нараян в строфи е,
Когато Той приема, почитаеми санняси,
Облика на Кришна Двайпаяна Вяса.
(1.7.107)
Грешки, илюзия, несъвършени сетива, измама Материални дефекти в думите на Бога няма.
(1.7.108)
В Упанишадите и „Брахма Сутра” се описва
Абсолютната Истина, ала тя наистина позната става
На онзи, който на стиховете друг смисъл не приписва В това е на разбирането върховната слава.
(1.7.109)
Шанкарачария навсякъде с косвени значения
На ведическата литература дава обяснения.
Който ги слуша стига само до падение.
(1.7.110)
Сам Шанкарачария няма никаква вина По волята на Върховния случва се това,
Че в значенията, които той е обяснил,
Истинската цел на Ведите е прикрил.
(1.7.111)
Върховната Божествена Личност несъмнено е
Абсолютната Истина според директното разбиране.
Всяко духовно съвършенство от Него произхожда;
Никой не може да е равен Нему или да Го превъзхожда.
(1.7.112)
Всичко във Върховния Бог е духовно –
И мощта, и атрибутите, и Неговата форма.
Ала във философията маявада покрито могъществото Му остава,
Тъй като тя теорията на имперсонализма защитава.
(1.7.113)
Изпълнена с духовни съвършенства е Личността на Бог върховна;
Затова тялото, името, славата и придружителите Му са все духовни.
Маявади философът, поради невежество за природата им дълбоко,
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Казва, че всички те са преобразования на проявлението на доброто.
(1.7.114)
Шанкарачария, който е инкарнация на Шива,
Не е виновен, тъй като е просто слуга,
Изпълняващ заръката на Бога търпеливо.
Ала уви, обречени са на злочеста съдба
Онези, които следват философията му маявада;
Целият им напредък в духовното знание пропада.
(1.7.115)
Този, който смята, че трансценденталното тяло
На Бог Вишну е изградено от материята цяло
Е в лотосовите нозе на Бога оскърбител
И няма по-голям от него изявен хулител.
(1.7.116)
Богът е досущ като огромен огън, който пламти,
А съществата живи са Неговите мънички искри.
(1.7.117)
Душите несъмнено са енергия на източника.
Те не са еднакви с Кришна, който е енергетика.
Това е много живо описано във „Вишну Пурана”,
„Бхагавад Гита” и друга ведическа литература избрана.
(1.7.118)
"Освен тази мая, о силноръки Арджуна, има и друга
Пак Моя, по-висша енергия, по чиято заслуга
Появяват се душите, които в този свят се намират
И ресурсите на материалната енергия експлоатират."135
(1.7.119)
„Енергията на Бог Вишну може да се обобщи
В следните разграничени категории на брой три –
Духовна енергия, живи същества и незнание.
Духовната енергия е пълна със познание;
Живите същества, макар и да принадлежат
На духовната природа, са склонни да се оплетат.
А третата енергия, която във невежество се проявява
В действията за плодовете може да се наблюдава.”136
(1.7.120)
Философията маявада е толкова заблудена,
Че взима за Върховния всяка душа обусловена
И по този начин със монизма си прикрива
На Истината Абсолютна славата красива.
135
136

„Бхагавад Гита” 7.5
„Вишну Пурана” 6.7.61
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(1.7.121)
Във „Веданта Сутра”, своето велико произведение,
Шрила Вясадев описва ясно с цялото си умение
Как всичко е на енергията на Бога преобразувание.
Шанкара, обаче, е подвел света със свойто тълкувание,
Че Вясадева сбъркал е; и така началото навред поставя
На движение, което на теизма силно се противопоставя.
(1.7.122)
Според Шанкара, когато някой се съгласява
С идеята, че енергията на Бог се трансформира,
Той всъщност заблуден в илюзия попада
И че Абсолютната Истина се променя подразбира.
(1.7.123)
На енергията преобразуването
Е истина доказана, неоспорима.
Илюзорно и погрешно е тълкуването,
Че душата с тялото си е сравнима.
(1.7.124)
Върховният Бог непогрешим е
И съвършен във всяко отношение.
Затова с енергиите си невъобразими
Трансформира космичното проявление.
(1.7.125)
Философският камък желязото докосва
И го превръща в злато, без да се износва.
Тъй вече много лесно и от всички се разбира,
Че Бог не се променя щом енергиите си трансформира.
(1.7.126)
Макар философският камък чинтамани
Да създава бисери и скъпоценни камъни,
Бижута, злато и съкровища безброй,
Във формата си неизменен си остава той.
(1.7.127)
Ако в материалните обекти съществува
Такава енергия невъобразима
Защо да не повярваме и в друго –
В невъобразимата енергия, която Богът има?
(1.7.128)
Омкара, ведическата тонова вибрация,
Първата дума в литературата на Ведите,
Основа е на всички други вариации.
Затова редно е омкара да приемате
На Върховния за звуково проявление
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И за извор на космичното творение.
(1.7.129)
Целта на Върховната Божествена Личност е да даде представа,
Че цялото ведическо познание се корени във омкара (пранава).
Докато второстепенната комбинация от думи „тат твам аси”
Е само частично обяснение на ведическото знание, скъпи санняси.
(1.7.130)
Омкара (пранава) маха-вакя се нарича –
На Ведите най-великото слово (маха-мантра).
Шанкаритите, обаче, значението й покриват и отричат,
Наблягайки своеволно на "тат твам аси" като сиддханта.
(1.7.131)
Бог Кришна е този, който трябва да бъде опознат
Във всички ведически сутри и произведения.
Но последователите на Шанкара отричат този факт,
Като го покриват с индиректни обяснения.
(1.7.132)
Ясни от само себе си, с природата на откровения
Са всичките ведически произведения,
Ала бъдат ли някак интерпретирани,
Очевидната им яснота ще е компрометирана.
(1.7.133)
Своята философия за да могат да докажат,
Последователите на школата Маявада
От истинското значение готови са да се откажат,
Макар и лесно разбираемо, a обяснението им спада
Към индиректното, завоалиращо смисъла значение,
Което основава се на тяхното богато въображение."
(1.7.134)
Сетне Махапрабху посочи по реда си
На Шанкара погрешните обяснения
И всички сбрали се маявади санняси,
Останаха смаяни от удивление.
(1.7.135)
Маявади саннясите рекоха: “Твоя святост, знай
Че ние всъщност не възразяваме ни найМалко на това как тези значения пред нас обори.
Ти съвсем ясно за смисъла на сутрите говори.
(1.7.136)
Ние знаем, че Шанкара умело с думите жонглира
И че всичко това от въображението му извира,
Ала понеже сме от сектата му, с примирение
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Приемаме го, макар да не ни носи удовлетворение.
(1.7.137)
Нека сега да видим – маявади -саннясите рекоха със уважение Колко добре можеш да опишеш на сутрите директното значение.”
Чувайки това, Бог Чайтаня Махапрабху започна Своето обяснение:
(1.7.138)
"Брахман, който от най-великото е по-велик,
Е не друг, а Върховният Бог прекраснолик.
Той изпълнен е с шестте си съвършенства без предел.
Той е изворът, от който истина и знание светът е взел.
(1.7.139)
Върховният Бог в Своята изначална форма на блаженство
Е изпълнен с трансцендентни достояния и съвършенства,
Които от замърсяването на материята са освободени.
Всички Веди към личността на Бог са целеустремени.
(1.7.140)
Когато говорим за Върховния като за безличностен,
Всъщност отхвърляме енергиите Му духовни.
Естествено, приемем ли само половината истина,
Няма как да разберем целостта й безусловно.
(1.7.141)
Само чрез предано служене,
Което започва със слушане,
Човек може да се обърне към Бога;
Други средства да помогнат не могат.
(1.7.142)
Практикува ли предано служене една душа
Под напътствията на духовния учител, в нея
Пробужда се към Бога любовта –
Този процес се нарича абхидхея.
(1.7.143)
Ако някой своята любов към Бога е развил
И в лотосовите нозе на Кришна се е прислонил,
Той постепенно привързаността си губи
Към всякакви обекти и занимания други.
(1.7.144)
Любовта към Бога е толкова възвишена,
Че се приема за петата цел в човешкия живот.
Пробуждайки своята обич към Кришна,
Човек за интимната любов е готов
И успява радостен да вкуси нея
Още в това тяло докато живее.
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(1.7.145)
Върховният Бог, който е по-велик и от най-великия,
Става покорен на Своя предан, и на най-незначителния,
Заради неговото служене с преданост изпълнено.
Такава е природата му, така красиво и възвишено,
Че безкрайният Бог на незначителната джива се покорява
Заради служенето, което съществото живо с любов Му отдава.
И в обмяната на дейности на преданост със Бога
Преданите да се наслаждават наравно с Него могат.
(1.7.146)
Самбандха - между човек и Върховния Бог връзката дълбока,
Свързаните с нея дейности (абхидея) и прайоджана – най-висшата цел –
Която е любовта - тези три теми са едничкият предмет на всяка шлока
От „Веданта Сутра” – на философията Веданта крайният предел."
(1.7.147)
Когато събранието на маявади саннясите така чу
Обяснението, изложено от Чайтаня Махапрабху
На основата на самбандха, абхидхея и прайоджана,
Тонът, с който заговориха, много по-смирен стана.
(1.7.148)
"Почитани господарю, Ти си самото олицетворение
На ведическото знание, Ти си самият Нараяна!
Милостиво ни прости за оскърбленията,
Че критикувахме Те ние, клетници окаяни."
(1.7.149)
От момента, в който маявади саннясите чуха
Обяснението от Бога на „Веданта Сутра”,
Умовете им се промениха и по заръка на Махапрабху Чайтаня
От устите им звучеше „Кришна! Кришна!” в неспирни възклицания.
(1.7.150)
Ето как обидите на саннясите маявади
Бог Чайтаня до една прости
И както само милостивият прави
С Кришна-нама ги благослови.
(1.7.151)
След това саннясите приеха Бога в своята среда
И всички заедно опитаха от дадената им храна.
(1.7.152)
Като се наобядва със саннясите маявади,
Чайтаня, който като Гоурасундара се слави,
Завърна се в Своето местоживеене;
Такива бяха чудните Му забавления.
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(1.7.153)
Чувайки доводите на Махапрабху Кришна Чайтаня,
Чандрашекхара, Тапана Мишра и Госвами Санатана
Бяха до един напълно в сърцата си удовлетворени
От победата Му над маявадите санняси разгромени.
(1.7.154)
Тогава мнозина маявади санняси
Дойдоха да видят Бога в Варанаси.
След постъпката, с която се прослави
Целия град започна да Го слави.
(1.7.155)
Шри Чайтаня Махапрабху посети град Варанаси
И всичките му жители изразиха благодарността си.
(1.7.156)
Стотици хиляди в тълпа
Трупаха се пред Неговата врата.
(1.7.157)
Когато Богът отиваше да посети храма на Вишвешвара,
Огромно множество се сбираше да Го види в надпревара.
(1.7.158)
Когато Богът отиваше в Ганг да се окъпе,
От хилядни тълпи нямаше къде да стъпи.
(1.7.159)
Когато твърде много народ се стълпяваше
Шри Чайтаня Махапрабху се изправяше,
Вдигаше ръце и „Хари! Хари!” възпяваше,
На което хората отвръщаха с радостни овации,
Изпълвайки небето и земята с чудната вибрация.
(1.7.160)
След като хората масово така спаси
Богът реши от Варанаси да си върви
И оставяйки напътствия на Санатана,
Той изпрати го на път за Вриндавана.
(1.7.161)
Понеже Варанаси бе винаги пълен с шумни тълпи,
След като изпрати Санатана във Вриндавана,
Бог Чайтаня Махапрабху реши да си върви
И отправи се към Джаганнатха Пури край океана.
(1.7.162)
Накратко тук разказах тези забавления на Чайтаня,
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Ала по-късно ще дам пълното им описание.
(1.7.163)
Шри Кришна Чайтаня и Неговите придружители
Действаха на любовта към Бога като подбудители.
Светите имена на Кришна Те навред разпространиха
И всички във вселената сърдечно Им благодариха.
(1.7.164)
Бог Чайтаня изпрати двама генерали подбрани –
Шри Рупа Госвами и Шри Санатана Госвами –
Във Вриндавана да се установят
И култа на бхакти да разпространят.
(1.7.165)
Както Рупа Госвами и Санатана Госвами
Изпратени бяха от Махапрабху в Матхура,
Така в Бенгал отидоха да проповядват също двама Шрила Нитянанда Прабху и Харидаса Тхакура.
(1.7.166)
Сам Чайтаня Махапрабху лично Южна Индия посети
И името на Кришна във всеки град и село там разпространи.
(1.7.167)
Така Богът стигна до най-южната точка,
Сетубандха, на индийския полуостров.
Навсякъде култа на бхакти и любовта към Кришна разпространи
И по този начин всички хора по пътя си освободи.
(1.7.168)
Така аз обясних истината за Панча-таттва; всеки, който я чу
Обогати още повече знанието си за Шри Чайтаня Махапрабху.
(1.7.169)
Докато възпява Панча-таттва маха-мантра
Човек трябва да спомене Шри Чайтаня, Нитянанда,
Адвейта Ачария, Гададхара, Шриваса
И бхактите - техните последователи това са.
(1.7.170)
Отново и отново на Панча-таттва се покланям!
Да разкажа нещичко за Шри Чайтаня на милостта Им се осланям.
(1.7.171)
На Шри Рупа и Шри Рагхунатха в лотосовите нозе
Аз моля се с допрените си молитвено ръце
И винаги желая пътеката ми с милостта им да е пропита,
За да разказвам, следвайки стъпките им, „Чайтаня Чаритамрита”!
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ГЛАВА ОСМА
АВТОРЪТ ПОЛУЧАВА ЗАРЪКИТЕ НА КРИШНА И ГУРУ
(1.8.1)
Поднасям своите сърдечни почитания
На Върховния Бог, Махапрабху Чайтаня,
По чието желание танцувам като куче, вързано на здрав конец
И ето ме, пиша „Чайтаня Чаритамрита”, макар да съм такъв глупец!
(1.8.2)
Нека отдам своите смирени почитания
На Махапрабху Шри Кришна Чайтаня,
Който е известен като Гоурасундара, златен и красив!
Поклони и на Нитянанда, който винаги е истински щастлив!
(1.8.3)
Покланям се и на Адвейта Ачария, който е много милостив!
И на великия Гададхара Пандита, тъй мъдър и ученолюбив!
(1.8.4)
Да отдам смирените си почитания нека
На Шриваса Тхакура и на всеки
Преданоотдаден искрен в своето сърце!
Аз падам ничком и обожавам техните нозе.
(1.8.5)
Лотосовите нозе на Панча-таттва ако възпоменава,
Немият става сред най-красноречивите поети,
Сакатият способен е и планини да прекосява,
А слепецът клет вижда звездите в небето.
(1.8.6)
Образованието, което псевдоучените гордо култивират,
Без твърденията на „Чаритамрита” да приемат и разбират,
Е като шумното квакане на жаби, които в блато се намират.
(1.8.7)
Който славата на Панча-таттва не приема,
Но въпреки това на преданоотдаден се превзема,
Никога не ще постигне на Бог Кришна милостта,
Нито ще напредне в крайна сметка към целта.
(1.8.8)
В миналото царе като Джарасандха,
Тъст на порочния и злонамерен Камса,
Стриктно следвали ведическите ритуали
И така обожание на Бог Вишну отдали.
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(1.8.9)
Който не приема Кришна за Бога Върховен
Несъмнено е просто един демон греховен.
Който не приема Чайтаня, същият този Кришна,
И той е демон, друга квалификация е излишна.
(1.8.10)
Бог Шри Чайтаня Махапрабху помисли и реши:
„Ако хората не Ме приемат, това ще ги унищожи.”
Така милостивият Бог без да се колебае на часа
Прие санняса, ордена на отречението от света.
(1.8.11)
„Ако някой Ми отдава почитания
Дори приемайки Ме за обикновен санняси,
Ще намалеят материалните му желания
И той ще се спаси от участта си."
(1.8.12)
Ако някой този милостив Бог не уважава
И Чайтаня Махапрабху отказва да обожава,
Той за демон трябва да се счита грешен
Дори „издигнат в обществото” да е наречен.
(1.8.13)
Затова отново и отново, вдигнал своите длани
Аз умолявам всички люде: братя мои, дружно
Обожавайте Шри Нитянанда и Шри Чайтаня!
Без излишни спорове, без препирни ненужни!
(1.8.14)
Логиците твърдят: „Така просто не става!
Как човек да реши кое Божество да обожава
Ако не стигне на разбирането до момента
Чрез логика последователна и аргументи?
(1.8.15)
Ако наистина се интересувате от логика и аргументи
Бъдете любезни да приложете същите инструменти
На Чайтаня Махапрабху към милостта Ще видите тогава колко поразителна е тя!
(1.8.16)
Ако човек допуска много оскърбления докато възпява
Светите имена на Кришна, оскърбленията са като плява,
Която, въпреки усилията му да мантрува живот след живот,
Му пречи да постигне крайната цел - любовта към Бог.
(1.8.17)
„Развивайки философско познание
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Човек в духа освобождение постига.
Извършвайки жертви и благородни деяния
С чувствени наслади в рая се сдобива.
Ала преданото служене към Бог е рядкост такава,
Че и стотици хиляди подобни жертви да изпълнява,
Той пак неспособен да го получи остава."137
(1.8.18)
Ако преданият иска от Бога освобождение
Или материално сетивно наслаждение,
Кришна незабавно и с готовност му ги дава,
Но скришно служенето с любов чиста си остава.
(1.8.19)
„Великият мъдрец Нарада каза: „Мой скъпи Юдхиштхира,
Кришна винаги ви помага. Той е ваш господар, учител, Бог,
Най-скъп приятел и роднина, но въпреки това понякога избира
Да е слуга на Пандавите и да изпълнява заповедите ви е готов!
Щастливци сте големи, защото възможна е подобна връзка
Единствено във бхакти-йога, служене с преданост дръзка.
Богът с лекота освобождение раздава,
Ала бхакти току-тъй Той не дарява,
Защото този процес като с въже Го обвързва
И към предания Му със обич Го привързва." 138
(1.8.20)
А Бог Шри Чайтаня щедро на всички раздава
Любовта към Кришна, без да се съобразява
С време, място и квалификация на този, който получава.
Той кришна-према даже на Джагай и Мадхай дава!
Какво можем да кажем за онези щастливци тогава
Които благочестие и извисеност вече притежават?
(1.8.21)
Тъй като Махапрабху е самият Бог Върховен
Той е напълно независим и е съвсем свободен
Божията любов най-съкровена и най-поверителна,
Да раздава всекиму, без да обмисля предварително.
(1.8.22)
Дали е оскърбител или пък не е
Всеки, който дори сега призове
Имената свети на Нитянанда Прабху и Бог Гоуранга
Сълзи от екстаз рукват от очите му като Ганга.
(1.8.23)
За Нитянанда Прабху просто като се разговаря,
Любовта към Кришна се пробужда и разгаря,
137
138

„Бхакти Расамрита Синдху” 1.1.36
„Шримад Бхагаватам” 5.6.18
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Ръцете и нозете във екстаз треперят
И сълзи от очите като Ганг се леят.
(1.8.24)
Оскърбленията се взимат под внимание,
Когато възпявам Харе Кришна мантра аз.
Само като я повтаря, дори и със старание
Човек не може да изпитва истински екстаз.
(1.8.25)
„Ако сърцето на човека не се промени,
Сълзи ако не потичат от неговите очи,
Крайниците му ако не трептят и не изтръпват,
Космите по тялото му ако не настръхват
Харе Кришна махамантра докато възпява,
Значи сърцето му е с желязна направа;
Това на оскърбления се дължи
На святото име в нозете свети.”139
(1.8.26)
Харе Кришна маха-мантра просто като възпява
Без оскърбления човек от греховете се освобождава
И тогава преданото чисто служене се проявява,
Което причината за любовта към Бога става.
(1.8.27)
Когато любящото служене към Бога се пробуди,
Промени в тялото то причинява Очите леят сълзи, а гласът се губи,
Снагата се поти, трепти, пулсът се ускорява.
(1.8.28)
Като резултат от възпяването на светите имена на Бог
Човек прави такъв голям напредък в духовния живот,
Че неговото материално съществуване се прекратява
И едновременно с това любов към Бога получава.
Святото име е толкова трансцендентално могъщо и чисто,
Че като произнесе дори един път само мантрата Харе Кришна,
Човек много лесно в свое притежание и отведнъж добива
Всички съкровища, които в Шри Харинама се откриват.
(1.8.29-30)
Ако някой възвишеното име на Кришна възпява,
Ала любовта към Бога въпреки това не се явява,
Нито сладки сълзи в очите сухи заблестяват
Ясно е, че заради нанесени в мантруването обиди
Семето на името не може бял свят да види.

139

„Шримад Бхагаватам” 2.3.24
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(1.8.31)
Но ако някой, дори със много слаба вяра,
Имената на Чайтаня и Нитянанда повтаря,
Много бързо той от всички оскърбления се освобождава
И като пее Харе Кришна екстатичната любов се проявява.
(1.8.32)
Чайтаня, независимият Бог Върховен,
Е най-великодушен, милостив и благороден.
Не иска ли човек да Го обожава,
Той никога не се освобождава.
(1.8.33)
О глупци, „Шри Чайтаня Мангала” просто четете!
Така цялата слава на Махапрабху ще разберете.
(1.8.34)
Забавленията на Кришна са описани от Вяса
В разказите на „Бхагавата Пурана”
По същия начин Тхакура Вриндавана даса
Разказва забавленията на Бог Чайтаня.
(1.8.35)
„Чайтаня Мангала” бе съставена от Тхакура Вриндавана даса.
Слушането на тази книга всякакво нещастие и скръб отнася.
(1.8.36)
Четейки „Чайтаня Мангала”, наричана „Чайтаня Бхагавата”,
Човек разбира славата на истината съвършена и богата
За Чайтаня и Нитай и стига истината най-висша,
Стаена в преданото служене към Бог Шри Кришна.
(1.8.37)
В „Шри Чайтаня Мангала”, своето велико произведение,
Станало по-късно известно като „Чайтаня Бхагавата”,
Вриндавана даса Тхакура е дал съвършеното заключение На преданото служене есенцията и същината,
Като авторитетните твърдения цитира,
Които в „Бхагават Пурана” се намират.
(1.8.38)
„Чайтаня Мангала” ако чуе дори най-заклетият атеист,
Той незабавно става преданоотдаден чист.
(1.8.39)
Съдържанието на тази книга е така възвишено,
Че изглежда сякаш не е от човек описано,
А Шри Чайтаня лично изговаря тази литература
Чрез написаното от Вриндаван дас Тхакура.
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(1.8.40)
В нозете на този великодушен светец
Отново и отново отдавам поклони безчет!
Никой друг такава чудна творба не може да сътвори
За избавление на всички пропаднали в този свят души.
(1.8.41)
Майката на Шрила Вриндаван дас Тхакур, Нараяни
Вечно с остатъците от храната на Махапрабху се храни.
(1.8.42)
Колко удивителни са неговите описания
На забавленията на Господ Шри Чайтаня!
Всеки, който ги е чул във трите свята
Се пречиства от посланието им свято!
(1.8.43)
Аз горещо моля всеки да приеме
И сериозно с метода най-висш да се заеме
На преданото служене по примера на Гоур Нитай
И така да се избави от страданията безкрай,
Които са присъщи на материалното съществувание
И да постигне служене към Бог в любовно състояние.
(1.8.44)
Шрила Вриндавана даса Тхакура „Чайтаня Мангала” написа
И в нея забавленията на Бог във всяко отношение описа.
(1.8.45)
Най-напред той забавленията на Бога обобщи,
А по-късно ги описа живо със подробности.
(1.8.46)
Тъй като игрите на Чайтаня са неизброими,
Неразгадаеми, безкрайни и необясними,
С описанието им както щателно се бе заел
Той видя, че книгата нараства без предел.
(1.8.47)
От обширността им Шрила Вриндаван дас Тхакур се слиса,
А по-късно почувства, че неправилно някои от тях е описал.
(1.8.48)
На забавленията на Нитай той обърна специално внимание,
Ала неразказани останаха по-късните събития с Чайтаня.
(1.8.49)
Преданите от Вриндавана изпълниха се с нетърпение
Да чуят описание на всички тези забавления.
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(1.8.50)
Във Вриндавана, на едно свято поклонническо място,
Под дървета на желанието златен трон сияе ясно.
(1.8.51)
Синът на Нанда Махараджа седи на този трон Той е Говиндадева, трансценденталният Купидон.
(1.8.52)
Многообразно и великолепно служене
Там любимият Говинда получава;
Одеждите, накитите и атрибутите нужни
Са отвъд всякаква светска представа.
(1.8.53)
В този храм на Шри Говиндаджи
Му служат хиляди и хиляди слуги
И всичко с преданост те изпълняват;
Неописуемо е служенето, което Му отдават!
(1.8.54)
В този храм най-отговорният и съвършен слуга
Бе Харидас Пандит, чиято слава е известна по света.
(1.8.55)
Той беше кротък, търпелив, спокоен,
Великодушен, сладкодумен и сериозен
И във всичките си трезви занимания
Влагаше едно особено старание.
(1.8.56)
Към всекиго отнасяше се с почит, доброта,
И действаше за благото на всички в нужда.
Двуличието, завистта и ревността
На сърцето му бяха като сянка чужда.
(1.8.57)
Петдесетте качества на Бог Кришна изцяло
Присъстваха до едно във неговото тяло.
(1.8.58)
"У този, който неизменна вяра в Кришна притежава,
Всички добри качества на Бога и на полубоговете
Съвсем естествено по ред се в него проявяват;
Ала онзи, който в преданост към Господа не свети
Е лишен от качества добри защото с ежедневието се опиянява,
А битието материално външната енергия на Бога представлява."140
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„Шримад Бхагаватам” 5.18.12
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(1.8.59)
Ананта Ачария беше на Гададхара Пандита ученика.
Той цял бе винаги погълнат от любов към Бог велика.
Бе великодушен и изпълнен със смирение,
И въобще напреднал във всяко отношение.
(1.8.60)
Извор на всички добри качества, неизмерно велик,
А Пандита Харидаса бе любимият му ученик.
(1.8.61)
С голяма вяра Пандита Харидаса
Към Бог Чайтаня и Нитянанда се отнася,
Затова изпитваше голямо удовлетворение
Да знае за Техните качества и забавления.
(1.8.62)
Винаги виждаше доброто в другите ваишнави,
Никога не търсеше кусури в техните прояви.
Стремежът му от цяло сърце и душа
Бе "Ваишнавите как да удовлетворя?"
(1.8.63)
Той винаги слушаше „Чайтаня Мангала” с благоговение
И всички ваишнави я чуваха по негово благоволение.
(1.8.64)
Четейки „Чайтаня Мангала”, като пълната луна
Той сбралите се ваишнави озаряваше
И с нектара на прекрасните си качества
Неземното им блаженство увеличаваше.
(1.8.65)
По безпричинната си милост той ми нареди:
„За забавленията късни на Махапрабху пиши!”
(1.8.66)
Във Вриндавана в служба на Говинда, Нанда Танай,
Ученикът на Кашишвара Госай беше жрец.
Името му беше Говинда Госай
Нямаше по-скъп за Говиндаджи от този светец.
(1.8.67)
Шри Ядавачария Госай, велика предана душа,
С Шрила Рупа Госвами постоянно в компания,
Също бе много възторжен всеки път да слуша
И възпява забавленията на Бог Чайтаня.
(1.8.68)
Бхугарбха Госай ученик на Пандита Госай е
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И за друго освен за Чайтаня не иска да знае.
(1.8.69)
Сред неговите ученици бяха други трима:
Чайтаня даса, който служба към Говинда има,
Мукундананда Чакраварти и Шрила Кришнадаса Тримата, за които споменах, това са.
(1.8.70)
Шивананда Чакраварти бе сред учениците на Ачария Ананта.
В сърцето му вечно живееха Чайтаня и Нитянанда.
(1.8.71)
Във Вриндавана имаше и много други велики преданоотдадени,
Които искаха да чуят и последните дела на Бог Гоура предадени.
(1.8.72)
Всички те заръчаха ми да разкажа, че са милостиви,
За забавленията последни на Махапрабху тъй красиви.
Само затова този безсрамник се опита
Да напише „Шри Чайтаня Чаритамрита”.
(1.8.73)
Получавайки заръката на всички ваишнави,
Която тревожен във сърцето ми ме направи,
Аз отидох във Вриндавна във храма
Да поискам разрешение от Мадана-мохана.
(1.8.74)
Там служеше в нозете Божии свещеникът Госай дас;
В Божиите нозе прострях се в молитвен дандават и аз.
(1.8.75)
Когато на Бога смирено се помолих за разрешение,
Гирляндът от врата Му се изниза - беше откровение!
(1.8.76)
Щом случи се това, всички присъстващи ваишнави
Запяха гръмко "Харибол!" и всеки Бога прослави,
А свещенослужителят, Госай даса,
Обкичи ме с гирлянда прекрасен.
(1.8.77)
Много бях щастлив гирлянда от Бога като знак да приема
И разбрах, че с писането на книгата вече мога да се заема.
(1.8.78)
Всъщност „Чаритамрита” не е мое творение.
Шри Мадана-мохан всяка сричка ми диктува.
Думите ми са досущ като повторение
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На папагал, който че говори се преструва.
(1.8.79)
Както кукла дървена в ръцете на илюзионист танцува,
Така и аз пиша каквото Мадана-гопала ми диктува.
(1.8.80)
Мое семейно мурти стана
Прекрасният Мадана-мохана.
Него обожават със любов голяма
Госвамите Рагхунатх, Рупа и Санатана.
(1.8.81)
Молейки се в лотосовите нозе
На Шрила Вриндавана даса Тхакура,
Аз разрешение от него взех
И се опитвам да пиша тази литература.
(1.8.82)
Той е истинският автор на животописите на Бог Чайтаня.
Без неговата милост, никой не може да Му прави описание.
(1.8.83)
Аз съм глупав, с нисше раждане и незначителен,
И винаги желая материално наслаждение.
Но поради указа на ваишнавите утвърдителен,
Възторжено съставям това дивно произведение.
(1.8.84)
Лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатха са извор на моята сила.
Помнейки ги, душата всичките си желания би осъществила.
(1.8.85)
С молитвено допрени до сърцето длани
Във лотосовите нозе на двамата госвами,
Аз милостта им търся, за да не остава неразкрита
И, стъпките им следвайки, разказвам „Шри Чаритамрита”.
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ГЛАВА ДЕВЕТА
СБЪДВАЩОТО ЖЕЛАНИЯТА ДЪРВО НА ПРЕДАНОТО СЛУЖЕНЕ
(1.9.1)
Покланям се на учителя на целия свят
Махапрабху Шри Кришна Чайтаня,
По чиято милост дори песът сакат
Може да преплува океана.
(1.9.2)
Вечна слава на Шри Кришна Чайтаня Гоурачандра!
Вечна слава на Адвейта Ачария и на Прабху Нитянанда!
(1.9.3)
Вечна слава на преданите на Чайтаня
С Шриваса Тхакура воглаве!
За да сбъдна всичките си желания,
Аз си спомням техните нозе.
(1.9.4)
Припомням си също шестимата Госвами Шри Рупа и Санатана - братята двама,
Шри Джива и Рагхунатха Бхатта,
Гопала Бхатта и Даса Рагхунатха.
(1.9.5)
Живота и качествата на Махапрабху се опитвам
Само по милостта на тези ваишнави да описвам.
Дали знам или не тази истина,
Аз пиша за самопречистване.
(1.9.6)
Приемам подслон при Чайтаня Махапрабху, Върховния Бог,
Който самият е дървото на трансценденталната любов
И неговият градинар, що плодовете му навред раздава
Като сам ги вкусва и непрестанно им се наслаждава.
(1.9.7)
"Името Ми е Вишвамбхара – си рече Чайтаня –
А то значи - Онзи, който поддържа цялата вселена;
Смисълът му действително осъществен за да стане,
У всеки трябва любовта към Бог да е от Мен вселена."
(1.9.8)
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Мислейки така, Той ролята на градинар прие
И реши градина в Навадвип да създаде.
(1.9.9)
Сбъдващото желания дърво на служенето предано
Махапрабху донесе тогава на тази земя.
Семето му зася, с любов да бъде гледано,
И с водата на волята си обилно го поля.
(1.9.10)
На Шри Мадхавендра Пури вечна, вечна слава
Който извор на преданото служене и до днес остава!
Той е сбъдващо дърво на преданото служене към Бог
И семето на бхакти-лата у него най-отпърво даде плод.
(1.9.11)
Следващият плод яви се в образа на Шри Ишвара Пури На Чайтаня Махапрабху божественият гуру А сетне и самият градинар, Махапрабху, дойде
И формата на ствола на това дърво прие.
(1.9.12)
С могъществото си невъобразимо Шри Чайтаня
Градинар, ствол и клони едновременно стана.
(1.9.13-15)
Парамананда Пури, Кешава Бхарати, Брахмананда Пури,
Брахмананда Бхарати, Шри Вишну Пури и Кешава Пури,
Кришнананда Пури, Нрисимха Тиртха и Сукхананда Пури
Са деветте санняси-корени, които дървото разпростря
И с тяхната сила на всичките житейски бури устоя.
(1.9.16)
С въздържания и сериозен Парамананда Пури
Като централен корен, това дърво високо
Устойчиво остана насред всички бури
С другите осем корена във осемте посоки.
(1.9.17)
От дървото израснаха хиляди клони,
А от тях други в красива корона.
(1.9.18)
Така клоните на дървото на Чайтаня
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Се разпростряха на голямо разстояние
И формираха красива корона зелена,
Която покри с листата си цялата вселена.
(1.9.19)
Всеки клон на стотици клончета се разклони;
Колко безкрайно много са никой не ще изброи.
(1.9.20)
Само на най-главните от тях тук ще дам наименование.
Моля, чуйте от мене на дървото на Чайтаня описание:
(1.9.21)
От дънера два главни ствола растяха –
Адвейта и Нитянанда те се зовяха.
(1.9.22)
Нитянанда Прабху и Адвейта
Като два ствола се разклониха
На много нови клони и вейки
И целия свят те покриха.
(1.9.23)
Тези вейки, клонки и техните неизброими филизи
Са толкова много, че не може да се опишат отблизо.
(1.9.24)
Така учениците и техните ученици
И на учениците техните поклонници
Разпространиха се по целия свят на шир и длъж,
Не е възможно да ги изброим тъй наведнъж.
(1.9.25)
Както голямата сенчеста смокиня
Плодове навред по клоните си има,
Тъй и дървото на преданото служене
Обсипано бе цяло с плод заслужено.
(1.9.26)
Тъй като Шри Кришна Чайтаня бе изначалното стъбло,
Удоволствието от плодовете по клоните на това дърво
От вкуса на течния нектар бе несравнимо по-добро.
(1.9.27)
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Плодовете узряха и изпълниха се със сладък нектар
И раздаваше ги безплатно щедрият им градинар.
(1.9.28)
Всичкото богатство в трите светове
Не може дори да се сравнява
С един от тези нектарни плодове,
Каквито преданото служене дарява.
(1.9.29)
Без въобще да взима под внимание
Кой го иска и кой не,
Кой заслужил го е в своето старание
И кой достоен въобще не е,
Махапрабху раздаваше от душа
На преданото служене плода.
(1.9.30)
Шри Чайтаня Махапрабху, трансценденталният градинар,
Раздаваше шепа след шепа от този неземен нектар
И когато бедните и гладни хора във всички посоки
Опитаха от него, Той се усмихна с наслада дълбока.
(1.9.31)
Махапрабху се обърна и ето какво каза
На клонките, вейките и листенцата даже:
(1.9.32)
„Понеже дървото на любовното служене е трансцендентално,
Всяка негова част може да замени другите функционално.
Въпреки че се предполага дървото да е неподвижно,
При все това то върви и танцува безгрижно.
(1.9.33)
Всички части на това дърво изпълнени са със духовно знание,
Затова растат и разпростират се навред из цялото мироздание.
(1.9.34)
Аз съм единственият градинар;
На колко места мога да ида сам?
Колко плодове, изпълнени с нектар,
Мога да откъсна и раздам?
(1.9.35)
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За Мен самичък би било непосилно
Да ги обера и раздам изобилно.
За едни ще има, а за други не В това е Моето съмнение.
(1.9.36)
Затова отправям следното сериозно указание:
Всеки човек във този материален свят
Да приеме движението за Кришна съзнание
И да го разпространява всячески на стар и млад.
(1.9.37)
Единственият градинар съм Аз;
Не раздам ли тези плодове на вас,
Какво ще правя с всички сам?
Колко ли самичък мога да изям?
(1.9.38)
По трансценденталното желание на Бога
Цялото дърво поръсено бе със вода
И така от него да израснат могат
Безбройни проявления на плода.
(1.9.39)
Разпространявайте Кришна съзнание навред по света!
Нека хората се хранят с тези плодове на любовта!
Нека най-сетне се избавят от старостта и от смъртта!
(1.9.40)
Ако плодовете по цял свят се разпространяват,
Благочестието Ми навсякъде известно ще става.
Така хората с голямо удоволствие ще Ме прославят
И името Ми навред от всички ще се възпява.
(1.9.41)
Онзи, който има щастие във Бхарата-варша да е роден,
На другите нека помага и живота си ще стори съвършен.
(1.9.42)
Дълг на всяко едно живо същество
Е да извършва различни деяния
За благото на цялото общество
С живот, думи, разум и притежания.
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(1.9.43)
Със своите постъпки, мисли и слова
Разумният трябва да върши такива дела,
Та за всички живи същества те да са благотворни
И в живота следващ, и в този, в който са сторени.
(1.9.44)
Аз съм просто градинар. Нямам нито царство,
Нито някакво много голямо богатство.
Просто имам няколко цветя и плодове,
Които да раздам за всеобщо благочестие.
(1.9.45)
Макар за градинар да се представям,
Аз искам също и дърво да ставам Благодат да мога да раздавам.
(1.9.46)
„Само вижте тези дървеса
Как поддържат всички същества.
Раждането им е наистина успешно!
Поведението им е толкова известно
Като на великите личности, които
Имат сърце от състрадание пропито.
Защото всеки, поискал нещо от дърво
Никога не си отива лишен от добро.” 141
(1.9.47)
Клонките на това дърво красиво Преданите на Махапрабху всемилостиви Заръките му да получат бяха най-щастливи.
(1.9.48)
Плодът на любовта към Бог е толкоз възхитителен,
Че където преданият и да го разпространява
Всеки, който опита вкуса му изумителен
Веднага в щастие неземно от него се опиянява,
(1.9.49)
Плодът на Божията любов велик,
Раздаван от Махапрабху, е такъв наркотик,
Че всеки, който го опита, полудява,
141

„Шримад Бхагаватам“ 10.22.33
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Пее, танцува, смее се и се наслаждава.
(1.9.50)
Когато Шри Чайтаня Махапрабху, градинарят велики
Види, че хората възпяват, танцуват и щастливи се смеят,
А някои търкалят се на пода и издават звуци високи,
В удоволствие огромно усмивки по лицето Му ще греят.
(1.9.51)
Самият градинар, Чайтаня,
Лично яде този плод блажен.
Затова неспирно като полудял е,
Сякаш безпомощен е и смутен.
(1.9.52)
Със Своето санкиртана движение
Богът докара всички до опиянение.
Не можахме да открием никой, който да не е
Опиянен от това велико санкиртан движение.
(1.9.53)
Онези, които Махапрабху критикуваха
И пияница луд Го наричаха,
След като опитаха плода, затанцуваха
И "Колко е хубаво!" сричаха.
(1.9.54)
След като описах как Чайтаня
Любовта към Бог разпространи
Сега искам да дам описание
Как дървото Му се разклони.
(1.9.55)
В нозете на Рупа-Рагунатха, цял във тръпки
Кришнадас се моли, за милостта им копнее,
И, вървейки в следите от техните стъпки,
Разказва на „Чайтаня Чаритамрита” елея.
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ГЛАВА ДЕСЕТА
СТВОЛА, КЛОНИТЕ И ВЕЙКИТЕ НА ДЪРВОТО НА ЧАЙТАНЯ
(1.10.1)
Нека отново отдам своите почитания
На преданоотдадените на Бог Чайтаня,
Които, подобно на опиянени от нектар пчели,
Винаги вкусват меда от лотосовите Му ноги.
Ако дори материалист приеме подслон при тях,
Той наслаждава се на аромата от лотосовия цвят.
(1.10.2)
Чайтаня и Нитянанда аз прославям!
Адвейта Ачария възхвалявам!
На всеки предан в нозете оставам,
Който в стъпките на Шривас е отдаден!
(1.10.3)
Разказът за Бог Чайтаня като градинаря и дървото
Невъобразим е за съзнанието, а и за окото.
Сега ви моля, чуйте със внимание,
На клоните накратко описание.
(1.10.4)
Много са съратниците на Чайтаня
Ала няма сред тях предпочитания.
Кой по-висш е или кой е по-нисш Това е невъзможно да определиш.
(1.10.5)
Всички велики последователи на Бог Чайтаня
Изброиха тези предани и дадоха им описания.
Но не можаха те разграничаване да направят
Като някои по-високо от други да поставят.
(1.10.6)
С голямо смирение и почитание
Пред всички тях аз се покланям!
Обидите ми да не взимат под внимание
На милостта им щедра се осланям!
(1.10.7)
Отдавам своите най-смирени почитания
На всички скъпи предани на Шри Чайтаня,
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Който е вечното дърво на любовта към Бога!
Отдавам почит и на клоните, които могат
Плода на любовта към Кришна да дарят Затова отдадени на Бог Чайтаня се зоват.
(1.10.8)
Шриваса Пандит и Шри Рама Пандит – двамата братя Започнаха две разклонения, добре известни в трите свята.
(1.10.9)
Техните двама братя се наричаха Шрипати и Шринидхи.
Семейството им и слугите като един клон може да се види.
(1.10.10)
Нима изобщо могат да се изброят
Вейките, които по тези два клона растат!
В дома на Шриваса Пандита всеки ден
Махапрабху беше в санкиртана си съвършен.
(1.10.11)
Тези четирима братя и семейните им членове
Не искаха да знаят за други богини или богове,
А винаги заети бяха да отдават почитания,
Напълно потопени в служене на Шри Чайтаня.
(1.10.12)
Друг голям клон на дървото бе Ачарияратна.
Със спътниците му короната нарастна многократно.
(1.10.13)
Ачарияратна на Бог Чайтаня любим е;
Чандрашекхара Ачария е другото му име.
В неговата къща Бог Чайтаня в драма изигра
Ролята на Лакшми и дъхът на всички спря.
(1.10.14)
Третият клон, Пундарика Видянидхи,
Бе толкова скъп на Чайтаня,
Че когато не можеше да го види
Махапрабху избухваше в ридания.
(1.10.15)
Четвъртият клон, Гададхара Пандита,
Е енергията на Кришна, с удоволствие пропита.
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Никой, затова, не може и да се сравнява
С неговата непреходна, дивна слава.
(1.10.16)
Учениците и следовниците му са неговите клони;
Да ги опишем всички трудно би било ни.
(1.10.17)
Петият клон на дървото, Пандита Вакрешвара,
Беше много скъп слуга на Вишвамбхара.
Той можеше да танцува в постоянен екстаз
Цели три дена, без да спира нито час.
(1.10.18)
Чайтаня лично пееше, докато във възхита
Радостно танцуваше Вакрешвара Пандита.
После Вакрешвара падна в лотосовите Му нозе
И, идвайки на себе си, с благоговение подзе:
(1.10.19)
„О Чандрамукха, луннолики Нимай!
Десет хиляди гандхарви, моля Те, ми дай!
Нека пеят докато танцувам до зори Това със сигурност ще ме ощастливи.”
(1.10.20)
Бог Чайтаня каза: "Имам само едноЕдинствено като тебе крило!
Ако имах второ, щях да полетя
В небесната лъчиста синева!"
(1.10.21)
За Джагадананда Пандита, шестия клон от дървото,
Се знаеше, че е на Бог Гоуранга душата и живота.
Известно е, че той бе инкарнация на Сатябхама Една от главните царици на Кришна в Дварака-дхама.
(1.10.22)
Джагадананда, тъй като беше самата Сатябхама,
Винаги се грижеше за удобствата на Бог Чайтаня.
Ала Махапрабху, понеже бе избрал санняса да приема,
Презираше лукса и помежду им ставаха пререкания.
(1.10.23)
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Понякога двамината се караха привидно
За дреболии разни, незначителни и очевидни.
Но свадите им леки на обич бяха основани;
За тях по-късно в тази книга реч ще стане.
(1.10.24)
Седмият клон на дървото става
Следовникът на Махапрабху, Пандит Рагхава.
От него друг, по-мъничък клон, покара
Начело с Макарадхваджа Кара.
(1.10.25)
На Рагхава Пандит сестрата беше Дамаянти.
По-скъпа бе на Бога тя от злато и диаманти
И винаги Му служеше като събираше различни
Съставки, за да сготви ястия отбрани и отлични.
(1.10.26)
Ястията, сготвени от Дамаянти за Чайтаня
Докато Той живееше във Джаганнатха Пури,
Бяха пренасяни от брат й без чуждо знание
Какво в дисагите си Рагхава е турил.
(1.10.27)
Богът тези ястия приемаше през
Цялата година и неизказана наслада Той изпита.
Тези дисаги известни са и до днес
Като рагхавера-джхали (дисагите на Рагхава Пандита).
(1.10.28)
По-късно ще опиша гозбите, които тъй се тачат,
В заветните дисаги на Рагхава Пандита.
Слушайки за тях, бхактите обикновено плачат
И сладки сълзи по страните им се стичат.
(1.10.29)
Пандита Гангадаса беше осмият скъп клон
От дървото на Махапрабху Шри Чайтаня.
Който помни дейностите му, отдавайки поклон,
Освобождава се от всичките страдания.
(1.10.30)
Деветият, Ачария Пурандара, беше вечен придружител
На Бог Чайтаня, който го приемаше за Свой родител.
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(1.10.31)
Десетият клон, ако някой попита,
Бе прославеният Дамодар Пандита.
Толкова издигнат бе той в любовта си към Бог Шри Чайтаня
Че със силни думи позволи си да Го укори веднъж без колебания.
(1.10.32)
По-късно в тази „Чайтаня Чаритамрита”
Ще опиша случката, с любов пропита.
От назиданието Богът удоволствие изпита,
И изпрати в Навадвипа Дамодар Пандита.
(1.10.33)
По-малкият брат на Дамодара Пандита,
Бе единадесетият, на име Шанкара Пандита.
Аз славата му да опиша трудно мога;
Той бе прочут като обувките на Бога.
(1.10.34)
Дванадесетият клон, Садашива Пандит,
Винаги в нозете Божии копнееше да служи.
Именно той със съдбата добра бе сдобит
В дома му да отседне Нитянанда да заслужи.
(1.10.35)
Тринадесетият клон на дървото бе Прадюмна Брахмачари.
Тъй като беше верен и отдаден обожател на Бог Нарахари,
Шри Чайтаня го прекръсти на Нрисимхананда Брахмачари.
(1.10.36)
Нараяна Пандита, четиринадесетият клон,
Бе предан изключително великодушен и славен.
Не знаеше той никакъв друг подслон,
Освен нозете на Чайтаня, комуто бе отдаден.
(1.10.37)
Петнадесетият клон бе Шриман Пандита,
Който постоянно служеше на Махапрабху.
Докато Бог Чайтаня танцуваше с любов нескрита,
Шриман Пандита факла носеше, с което се прочу.
(1.10.38)
Шестнадесетият, Шукламбар Брахмачари, бе щастливец голям,
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Защото Махапрабху храна от него просеше без срам.
Понякога на шега, понякога на сериозно, друг пътя я крадеше
И след като я бе отмъкнал, със наслада я ядеше.
(1.10.39)
Седемнадесетият клон Ачария Нандана,
Със това известен в този свят стана,
Че Бог Нитянанда и Шри Махапрабху
Заедно се криеха понякога в дома му.
(1.10.40)
Мукунда Датта, съученикът на Чайтаня
Бе друг клон от дървото, сбъдващо желания.
Махапрабху радостно танцуваше
Докато той пееше и с длани тактуваше.
(1.10.41)
Деветнадесетият клон на дървото, Шри Васудева Датта,
Бе велика личност, за доверен предан на Бога призната.
Човек качествата му не може да опише дори
Да притежава хиляди и хиляди усти.
(1.10.42)
Васудева Датта бе готов да изстрада
Греховете на всички в този свят души.
Заради тая едничка награда –
Чайтаня Махапрабху да ги спаси.
(1.10.43)
Двадесетият клон на дървото бе Харидаса Тхакура.
Характерът му съвършен бе, без никакви кусури.
Той в практиката на възпяването бе установен
И отброяваше по три лакхи свети имена на ден.
(1.10.44)
Трансценденталните му качества нямат предел!
Съвсем малка част от тях да изредя съм се заел.
Бе толкова възвишен, че когато Адвейта церемонията шраддха
Извършваше за баща си, на Харидас първото блюдо подаде.
(1.10.45)
Вълните на качествата му добри и възвишени
Се лееха както в Прахлад Махарадж, устремени.
Окото му не потрепна ни най-малко дори
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Когато бе преследван от набоба и кази го би.
(1.10.46)
След като напусна тялото си Харидас,
Махапрабху прегърна мъртвата му снага
И танцува с него във голям екстаз,
Като в скута си дълго с обич го люля.
(1.10.47)
Великите дела на Тхакура Харидаса
Описани са живо от Вриндавана даса
Във „Шри Чайтаня Бхагавата”, неговата славна книга;
Каквото е оставил неописано - чрез мене тук пристига.
(1.10.48)
Разклонение от клона на Харидаса голям
Бяха обитателите на селцето Кулина-грам.
Най-видният сред тях бе Сатяраджа Васу,
Получил цялата милост на Тхакура Харидаса.
(1.10.49)
Мурари Гупта, двадесет и първият клон,
Беше на любовта към Бога извор и подслон.
Смирението и кротостта, които го пропиха
Сърцето на Бог Чайтаня напълно разтопиха.
(1.10.50)
Мурари Гупта от приятели не прие подаяние,
Въобще от никого ръцете му пари не биха взели.
Той беше лекар и за семейството си препитание
Изкарваше с каквото смогваше да припечели.
(1.10.51)
Докато Мурари Гупта лекуваше смело
Духа и тялото на своите пациенти,
Той болестта им отстраняваше умело
На обилната си милост с инструмента.
(1.10.52)
Шриман Сена, двадесет и вторият клон,
На Махапрабху бе верен слуга.
Не знаеше той друго, освен своя подслон –
На Чайтаня лотосовите стъпала.
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(1.10.53)
Двадесет и третият клон бе Шри Даса Гададхара,
Който най-издигнат беше сред всички най-добри.
Той мюсюлманските учени кази накара
До един да възпяват имената свети на Бога Хари.
(1.10.54)
Двадесет и четвъртият клон беше Шивананда Сена
На Чайтаня сред слугите най-доверени и съвършени.
Всеки, който в Джаганнатха Пури идваше Махапрабху да посети,
От Шивананда Сена напътствия ще вземе и при него ще се прислони.
(1.10.55)
Всяка година на група предани заставаше начело
И по пътя грижеше се той за тях умело,
От Бенгал отправили се Шри Чайтаня да посетят
В Пурушоттама Кшетра, Пури, града на Джаганнатх.
(1.10.56)
По три начина върху преданите Му във този свят
Милостта безпричинна на Махапрабху струеше:
Чрез директното Му идване (сакшат),
Чрез силите Му, вдъхнати в някого (авеша)
И чрез авирбхава, Неговото проявление
В рамките на материалното творение.
(1.10.57)
Идването на самия Бог Чайтаня, Шри Гоурахари
В присъствието на всеки предан нарича се сакшат.
А появяването Му в Накула Брахмачари
Като признак на специална мощ (авеша) е познат.
(1.10.58)
Името на Прадюмна Брахмачари сетне стана
Нрисимха Брахмачари, дадено му от Чайтаня.
(1.10.59)
В тялото му бяха симптомите на авирбхава Въплъщение такова рядко се съзрява.
Но Махапрабху показа много сходни забавления
Посредством Своите различни проявления.
(1.10.60)
У Шивананда Сена пък се проявяват
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И трите – сакшат, авеша и авирбхава.
По-късно в детайли и по-живописно
Тези блажени теми ще опиша лично.
(1.10.61)
Синовете му, слугите и семейните му членове
Представляваха разклонение заедно всички те
И бяха винаги готови да отдават почитания
И да служат искрено в нозете на Чайтаня.
(1.10.62)
Тримата синове на Шивананда Сена, това са
Кави Карнапура, Рамадаса и Чайтаня даса.
Те до един са на Махапрабху най-лични
Предани – прославени и героични.
(1.10.63)
Шриваллабха Сена и Шриканта Сена
Са също разклонения на Шивананда Сена,
Защото те са не само племенници на него,
А предани на Бог Чайтаня, без фалшиво его.
(1.10.64)
Двадесет и петият и двадесет и шестият клон бяха
Певците на киртан Говиндананда и Говинда Датта.
За главен изпълнител Говинда Датта бе избран
В групата на Махапрабху в небивал санкиртан.
(1.10.65)
Шри Виджая даса, двадесет и седмото разклонение,
Друг от главните певци във Божието обкръжение,
На Бога беше преданоотдаден и смирен слуга
И много книги даде Му, написани от него на ръка.
(1.10.66)
Махапрабху наричаше го Ратнабаху, Златноръки,
Задето толкова книги преписа по Негова поръка.
Акинчана Кришнадаса бе следващото разклонение;
На Махапрабху бе много скъп той без съмнение.
(1.10.67)
Двадесет и деветият клон бе Шридхара Търговец на кората от бананово дърво.
Дружбата му с Махапрабху беше стара.
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Шегуваше се с него Бога от време оно.
(1.10.68)
Всеки ден Махапрабху отмъкваше му на шега
Бананови плодове, цветове и кора,
А от канчето му ръждиво, строшено
Пиеше с наслада блажено.
(1.10.69)
Тридесетият клон бе Бхагаван Пандита.
С любов към Кришна във сърцето скрита,
Той бе изключително скъп слуга на Бога;
Славата му трудно да опиша мога!
(1.10.70)
Тридесет и първият клон бе Джагадиша Пандита,
А тридесет и вторият Хираня Махашай,
На когото от Махапрабху в детството бе разкрита
Безпричинната Му милост до безкрай.
(1.10.71)
В домовете им Бог Чайтаня просеше храна
И лично я прие на Екадаши в деня.
(1.10.72)
Тридесет и третият и тридесет и четвъртият клони
Бяха на Махапрабху двамата ученици и поклонници Вещите в граматиката Пурушоттама и Санджай;
Величието на тези личности просто няма край.
(1.10.73)
Отдавам своя истински смирен поклон
На Ванамали Пандита, тридесет и петия клон.
Той бе прославен много в всички светове Видя златен боздуган и плуг в Божиите ръце.
(1.10.74)
Тридесет и шестият клон, Буддхиманта Кхан,
Най-главния сред слугите Му бе назован;
На Чайтаня Махапрабху бе изключително скъп.
Поръката Му да изпълни бе готов той всеки път.
(1.10.75)
Тридесет и седмият клон на дървото бе Гаруда Пандита,
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Който винаги възпяваше името на Бога, харинамамрита.
По силата на неговото възпяване чисто и вдъхновено
Тялото му дори за отровата оставаше неприкосновено.
(1.10.76)
Тридесет и осмият, Гопинатха Симха, бе верен слуга
На Махапрабху, който Акрура го зовеше на шега.
(1.10.77)
Отдавна свикнал беше Девананда Пандита
„Бхагаватам” професионално да рецитира,
Но по милостта на Бога и на Вакрешвара Пандита
Сега истинското тълкувание с преданост разбира.
(1.10.78-79)
Шри Кхандаваси Мукунда и синът му Рагхунандана
Свой тридесет и девети клон дървото стори.
Четиридесетият разперен клон сам Нарахари стана,
Чиранджива и Сулочана – до четиридесет и втори.
До един те бяха разклонения на дървото на милостта,
Раздавайки на всекиго, навсякъде по света
Цветовете и плодовете на любовта.
(1.10.80)
Сатяраджа, Ядунатха, Рамананда,
Пурушоттама, Шанкара и Видянанда
Двадесетият клон отчасти представляваха
И селцето Кулина-грама обитаваха.
(1.10.81)
За всички жители на Кулина-грама,
Предвождани от Ванинатха Васу,
Друг господар освен Чайтаня няма;
Той е целият им живот и богатство.
(1.10.82)
Богът рече: „Какво да кажа за всеки друг обитател,
Дори кучето в Кулина-грама Ми е скъп приятел!
(1.10.83)
Щастието на Кулина-грама тъй се тачи,
Че неописуемо вовеки си остава.
Там дори най-долните свинари и чистачи
Харе Кришна със любов възпяват.
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(1.10.84)
Други три клона израснаха от западната Му страна;
Те от всички най-добри са – Рупа, Анупама и Санатана.
(1.10.85)
Главни клони бяха Рупа и Санатана,
А брат им, благородният Анупама,
Джива и другите, с Раджендра начело,
Бяха издънки от тези клони дебели.
(1.10.86)
По волята на върховния градинар,
На Рупа и Санатана Госвами господар,
Тези два клона на много се разклониха
И целия район от западни страни покриха.
(1.10.87)
Чак до далечните брегове и долини
На река Синдху и Хималайските планини,
Из цяла Индия тези два клона разпериха снага,
Над Вриндавана, Матхура, Харидвар – всички свети места.
(1.10.88)
Плодовете на любов към Бога, които узряха
На тези два клона изобилно се разпростряха
И вкусвайки ги всички по тях полудяха.
(1.10.89)
Хората в западния предел на Бхарата-варша
Не бяха нито разумни, нито с добро поведение,
Но повлияни от Рупа и Санатана, ваишнавите старши,
Във преданото служене развиваха умение.
(1.10.90)
Освен това тези прославени Госвами Рупа и Санатана
Сложиха началото на обожание на мурти в Вриндавана.
И в съответствие с насоките на писанията разкрити
Направиха разкопки на местата за поклонение скрити.
(1.10.91)
Четиридесет и шестият клон бе Рагхунатха дас Госвами –
Един от най-свидните отдадени на Бог Чайтаня.
Всичките си материални притежания той изостави,
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В нозете Божии заживя и напълно се самозабрави.
(1.10.92)
Когато Шрила Рагхунатха дас Госвами
Обърна се във Джаганнатха Пури към Чайтаня,
Богът на грижите на Сваруп Дамодар го повери Негов секретар и един от приближените слуги.
Така те неразделни заедно оттогава заживяха
И в мисията на Бога поверително заети бяха.
(1.10.93)
В служене доверено на Бога той прекара
В Джаганнатха Пури шестнадесет години.
А след напускането на Чайтаня и Сварупа Дамодара,
Той, покрусен, за Вриндавана замина.
(1.10.94)
Рагхунатха даса Госвами възнамеряваше да иде в Вриндавана,
За да зърне лотосовите нозе на Шрила Рупа и Шрила Санатана,
А сетне с живота си да се прости като скочи от хълма Говардхана.
(1.10.95)
И ето, той във Вриндавана дойде,
Рупа и Санатана Госвами посети
И в светите им лотосови нозе
Отдън душа сломен се преклони.
(1.10.96)
Тези двама братя, обаче,
Не му позволиха да умре.
Те го приеха като свое трето братче
В обятията си със протегнати ръце.
(1.10.97)
Тъй като на Сварупа Дамодара бе помагал
Рагхунатха дас Госвами беше станал
Познавач на всички външни или тайни
Черти от забавленията на Бог Чайтаня.
А Рупа и Санатана обичаха заслушани
Да им разказва той какво се беше случило.
(1.10.98)
Шрила Рагхунатха дас Госвами
Постепенно спря изобщо да се храни
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И дори не пийваше водица сладка,
А само няколко капчици суроватка.
(1.10.99)
Редовната му ежедневна практика бе тази:
Хиляда поклона на Бога той ще направи
Обет за възпяване поне на сто хиляди имена ще спази
И почитания ще поднесе на две хиляди ваишнави.
(1.10.100)
Той във ума си непрестанно, нощ и ден
В служене към Радха-Кришна беше потопен
И всеки ден по три часа с неотклонно внимание
Обсъждаше характера на Бог Чайтаня.
(1.10.101)
Шри Рагхунатха дас по три пъти на ден
Се къпеше във Радха Кундасъсредоточен
И само щом срещнеше във Вриндавана някой ваишнава,
Прегръщаше го и не спираше почитания да му отдава.
(1.10.102)
Той зает бе в служене, непостижимо за мнозина
На ден по двадесет и два часа и половина
И за сън му оставаха по-малко от два часа,
Макар през някои дни много и това да са.
(1.10.103)
Аз цял от учудване съм поразен
Слушайки за служенето, което той отдава.
Шрила Рупа и Рагхунатха са за мен
Мои водачи и винаги такива ще остават.
(1.10.104)
По-късно в книгата ще обясня в детайли
За срещите на тези предани с Гоуранга тайни.
(1.10.105)
Гопала Бхатта Госвами, четиридесет и седмият клон,
Бе избуял нависоко в шеметния небосклон.
Той винаги за любовта божествена обичаше да разговаря
В компанията на Рупа и Санатана, скъпите си другари.
(1.10.106)
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От изначалното дърво на Бог Чайтаня
Четиридесет и осми клон бе Шанкарараня.
От него разклонения се появиха в необята
С имена Мукунда, Рудра и Кашинатха.
(1.10.107)
Четиридесет и деветият, Шринатха Пандит,
С милостта на Чайтаня цял бе пропит.
Всеки в трите свята поразен оставаше
Да види как той Кришна обожаваше.
(1.10.108)
Джаганнатха Ачария, петдесетият клон,
В короната на дървото бе приел подслон.
Той беше изключително скъп на Бога слуга;
По Негова заръка на брега на Ганга заживя.
(1.10.109)
Петдесет и първият клон бе Кришнадаса Вайдя.
Петдесет и вторият бе Пандита Шекхара.
Петдесет и третият наричаше се Кавичандра.
Петдесет и четвъртият – киртания Шаштхивара.
(1.10.110)
Петдесет и петият клон бе Шринатха Мишра;
После Шубхананда, който пееше за Кришна.
Петдесет и седмият клон Шрирама стана,
А петдесет и осмият бе личният слуга Ишана.
Шринидхи и Шри Гопиканта следваха те двама,
А шестдесет и първият бе Мишра Бхагавана.
(1.10.111)
Шестдесет и втори Субуддхи Мишра стана.
Хридаянанда беше шестдесет и трети.
Шестдесет и четвъртият бе Камала-наяна.
Махеша Пандит беше шестдесет и пети.
Шестдесет и шестият клон Шрикара стана,
А шестдесет и седми – Шри Мадхусудхана.
(1.10.112)
Дървото за шестдесет и осми клон има
Пурушоттама, а след него Шри Галима.
Седемдесетият бе Джаганаттха даса,
Сетне Чандрашекхара Вайдя и Двиджа Харидаса.
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(1.10.113)
Седемдесет и третият бе Рамадаса.
Седемдесет и четвърти Кавичандра.
Седемдесет и пети Шри Гопала даса.
Следват Бхагавата Ачария и Тхакура Саранга.
(1.10.114)
Седемдесет и осмият клон бе Тиртха Джаганнатха.
Седемдесет и деветият – брахмана Джанакинатха.
Осемдесети и осемдесет и първи - Гопала Ачария и Ванинатха.
(1.10.115)
Братята Гхош – Говинда, Мадхава и Васудева –
Бяха следващите три разклонения.
Шри Нитянанда и Бог Чайтанядева
Танцуваха на техните киртан изпълнения.
(1.10.116)
Напълно погълнат бе Абхирама Рамадаса
В приятелското настроение на сакхя–раса.
Той флейта от бамбук направи
С шестнадесет чвора корави.
(1.10.117)
По поръка на Чайтаня Махапрабху
Трима бхакти тръгнаха да придружават
Блажения Бог Нитянанда Прабху,
Когато върна се в Бенгал да проповядва.
(1.10.118)
Тези трима бяха Рамадаса, Гхоша Мадхава и Васудева.
Говинда даса обаче остана редом до Шри Чайтанядева.
В Пури той Му служеше в покорно настроение
И така изпитваше огромно удовлетворение.
(1.10.119)
Други разклонения на това дърво красиво
Бяха Бхагавата Ачария и Чиранджива,
Мадхавачария и Шри Рагхунандана,
Камалаканта и Шри Ядунандана.
(1.10.120)
Осемдесет и девети и деветдесети клон на дървото бяха
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Джагай и Мадхай, които милостта на Бог Чайтаня успяха
Да получат в най-голяма степен и най-вече затова
Са двамата, които засвидетелстваха ясно пред света,
Че Бог Чайтаня е зован със право Патита-павана,
Защото Той спасител на най-падналите стана.
(1.10.121)
В тези стихове последователни съм дал
Кратко описание на преданите от Бенгал.
Всъщност бхактите на Чайтаня са неизброими!
Едва ли бих могъл да назова всеки по име.
(1.10.122)
Аз специално имената тук съм споменал
На всички тези лични бхакти на Чайтаня,
Защото те Го придружаваха в Ориса и Бенгал
И служеха Му в най-различни състояния.
(1.10.123)
Сега ми позволете описание кратко да притуря
На преданите на Чайтаня в Джаганнатха Пури.
(1.10.124-126)
Сред преданите, които придружаваха Бога в Джаганнатха Пури
Сърце и душа Му бяха Сварупа Дамодара и Парамананда Пури.
Сред другите отдадени бяха Джагадананда и Гададхара,
Дамодара Пандита, Шанкара и Вакрешвара.
И още трима преданоотдадени със по-известни имена са Харидас Тхакура, Рагхунатха Вайдя и Рагхунатха даса.
(1.10.127)
Всички тези предани още от самото начало
Винаги бяха с Бога, сърцата си Нему отдали,
Затова когато Той в Джаганнатх Пури заживя,
Те отново бяха с Него, за да Му служат от душа.
(1.10.128)
Всички предани, които обитаваха Бенгал,
Посещаваха Бога в Пури за годишния фестивал.
(1.10.129)
Сега преданоотдадените аз ще изредя, които първи
Дойдоха в Джаганнатха Пури Бога за да зърнат.
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(1.10.130)
Един от най-големите клони на дървото, Сарвабхаума Бхаттачария,
Бе там със съпруга на неговата сестра, Шри Гопинатха Ачария.
(1.10.131)
И тъй, в списъка с преданоотдадените в Джаганнатха Пури
Първият изброен от мене бе Парамананда Пури.
Шрила Сварупа Дамодара беше в този списък втори;
Сарвабхаума Бхаттачария, умеещ тъй красноречиво да говори
Беше трети, а четвърти – Гопинатх Ачария, неговият зет.
Гостоприемният Каши Мишра изреждаме под номер пет;
Прадюмна Мишра беше шести, седми – Бхавананда Рая.
Бог Чайтаня да се среща с тях щастлив бе сякаш в рая!
(1.10.132)
Богът рече, като прегърна Рая Бхавананда:
„Ти в миналото появи се като Раджа Панду,
А твоето поколение безмерна слава ти достави
Прекрасните ти синове - петимата Пандави.”
(1.10.133)
Сред петимата синове на Бхавананда Рая
Бяха тъй прославените Рамананда Рая
И Гопинатх Паттанаяк, а другите трима бяха
Каланидхи, Судханидхи и Наяка Ванинатха.
(1.10.134)
Шри Чайтаня Махапрабху каза на Бхавананда Рая:
„Петимата ти синове са до един Мои отдадени лични.
Например Аз и преданият Ми Рамананда Рая
Едно сме, макар телата ни да са различни.”
(1.10.135-136)
Докато Махапрабху живееше в Джаганнатха Пури
С Него общуваха преданоотдадени мнозина други.
Светият цар Пратапарудра – владетелят на Ориса,
Кришначандра, Шивананда, а останалите кои са?
Парамананда Махапатра, Бхагаван Ачария, Брахмананда Бхарати,
Шикхи Махити и Мурари Махити бяха в нозете на Чайтаня святи.
(1.10.137)
Мадхави деви, седемнадесетата от преданите знаменити,
Беше по-малката сестра на Шри Шикхи Махити.
За нея смята се, че в раждане предишно от по-рано
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Била е тя доверена прислужничка на Радхарани.
(1.10.138)
Брахмачари Кашишвара бе ученик на Ишвара Пури.
Говинда също беше скъп последовател на мъдрия гуру.
(1.10.139)
В списъка от знаменити предани от Нилачала,
Кашишвара и Говинда нямаха един от друг раздяла.
Те дойдоха да се видят със Махапрабху във Пури,
Както при напускането си им бе заръчал Шри Ишвара Пури.
(1.10.140)
Двамата на Махапрабху бяха духовни братя
Затова щом пристигнаха, Той им отдаде почитания.
Ала понеже следваха заръката, която
Им бе дал Ишвара Пури, служенето им прие Чайтаня.
(1.10.141)
Говинда грижеше се на Шри Чайтаня Махапрабху за снагата,
А Кашишвара вървеше пред Него на път за храма на Джаганнатха.
(1.10.142)
Когато Махапрабху отиваше в храма да види Джаганнатха,
С мощните си ръце, каквото и усилие да му коства,
Кашишвара разбутваше настрани тълпата,
За да смогне Чайтаня да мине недокоснат.
(1.10.143)
Двадесети и двадесет и първи
От главните предани в Пури
Бяха братята Рамай и Нандай,
Които денонощно на Бог Нимай
Да служат предано не спираха,
Като на слугата Му Говинда асистираха.
(1.10.144)
Всеки ден по двадесет и две делви с вода пълнеше Рамай,
А във всичко на Говинда лично гледаше да помага Нандай.
(1.10.145)
Двадесет и вторият предан, Кришнадаса,
Бе роден в семейство от брахминска класа.
Докато Чайтаня из Южна Индия обикаляше
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Кришнадаса навсякъде Го придружаваше.
(1.10.146)
Двадесет и третият, Балабхадра Бхаттачария,
Действаше като автентичен брахмачари.
Навсякъде той със Махапрабху вървеше,
Когато Той на поклонение в Матхура беше.
(1.10.147)
От преданите в Нилачала следващите два са
Певците Бада Харидаса и Чота Харидаса.
Те винаги Бог Шри Чайтаня придружаваха
И редом с Него в киртаните Му припяваха.
(1.10.148)
Двадесет и шести беше Рамабхадра Ачария.
Двадесет и седми – Симхешвара.
Двадесет и осми – Тапана Ачария.
Сетне Рагхунатха Бхаттачария и Ниламбара.
(1.10.149)
Тридесет и първи беше Сингабхатта.
Тридесет и втори беше Камабхатта.
Тридесет и трети беше Шивананда.
Тридесет и четвърти бе Камалананда.
В миналото всеки от тях служене бе отдал
На Шри Чайтаня Махапрабху във Бенгал,
Но по-късно всички те си тръгнаха оттам,
За да живеят с Бога в Кшетра Пурушоттам. 142
(1.10.150)
Синът на Адвейта, Ачютананда, беше тридесет и пети;
Той също заживя във Пури на Бог Чайтаня във нозете.
(1.10.151)
Тридесет и шести беше Нирлома Гангадаса,
А тридесет и седми беше Шрила Вишнудаса.
Те също сред слугите на Махапрабху бяха,
Които в Джаганнатха Пури с Него заживяха.
(1.10.152-154)
А ето и преданоотдадените от Варанаси:
142

Пурушоттама Кшетра е другото име на Джаганнатха Пури
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Най-изтъкнати сред тях това са
Тапана Мишра, лекарят Чандрашекхара,
И синът на Тапана Мишра, Рагхунатха Бхаттачария.
На път от Вриндавана Чайтаня при Чандрашекхара живя,
А в дома на Тапана Мишра всеки ден приемаше храна.
(1.10.155)
Когато Чайтаня Махапрабху, който е самият Кришна,
Отседна в дома на брахмана Тапана Мишра,
Рагхунатха Бхатта, който тогава беше още момче,
Миеше съдовете Му и разтриваше Неговите нозе.
(1.10.156)
По-сетне, когато Рагхунатха момък стана,
Той срещна в Джаганнатха Пури Бог Чайтаня
И в продължение на осем месеца живя със Него там,
Като понякога прасадам му поднасяше със плам.
(1.10.157)
По-късно, по заръката от Бог Чайтаня дадена
Рагхунатха Бхатта замина за Шри Вриндавана
И там остана, защитен от всякакви измами,
В светия подслон на Шрила Рупа Госвами.
(1.10.158)
Докато с Шрила Рупа Госвами живееше,
Той бе зает да му чете „Шримад Бхагаватам”.
И понеже непрестанно „Бхагаватам” пееше,
С любовта божествена към Кришна бе облян,
От която изглеждаше сякаш от лудост обладан.
(1.10.159)
По този начин аз описах само част
От безбройните предани на Бог Чайтаня.
Всичките да назова не е в моя власт;
Аз мога само да им отдавам почитания!
(1.10.160)
Всеки клон вейките си разпери,
Добивайки необятни размери.
Ученици и последователи се рояха,
Като листица неизброими бяха.
(1.10.161)
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Пълен с цветове и плодове безброй
Всеки клон и разклонение беше.
Те наводниха света с чуден порой;
Любов към Бог навсякъде струеше.
(1.10.162)
Всеки от клоните – предани на Бог Чайтаня В духовна безгранична сила и слава блести.
Пределът на техните дейности и достояния
Невъзможно е да опишат дори милион усти.
(1.10.163)
Аз накратко дадох описание сега
На преданите на Чайтаня от различни места.
Даже Бог Шеша, който има хиляди усти,
Не може всички тях да изброи.
(1.10.164)
Молейки се в лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатха,
Жадуващ винаги за милостта им чиста, свята,
Аз, Кришнадаса, разказвам „Шри Чайтаня Чаритамрита”,
Следвайки стъпките им в пръстта, от сълзите ми пропита.

186

ЕДИНАДЕСЕТА
ЕКСПАНЗИИТЕ НА БОГ НИТЯНАНДА
(1.11.1)
След като своите почитания отдам
На всички предани на Нитянанда Рам,
Които като опиянени, мъхести пчели
Събират мед от лотосовите Му ноги,
Сега ще се опитам да опиша аз
Най-бележитите от тях в екстаз.
(1.11.2)
Слава на Махапрабху Чайтаня! Всеки, който е отдаден
В лотосовите Му сладостни нозе е също тъй прославен!
(1.11.3)
Цялата слава на Шри Адвейта Прабху, Шри Нитянанда Прабху
И всички преданоотдадени на Бог Шри Чайтаня Махапрабху!
(1.11.4)
Неизменното дърво на вечната божествена любов
Е Чайтаня, а Нитянанда е най-главният му клон.
На всичките му разклонения аз съм винаги готов
Отново и отново да поднеса почтителния си поклон.
(1.11.5)
На Шри Нитянанда Прабху отдавам своите почитания,
Който е неимоверно тежък клон от дървото на Чайтаня.
От този клон израснаха множество разклонения
Заедно с по-нататъшните им подразделения.
(1.11.6)
Поливани от волята на Бог Чайтаня,
Всеки от тези клонки без предел расте,
Покривайки света със нежното сияние
На безбройните си плодове и цветове.
(1.11.7)
Тези клони и разклонения
Нямат брой или ограничения.
Кой изобщо може да ги изброи?
Перото ми най-главните ще проследи.
В опит лично аз да се пречистя
Историите им тука ще разлистя.
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(1.11.8)
Най-големият клон след милостивия Нитай
Беше колосалният Вирабхадра Госай,
От когото последваха неизброими разклонения;
Не ще смогна да ги проследя в това си съчинение.
(1.11.9)
Макар че Вирабхадра бе Богът Върховен
Той се представяше за преданоотдаден.
И въпреки че бе напълно трансцендентален,
Той следваше съвестно всички ритуали.
(1.11.10)
В залата на преданото служене,
Която Махапрабху бе съградил,
Той бе главният стълб, който най-нужен е,
Ала могъществото си смирено бе стаил.
И макар да знаеше, че постъпва като Вишну,
Външно не проявяваше гордост излишна.
(1.11.11)
Сега всички, по славната милост на Шри Вирабхадра Госай,
Навред по света могат да възпяват имената на Гоура и Нитай!
(1.11.12)
Затова в нозете лотосови аз се прислонявам
На Госай Вирабхадра и на милостта му се надявам
Желанието ми да пиша „Чаритамрита” да насочва,
За да попадне пламът ми на благодатна почва.
(1.11.13)
Двама предани на Бог Чайтаня - това са
Шри Рамадаса и Гададхара даса.
Те винаги живееха край
Шри Вирабхадра Госай.
(1.11.14-15)
Когато Нитянанда Прабху получи поръка
В Бенгал да иде, за да проповядва,
Махапрабху на тях двамата заръча
С присъствието си Нитянанда да зарадват.
Затова Рамадаса и Гададхара даса се броят
Към преданите на Нитай, а понякога към тези на Чайтаня.
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Така и братята Мадхава и Васудева Гхош стоят
Ту на Нитай, ту на Гоуранга в святата компания.
(1.11.16)
Един от главните клони, Шри Рамадаса,
Беше изпълнен със сакхя-према-раса.
Една проста пръчка с шестнадесет чепа
Превърна той във флейта великолепна.
(1.11.17)
А винаги Шрила Гададхара дас
Беше потънал като гопи във екстаз.
Неговия дом Бог Нитянанда избра
И драмата „Дана-кели” там изигра.
(1.11.18)
Мадхава Гхоша прекрасно киртан изпълняваше.
Когато той пееше, Нитянанда Прабху танцуваше.
(1.11.19)
Когато Васудева пеейки правеше описания
На Бог Нитянанда и на Бог Чайтаня
Дърво и камък цели се топяха Тъй развълнувани от киртана му бяха.
(1.11.20)
Много необикновени дейности извърши Мурари
Велик преданоотдаден на Бог Шри Гоурахари.
Понякога в екстаза си той тигър по бузата шляпваше,
А друг път с отровна змия безстрашно се заиграваше.
(1.11.21)
Всички придружители на Нитянанда преди бяха
Пастирчета във Враджабхуми, които с Него си играха.
А символите им бяха рогове, геги, пастирски одежди
И паунови пера в косите, с които тъй красиви изглеждат.
(1.11.22)
Лекарят Рагхунатха, известен още като Упадхяя,
Притежаваше велика преданост като тая,
Че просто щом го види една личност зряща
Пробуждаше любов в сърцето си към Бога спяща.
(1.11.23)
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Друг клон в дървото на Нитай бе Сундарананда,
Който Му бе най-близък, поверителен слуга.
В компанията негова с наслада Нитянанда
Усещаше на живота във Враджа вкуса.
(1.11.24)
Друг близък от обкръжението на Бог Нитай
Беше пакка-ваишнава Камалакара Пиппалай.
За него казва се, че беше третият гопала Душа, дотолкова на Бога се отдала,
Че поведението и любовта Му уникални бяха
И така той е известен и сега във трите свята.
(1.11.25)
Суриядаса Саракхела имаше по-малък брат Кришнадаса Саракхела; с вяра непоколебима
И преданост всеки от двамата бе най-богат
И бе на любовта към Бог река непресушима.
(1.11.26)
По-издигнат в служенето със любов към Бога
От Гоуридас Пандита да открия трудно мога.
Той бе дарен с енергия могъща да раздава
Щедро любовта възвишена, която получава.
(1.11.27)
Чайтаня и Нитянанда за него бяха
Господарите на цялото му съществуване.
В служене към Нитай жертвите му не спряха,
Дори за сметка на семейното общуване.
(1.11.28)
Тринадесетият близък преданоотдаден
На Нитянанда Прабху бе Пандита Пурандара,
Който в талаза на кришна-према океанен
Придвижваше се като планината Мандара.
(1.11.29)
Онзи, за когото казват, че в Кришна-лила
Е петият гопал, сега бе станал Парамешвара дас.
В нозете на Нитай отдаден бе с голяма сила.
Любов към Бог достига помнещият името му във екстаз.
(1.11.30)
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Сред следовниците на Нитянанда петнадесети се нареди
Джагадиша Пандита, който целия свят освободи.
Предана любов към Кришна от него струеше,
Като бурни порои от дъжд неспирен валеше.
(1.11.31)
Шестнадесетият Му скъп слуга беше Дхананджая Пандита;
Сърцето на отреченика с любовта към Кришна бе пропито.
(1.11.32)
Махеша Пандита, седмият от дванадесетте гопали,
Е известен с това, че беше много либерален.
Поради надигащия се в сърцето му любовен океан
Танцуваше като безумец в ритъма на малък барабан.
(1.11.33)
Осмият гопал бе жителят на Навадвипа
Прославеният Пурушоттама Пандита.
Той сякаш целият напълно полудяваше
Името на Нитянанда само щом долавяше.
(1.11.34)
Нектарна Кришна-према-раса
Вкусваше винаги Баларама даса.
На Нитянанда името дочул, тоз час
Той полудяваше във див екстаз.
(1.11.35)
Друг велик отдаден беше Ядунатха Кавичандра.
В сърцето му танцуваше неспирно Нитянанда.
(1.11.36)
Двадесет и първият предан бе
От земите, дето Ганга не тече.
Кришнадаса Брахмана се той зове Слуга първокласен в Божиите нозе.
(1.11.37)
Двадесет и втори беше Кала Кришнадаса,
Който в Кришна-лила бе деветият гопал.
Беше той ваишнава от първа класа;
За Нитянанда и живота си би дал.
(1.11.38)
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Следващите двама от слугите изявени,
В нозете на Бог Нитянанда приютени,
Бяха великият Садашива Кавираджа
И Пурушоттама даса, десетия гопал,
Който като негов син се ражда,
Всичко във нозете на Нитай отдал.
(1.11.39)
От дете Пурушоттама даса цял вглъбен бе
В служене на нозете на Нитай най-съвършени
И винаги зает в детинските игри
С Кришна – от Него той не се дели.
(1.11.40)
Синът на Пурушоттама даса Тхакура
Бе многоуважаваният Шри Кану Тхакура.
Отдаден на Бога бе Кану Тхакура изцяло,
Кришна винаги живееше във неговото тяло.
(1.11.41)
Уддхарана Дхатта бе единадесети
Сред дванадесетте пастири свети.
Той бе възвишен предан и със трепетно вълнение
Обожаваше нозете на Нитай във всяко отношение.
(1.11.42)
Двадесет и седмият сред знаменитите отдадени на Бог Нитянанда
Бе велика личност в преданото служене - Ачария Ваишнавананда.
В миналото бе известен той със името Рагхунатха Пури
И бе много могъщ във притежаването на мистични сили.
(1.11.43)
Друг бхакта значим на Нитай бе Вишнудаса
Наред със братята си – Нандана и Гангадаса.
Понякога в тяхната къща
Отсядаше Нитянанда могъщи.
(1.11.44)
Упадхяя Парамананда
Бе велик слуга на Нитянанда.
Приятелят му бащин Шри Джива Пандита
Прославяше Му качествата без насита.
(1.11.45)
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Тридесет и първият предан на Бог Нитянанда
Бе великият отдаден на Кришна, Гупта Парамананда.
В духовното съзнание той беше много напреднал;
В дома му навремето Нитай бе отседнал.
(1.11.46)
Следват четиримата братя –
Нараяна, Кришнадаса, Манохара и Девананда,
Които винаги заети бяха
В служене на Господ Нитянанда.
(1.11.47)
Тридесет и шестият бе Кришнадаса Хода.
Нитянанда бе за него живот и душа.
Посветен в нозете на Нитай до изнемога,
Не знаеше той нищо друго на света.
(1.11.48)
Сред преданите на Нитай с нетленна слава
Бяха Накади, Мукунда, Сурия, Мадхава,
Дванадесетият гопала с името Шридхара
И още Рамананда, Джаганнатха, Махидхара.
(1.11.49)
Шриманта бе четиридесет и пети.
Сетне Гокула дас, Харихарананда и Шивай,
После четиридесет и деветият бе Нандай
А пък Парамананда беше петдесети.
(1.11.50)
И още предани бяха на Нитай във стана:
Васанта, Навани Хода, Гопала, Санатана,
Вишнай Хаджара, Кришнананда, Сулочана.
(1.11.51)
Петдесет и осми бе Камсари Сена,
Който преди Ратнавали бе във Враджа.
Петдесет и деветият бе Рамасена,
А шестдесети – Рамачандра Кавираджа.
Шестдесет и първи, шестдесет и втори, шестдесет и трети
Бяха Говинда, Шрингара и Мукунда, като лекари заети.
(1.11.52)
Сред преданите на Бог Нитянанда бяха и Питамбара,
193

Мадхавачария, Дамодара даса и Шанкара
А още Мукунда, Гяна даса и седемдесети – Манохара.
(1.11.53)
Следват още петима: това са
Гопала, Рамабхадра, Гоуранга даса,
Нрисимха-чайтаня и Минакетана Рамадаса.
(1.11.54)
Вриндавана даса Тхакура, синът на Шримати Нараяни,
Състави авторитетната биография на Бог Чайтаня.
Като „Шри Чайтаня Мангала” тя отначало бе позната,
А после даде й се името „Чайтаня Бхагавата”.
(1.11.55)
Шрила Вясадева съставител стана
На забавленията на Кришна в „Бхагават Пурана”,
А в забавленията на Махапрабху същият този Вяса
Въплъти се в облика на Шри Вриндаван даса.
(1.11.56)
Сред всички разклонения на Шри Нитай
Най-главното бе на Вирабхадра Госай;
Неговите разклонения пък нямат край.
(1.11.57)
Никой не може въобще да изброи
На Нитай последователите чисти.
Този окаяник някои от тях изреди
Единствено себе си за да пречисти.
(1.11.58)
Всички тези клони бяха натежали
На Кришна-према с плодовете зряли.
На всеки, когото срещнеха, те ги дариха
И всички със любов към Кришна напоиха.
(1.11.59)
Всички тези предани притежаваха лично
Сила невъзпрепятствана и безгранична
Любовта към Кришна щедро да раздават
И на когото решат самия Кришна да дават.
(1.11.60)
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Накратко ви направих описание на някои
От преданите и последователите на Бог Нитянанда.
Не може никой и да се опита да ги изброи,
Не би могъл с хилядата усти да ги опише дори и Ананта.
(1.11.61)
От желание да служа цял пламтящ
На мисията на Рупа и на Рагхунатха,
Аз, Кришнадас, глупец един незрящ,
Разказвам тази „Шри Чаритамрита” свята.
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ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
ЕКСПАНЗИИТЕ НА АДВЕЙТА АЧАРИЯ И ГАДАДХАРА ПАНДИТА
(1.12.1)
Последователите на Адвейта Прабху бяха два вида:
Едните бяха истински, а другите – фалшиви.
Отхвърляйки фалшивите, аз отдавам почитания
На истинските, чийто живот и душа бе Шри Чайтаня.
(1.12.2)
Вечна слава на Чайтаня Махапрабху!
Вечна слава на Нитянанда и на Адвейта Прабху!
Всички тези преданоотдадени
Са толкоз дивни и прославени!
(1.12.3)
Отдавам своите смирени почитания
На втория клон от вечното дърво на Шри Чайтаня Адвейта Прабху, навред прославения, и на много поколения
От Негови последователи, формиращи различни разклонения.
(1.12.4)
На това дърво необятно, прекрасно
Вторият клон беше Шри Адвейта Ачария.
Всяка вейка, която от него израсна
Да изброя не мога, колкото да се старая.
(1.12.5)
Шри Чайтаня Махапрабху бе също градинаря
И като изливаше на милостта водата дето свари
Върху корените могъщи на това дърво голямо,
Неговите вейки и клони растяха само.
(1.12.6)
Плодовете, които клоните родиха,
Бяха толкова сладостни и големи,
Че със сока си обилно напоиха
С любовта към Кришна цялата вселена.
(1.12.7)
Докато поливаше стъблото и клоните с водата,
Разклоненията и вейките широко избуяха.
Дървото цялото покри се с плод и натежа,
А цветовете му разнасяха уханието на любовта.
(1.12.8)
Отначало последователите на Адвейта следваха едно мнение,
Ала сетне разделиха се по волята на Божието провидение.
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(1.12.9)
Някои от учениците стриктно приеха
Заветите, оставени от техния ачария.
Други независими мнения възприеха
На дайви-мая под неустоимата магия.
(1.12.10)
Да се следва заръката на духовния учител
Е активният принцип в духовния живот.
Всеки, който да е непокорен е опитал,
Безполезен е, щом за служене не е готов.
(1.12.11)
На безполезните имената да се съобщават
Не е необходимо в този момент.
Полезните отдадени, за да се отличават,
Единствено са споменати тук от мен.
(1.12.12)
Оризът отначалото примесен е със плява.
За да ги раздели, човек с отвяване пресява.
(1.12.13)
От Адвейта Ачария клон необозрим
Бе Ачютананда – Неговият син любим.
Откакто се роди, той дори за миг не спря
Да служи на Чайтаня в лотосовите крака.
(1.12.14)
Когато Ачютананда от баща си дочу,
Че духовният учител на Махапрабху
Е саннясинът Кешава Бхарати,
Той съкрушен глава заклати.
(1.12.15)
На своя баща той рече: „Цялата страна
Ще се погуби неминуемо по причина една,
Че Бога на вселената дръзко накара ти
Да приеме за учител Кешава Бхарати!
(1.12.16)
Сам Чайтаня Махапрабху, Богът Върховен,
Е на четиринадесетте свята учителят духовен,
А ти казваш, че друг е Негов духовен учител!
В коя шастра нещо подобно си прочитал?!"
(1.12.17)
Когато Адвейта Ачария чу това твърдение
От Ачютананда, петгодишния си син,
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Той изпита огромно удовлетворение
От проницателния му извод непогрешим.
(1.12.18)
Кришна Мишра на Адвейта също беше син;
Махапрабху в сърцето му живееше незрим.
(1.12.19)
Друг син на Адвейта Ачария беше Шри Гопала.
Сега ви моля вниманието си да насочите изцяло
И да чуете за неговите качества поразителни,
Защото до едно са те невероятно удивителни.
(1.12.20)
Когато Махапрабху лично чистеше Гундича-мандира,
Гопал в любов и щастие танцуваше пред Него без да спира.
(1.12.21)
Докато святите имена на Кришна пееха и мантруваха,
Чайтаня Махапрабху и Адвейта Прабху танцуваха.
Различни екстатични симптоми в телата Им се проявяваха
И умовете Им безкрайно бяха удовлетворени докато възпяваха.
(1.12.22)
Танцувайки сред всички още и още във захлас,
Гопала строполи се на земята блед, изгубил свяст.
(1.12.23)
В сърцето на Адвейта настъпи смут.
Взимайки сина си в Своя скут,
Започна в ухото му да възпява
Нрисимха мантра да го защитава.
(1.12.24)
Какви ли не мантри Адвейта изпя,
Ала Гопала не възвръщаше съзнание.
Всеки от ваишнавите там зарида,
Изпълнени със скръбно състрадание.
(1.12.25)
Бог Чайтаня тогава сложи Своята ръка
На гърдите на Гопала и рече му така:
„Мой скъпи Гопала, моля те, стани
И възпявай имената свети на Хари!”
(1.12.26)
Щом този звук ушите му достигна
И досега на Бога нежен той усети,
Гопала начаса от пода се надигна
И Харе Кришна запя в радост всеки.
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(1.12.27)
Имената на другите синове на Адвейта ще запиша:
Това бяха Шри Баларама, Сварупа и Джагадиша.
(1.12.28)
Камалаканта Вишваса беше верният слуга
На Адвейта, който знаеше всичките му дела.
(1.12.29)
Когато в Джаганнатха Пури беше тази личност мъдра,
Той изпрати бележка по някого до цар Пратапарудра.
(1.12.30)
Не знаеше никой за тази тайна бележка,
Но в ръцете на Чайтаня тя попадна по погрешка.
(1.12.31)
Написаното установяваше безупречната репутация
На Адвейта Ачария - на Върховния Бог инкарнация.
(1.12.32)
Ала се споменаваше също, че наскоро Адвейта бе задлъжнял
С триста рупии и слугата искаше да ликвидира дълга му цял.
(1.12.33)
Изведнъж нещастие нахлу
В сърцето на Махапрабху.
След като бележката внимателно прочете,
Ликът Му продължи като луна да свети.
Той се усмихна и тогава следните слова
Отрониха се от божествената Му уста:
(1.12.34)
"От него Адвейта Ачария е посочен
За Върховния Бог въплътен.
Този аргумент въобще не е безпочвен;
Той наистина е Богът, тук установен.
(1.12.35)
Ала инкарнацията на Бога той изкара
Че е просяк беден, осиромашал.
Затова сега заслужено ще го накажа!
Грешката си, след това, надявам се да е разбрал."
(1.12.36)
"От днес насетне – заръча Чайтаня на Говинда –
Този баулия Камалаканта не искам да го видя!"
(1.12.37)
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Когато за наказанието си чу
Което му наложи Махапрабху,
Камалаканта Вишваса
Стана изключително нещастен,
Но когато Адвейта Прабху разбра,
Той не си сдържа радостта.
(1.12.38)
Виждайки Камалаканта Вишваса тъй отчаян,
Адвейта му рече: "Щастлив си ти, а не окаян,
Щом си заслужил справедливо наказание
Лично от Бога върховен, Шри Чайтаня!
(1.12.39)
Преди Чайтаня Махапрабху като старши Ме уважаваше,
Но такъв един респект изобщо не Ме удовлетворяваше.
Затова със ум, от скръб безкрайна повлиян,
Аз реших да пробвам ето този краен план:
(1.12.40)
От книгата „Йога Вашиштха” започнах да проповядвам,
В която освобождението се смята за най-висша цел.
Махапрабху се разгневи и с думи много ядни
Скара Ми се, без уважението предвид да е взел.
(1.12.41)
Когато Бог Чайтаня Ме наказа,
Такова щастие голямо Ми се случи
Като онова на Шри Мукунда даса,
Който сходно наказание получи.
(1.12.42)
Той наказа така и майка си Шачи,
Когато да Ме порицае тя се случи.
Кой може да е по-щастлив и тачен
От този, който наказанието Му получи?"
(1.12.43)
След като Камалаканта Вишваса бе така успокоен,
Адвейта се срещна с Махапрабху още същия ден
(1.12.44)
И започна пред Махапрабху да протестира:
"Трансценденталното Ти забавление Аз не разбирам!
Към Камалаканта показваш благосклонност такава,
Каквато към Мен обикновено не проявяваш!
(1.12.45)
Благосклонността, която към него прояви,
Е толкова голяма, че и Мен дори
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С милост такава никога не си дарявал!
С какво аз Твоите нозе съм оскърбявал?"
(1.12.46)
Чувайки това, Махапрабху доволен се разсмя
И незабавно пропъдения Камалаканта призова.
(1.12.47)
Адвейта Ачария рече на Махапрабху тогава:
„Защо му каза да се върне? Не подобава
Да Те види той отново да му позволиш!
Човекът два пъти измами ме, сам виж!”
(1.12.48)
Махапрабху изпита наслада при тези слова.
Единствени Те разбираха един другиму ума.
(1.12.49)
Бог Чайтаня сгълча Камалаканта Вишваса:
„Ти си баулия и не знаеш нещата наистина как са.
Защо така постъпваш, че тайните да нарушаваш
И принципите религиозни на Ачария да разрушаваш?
(1.12.50)
Адвейта Ачария, Моят възвишен духовен учител,
Милостиня от царе и богаташи не е нивга опитал,
Защото приеме ли пари или зърно от светски люде,
Умът му лесно би се замърсил и потънал във заблуди.
(1.12.51)
Когато умът на човека е замърсен
Е много трудно той да помни Кришна.
А щом за Кришна споменът е затруднен,
Животът преминава в суета излишна.
(1.12.52)
Така човек в очите на народа се опозорява Опетнен, със накърнени благочестие и слава.
Един ваишнава, особено ако е духовен учител,
Не бива да действа без този факт да отчита.”
(1.12.53)
Когато на Камалаканта това се случи
И инструкцията от Махапрабху получи,
Всички си помислиха: „Тя отнася се и до мен.”
Така Адвейта Ачария беше много удовлетворен.
(1.12.54)
Само Чайтаня разбираше на Адвейта тайното намерение,
А Адвейта оценяваше на Чайтаня строгото поучение.
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(1.12.55)
В това едничко изказано твърдение
Има много поверителни съображения.
Аз с описване на всички тях не ще да се заема,
За да не нарасне ненужно на книгата обема.
(1.12.56)
Петият клон на Адвейта Ачария
Беше Ядунандана Ачария.
Той имаше толкова разклонения,
Че да ги опиша не е в мое владение.
(1.12.57)
Ядунандана Ачария на Васудева Датта беше ученик.
Получил милостта на този предан тъй велик,
Лотосовите нозе на Шри Чайтаня от всяко гледище
Прие той за върховен подслон и убежище.
(1.12.58)
Следващите четири разклонили се вейки
От този главен клон – Ачария Адвейта Бяха ачариите Бхагавата, Вишнудаса, Чакрапани
И Ананта, който една от осемте главни гопи сам е.
(1.12.59)
Десети, единадесети и дванадесети
После тринадесети, четиринадесети
Бяха Нандини, Камадева и Чайтаня даса,
Дурлабха Вишваса и накрая Ванамали даса.
(1.12.60)
Джаганнатха Кара бе петнадесети,
Бхаванатха Кара бе шестнадесети,
Хридаянанда Сена – седемнадесети,
А Бхоланатха даса – осемнадесети.
(1.12.61)
Ядава даса, Виджая даса,
Джанардана даса, Ананта даса,
Кану Пандита и Нараяна даса Всички от Адвейта клони това са.
(1.12.62)
И още Шриваса Пандит, Харидас Брахмачари,
Кришнадаса и Пурушоттама Брахмачари
Бяха все клони на Адвейта Ачария.
(1.12.63)
Пурушоттама Пандита, Рагхунатха,
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Ванамали Кавичандра и Вайдянатха
На Адвейта бяха също от страната.
(1.12.64)
Локанатх Пандита беше тридесет и трети.
Тридесет и четвърти – Мурари Пандита.
Шри Харичарана беше тридесет и пети,
А тридесет и шести – Мадхава Пандита.
(1.12.65)
От Адвейта Ачария други два клона главни
Бяха Виджая и Шрирама – пандитите славни.
Има и още от Него разклонения много Да ги спомена до края аз съвсем не мога.
(1.12.66)
Получаваше клонът на Адвейта Ачария
Щедро вода от Шри Чайтаня, градинаря.
Така разклоненията му растяха подхранени и силни,
А по тях цветята и плодовете избуяваха обилно.
(1.12.67)
След раздялата с Чайтаня Махапрабху съвсем нелека,
Някои от клоните, уви, свърнаха от Неговата пътека.
(1.12.68)
Някои от клоните не приемаха изначалния ствол,
Който дървото цяло оживява и със мъзга го пои.
На неблагодарниците заради нелепия разкол,
Стволът справедливо им се разгневи.
(1.12.69)
С водата на милостта поръсвани не бяха
И така с времето изсъхнаха и отмряха.
(1.12.70)
Човек, лишен от съзнание за Кришна,
Не струва повече от дънер сух или от труп излишен.
Той мъртъв е, макар и да живее във света,
А след като погине жертва е на бога на смъртта.
(1.12.71)
Не само на Адвейта Ачария потомците заблудени,
Но всеки, който срещу култа на Махапрабху се пени,
Е считан за атеист, за когото спасение няма
И подлежи на наказание от жезъла на Яма.
(1.12.72)
Бил той велик учен или съвършен аскет,
Богат домовладика или санняси прославен,
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Който да хули култа на Чайтаня е зает,
Пред правосъдието на Ямараджа е изправен.
(1.12.73)
Потомците на Адвейта Ачария
Последователи на Шри Ачютананда
Бяха велики преданоотдадени
На Гоуранга и на Нитянанда.
(1.12.74)
Които следваха стриктно пътя на Чайтаня
По милостта на Адвейта, главния Му клон,
Постигнаха без трудности, в обожание
Нозете на Махапрабху за свой подслон.
(1.12.75)
Може заключение да се направи,
Че пътят на Ачютананда славен
Е същината на духовния живот.
Отклонения от него от всякакъв род
Да се обсъждат тук не заслужават На вятъра се неизменно разпиляват.
(1.12.76)
Затова поднасям своите милиони почитания
На последователите на Ачютананда автентични,
За които Махапрабху Гоуранга Шри Чайтаня
Е животът и душата за всеки от тях лично.
(1.12.77)
Така направих кратки описания
На потомците на Адвейта Ачария,
Произхождащи от трите главни дяла Ачютананда, Кришна Мишра и Гопала.
(1.12.78)
Разклоненията на Адвейта са неизброими.
Да се изредят напълно ще е много трудно.
Тук аз само съм описал в прости рими
Клона и вейките, растящи дружно.
(1.12.79)
След като потомците на Адвейта Ачария
Накратко да опиша се опитах,
Сега ще дам някои мемоари и
За вейките на Гададхара Пандита.
(1.12.80)
Основните разклонения на Шри Гададхара
Бяха Дхрувананда и Шридхара Брахмачари.
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Третият беше Харидаса Брахмачари,
А четвърти – Рагхунатха Бхагават Ачария.
(1.12.81)
Пети бе Ананта Ачария, шести – Кави Датта, седми – Мишра Наяна,
Осми – Гангамантри, девети – Маму Тхакура, десети – Кантхабхарана.
(1.12.82)
Единадесетата клонка на Гадай
Беше славният Бхугарбха Госай,
А дванадесети беше Бхагавата дас;
Двамата живяха във Вриндавана в екстаз.
(1.12.83)
Тринадесети беше Ванинатха Брахмачари,
Валлабха Чайтаня даса - четиринадесети.
И двамата - славни люде и велики ачарии,
Винаги от любов към Кришна обзети.
(1.12.84)
Петнадесетият – Шринатха Чакраварти,
Шестнадесетият – Уддхава; след това са
Джитамитра, който беше седемнадесети,
А осемнадесети беше Джаганнатха даса.
(1.12.85)
Деветнадесети беше Шри Хари Ачария.
Следват двадесети – Садипурия Гопала,
Двадесет и първи – Кришнадаса Брахмачари,
Двадесет и втори – Пушпагопала.
(1.12.86)
Следват Шрихарша, Рагху Мишра, Пандита Лакшминатха,
Бангавати Чайтаня даса и още Рагхунатха.
(1.12.87)
После Амогха Пандита, Хастигопала, Чайтаня Валлабха,
Яду Гангули, а тридесет и втори – Мангала Ваишнава.
(1.12.88)
Шивананда Чакраварти тридесет и трети клон е.
Той винаги живееше във Вриндавана.
В решителността си силна неотклонен
Следовник виден бе на Гададхара.
(1.12.89)
Така накратко да опиша се опитах
Клонките и вейките на Гададхар Пандита.
Има още много, за които
Знанието тук остава неразкрито.
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(1.12.90)
Последователите на Гададхара Пандита
Са велики преданоотдадени, за които
Чайтаня Махапрабху, Върховният Бог,
Беше самата им душа и живот.
(1.12.91)
Просто като помни имената на всички
Клони и разклонения към тях различни
На трите ствола – Нитянанда, Адвейта и Гададхара,
Човек постига свобода от оплитането във самсара.
(1.12.92)
На всички тези ваишнави като си припомня имената,
Човек постига на Махапрабху нозете святи.
Наистина, просто като помни техните имена,
Той желанията си всички сбъдва на света.
(1.12.93)
Затова, поднасяйки смирени почитания
Във лотосовите нозе на всички тях поред,
На градинаря им, Махапрабху Чайтаня,
Описвам забавленията в хронологичен ред.
(1.12.94)
Океанът на забавленията на Шри Чайтаня
Тъй необятен, тъй дълбок и тъй голям е!
Кой би посмял да измери без свян
Дълбините на този широк океан?!
(1.12.95)
Не е възможно целеничък да се потопя
В тоз велик океан от дивна раса сладка.
Но ароматът му неустоим привлича ми ума
И от брега опитвам се да вкуся капка.
(1.12.96)
На Рупа-Рагхунатха в лотосовите нозе,
Молейки за капчица от милостта им поне,
„Чайтаня Чаритамрита” дръзвам да разказвам аз,
Вървящият във стъпките им просяк, Кришнадас.
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ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
ПОЯВЯВАНЕТО НА БОГ ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ
(1.13.1)
Милостта на Бог Чайтаня
Желая аз живот след живот;
С нея дори и пропадналия
Разказва забавленията на Бог.
(1.13.2)
Вечна слава на Шри Кришна Чайтаня!
На Адвейтачандра почитания!
На Нитянанда Прабху вечна слава!
Нека Те винаги в сърцето ми остават!
(1.13.3)
Вечна слава на Шри Гададхара Прабху!
Вечна слава на Тхакура Шриваса!
Вечна слава на Мукунда и Васудева Прабху!
Вечна слава на Тхакура Харидаса!
(1.13.4)
Вечна слава на Сварупа Дамодар!
Вечна слава на Мурари Гупта!
Всички тези месечини на небесния олтар
Разпръснаха мрака в този свят схлупен!
(1.13.5)
Вечна слава на луните, предани на главната луна143!
Те цялата вселена осветяват с ярката си светлина!
(1.13.6)
Дотук бе уводът на „Шри Чайтаня Чаритамрита” лиричен;
Сега ще опиша живота на Махапрабху в ред хронологичен.
(1.13.7)
Първо нека резюме направя на Божиите забавления;
След това ще ги опиша ярко със подробни разяснения.
(1.13.8)
Махапрабху Чайтаня се спусна в Навадвипа
И в продължение на четиридесет и осем години
Воалите на мая от очите не Го скриха,
Наслаждаващ се на забавления неизброими.
(1.13.9)
Чайтаня Махапрабху се появи през 1486 година,
А през 1534-та Той от този тленен свят си замина.
143

Бог Чайтанячандра
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(1.13.10)
В продължение на двадесет и четири години
Бог Чайтаня у дома си живя,
Зает във възпяване на Святото Име
И с разпространението му по света.
(1.13.11)
След двадесет и четвъртата си година,
Той прие ордена на отречението санняс
И за Джаганнатха Пури този час замина,
Където до напускането си живя в екстаз.
(1.13.12)
От тези втори двадесет и четири години
През първите шест пътуващ странник стана,
Понякога пътешествайки из Южна Индия,
Друг път в Бенгал или във Вриндавана.
(1.13.13)
През останалите осемнадесет лета
Той във Джаганнатха Пури си остана,
И като възпяваше нектарни святи имена,
Всяка душа във кришна-према бе обляна.
(1.13.14)
Забавленията Му докато живееше у дома
Известни са като първоначални, или Ади-лила.
По-късните Му забавления в тяхната среда
И край наричат се Мадхя- и Антя-лила.
(1.13.15)
Забавленията, проявени в Ади лила
От Махапрабху с любовната Му сила
Бяха записани във формата на резюме
От Мурари Гупта с чистото сърце.
(1.13.16)
А по-сетните Му забавления, Мадхя- и Антя-лила,
Записани от Неговия верен секретар,
В поверителния дневник са ни се разкрили
На милостивия Сварупа Дамодар.
(1.13.17)
Като видят или чуят записки
На тези две велики личности
Ваишнавите, преданоотдадени на Бога,
Деянията Му чудни да научат могат.
(1.13.18)
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В Неговите начални забавления
Има четири подразделения:
Балия, съвсем мъничко дете,
Пауганда, по-големичко момче,
Каишора, юноша ученолюбив
И яувана, момък млад и красив.
(1.13.19)
Своите смирени почитания отдавам
На вечерта, когато луната пълна става
През месеца Пхалгуна, в сгодно време.
Този радостен момент реши да приеме
Махапрабху Чайтаня за Своето появяване
На имената Божии изпълнен със възпяване.
(1.13.20)
В нощта прекрасна, пълнолунна
На благоприятния месец Пхалгуна,
По времето, когато Богът се роди,
Месечината във затъмнение се скри.
(1.13.21)
Насред радостно ликуване,
Изпълнено с мантруване
Светите имена на Бог Хари
Шри Кришна Чайтаня се появи,
След като най-напред причини
Появата на имената си свети.
(1.13.22)
При раждането си, когато беше дете,
Докато растеше още от най-малко момче,
Та чак докато стана голям младеж
Махапрабху под всякакъв претекст
Хората да мантруват имената на Хари убеждаваше
И любовта в махамантрата всекиго побеждаваше.
(1.13.23)
В началото, докато беше малко дете,
Когато се случваше да хлипа или да реве,
Той незабавно спираше да лее сълзи,
Чувайки имената на Кришна и Хари.
(1.13.24)
Всички добронамерени жени,
Които бебето идваха да зърнат,
Веднага запяваха: "Хари! Хари!"
Само щом то в плач посърне.
(1.13.25)
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Когато жените гледаха тази забава,
Те се смееха и решиха, че подобава
Да Го нарекат с името „Гоурахари” Така Той с това славно име се сдоби.
(1.13.26)
Балия, детството Му, продължи
До деня наречен „хате кхади”,
В който образованието Му започна,
А възрастта пауганда трая точно
До деня, в който бе оженен
Като младеж Богът нетленен.
(1.13.27)
След женитбата Му разцъфтя младостта,
През която Той накара всеки със уста
Махамантрата екстазно винаги да пее
Навсякъде, докато плаче или пък се смее.
(1.13.28)
По време на Своята възраст пауганда
Ученик сериозен стана Гоурачандра
И сам Той ученици вещо обучаваше,
Като святото име навред раздаваше.
(1.13.29)
Когато граматика на учениците си преподаваше
И с тълкуванията си правилата разясняваше,
Шри Чайтаня ги учеше за славата на Кришна
И всичките Му обяснения във тази цел всевишна
Завършваха, а Неговите ученици с пълна лекота
Разбираха - така на всички Той прекрасно повлия.
(1.13.30)
Когато Шри Чайтаня беше ученик
Всеки, когото срещнеше, Той умоляваше
Харе Кришна да възпява и тъй цял Навадвип
В мантруване на Името се наводняваше.
(1.13.31)
Точно преди младеж красив да стане,
Той започна движението санкиртана.
Със преданите си танцуваше и нощ, и ден
В екстазната любов към Кришна потопен.
(1.13.32)
Движението санкиртана растеше
От квартал на квартал, от град на град
Докато любовта към Бога потопеше
С пороите си блажени целия свят.

210

(1.13.33)
Така времето на Бог Чайтаня в Навадвипа мина
Където живя до двадесет и четвъртата си година.
Там Той накара всички Харе Кришна да възпяват
И така в любов към Кришна потопени да остават.
(1.13.34)
През оставащите Му двадесет и четири години
След като в ордена на отречението премина,
Махапрабху живя във Нилачала
На преданоотдадените си начело.
(1.13.35)
За шест от тези двадесет и четири години
В Нилачала, далеч от своите роднини,
Любов към Бога Той разпространяваше
Като танцуваше и винаги възпяваше.
(1.13.36)
От нос Коморин през цял Бенгал
Обикаляйки Индия чак до Вриндавана,
Пеейки и танцувайки в екстаз прелял,
От Него любовта към Бога бе раздавана.
(1.13.37)
Главните забавления на Бог Чайтаня – това са
Дейностите Му след като прие сана санняса.
А периодът от останалите осемнадесет години
В Антя-лила, крайните Му забавления, премина.
(1.13.38)
Шест от тези осемнадесет лета
Той постоянно в Джаганнатх Пури стоя
И до премала екстатичен киртан изпълняваше,
Бхактите с песни и танци за према вдъхновяваше.
(1.13.39)
През останалите дванадесет години
Престоят Му в Нилачала премина
Във вкусване на расата трансцендентална
На любовта към Кришна чиста, изначална.
И докато я вкусваше, съвременниците разправят,
Той учеше и другите как съвършено това да правят.
(1.13.40)
Чайтаня Махапрабху и нощ, и ден,
В чувства на разлъка с Бога потопен,
Проявяваше симптоми на болезнена раздяла
Със снага от плач и бълнуване изпосталяла.
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(1.13.41)
Както речта на Радхарани несвързана става
Когато се среща във Вриндавана с Уддхава,
Така Махапрабху изпитваше и нощ, и ден
Такъв екстаз, в копнението на Радха потопен.
(1.13.42)
Богът обичаше да вкусва тази най-сладка раса
В песните на Видяпати, Джаядева, Чандидаса,
Четейки ги със Своите най-съкровени другари
Като Рамананда Рая и Сварупа Дамодара.
(1.13.43)
Махапрабху в раздялата си с Кришна
Вкусваше всичката тази раса екстатична
И по този начин Той напълно удовлетвори
Всичките желания в сърдечните си дълбини.
(1.13.44)
Забавленията на Махапрабху тъй екстатични
Са неизчерпаеми, неописуеми и безгранични.
Колко ли би могла да разкаже на света
За тях една незначителна жива душа?
(1.13.45)
Ако Ананта Шеша лично претвори
Забавленията на Бог Чайтаня в сутри,
Не ще успее Той дори със хилядите си усти
Да стигне границите им отвън и вътре.
(1.13.46)
Преданоотдадени като Шрила Сварупа Дамодар
И Мурари Гупта, другарят от детството Му стар,
Са записали всичките Му най-главни забавления
След внимателно обмисляне и разсъждения.
(1.13.47)
Дневниците на двамата светци до нас сега достигат
И стават те основата на съдържанието в тази книга.
Следвайки тях, за чудните деяния на Бога пиша аз.
Опитвайки да ги разкажа, подобно на Вриндаван дас.
(1.13.48)
Тхакура Шрила Вриндавана даса
Избран е забавленията Му да описва.
Не се различава той по нищичко от Вяса.
Разказите му са сладостта най-висша!
(1.13.49)
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Понеже съдържанието на Гоура-лила е огромно,
Страхувайки се книгата му да не стане многотомна,
На някои места той живи и подробни описания не прави;
Тях аз ще се опитам да запълня, пък доколкото се справя.
(1.13.50)
Всъщност Вриндавана даса Тхакура е този,
Който живота на Чайтаня опита в сладостта му.
А аз единствено, приведен в смирена поза,
Дъвча останките от храната му, по милостта му.
(1.13.51)
Скъпи мои, предани на Шри Кришна Чайтаня,
На Ади-лила нека да направя обобщено описание.
За тези забавления аз пиша тук накратко осторожно,
Защото пълно описание на тях да се даде е невъзможно.
(1.13.52)
Едно специфично желание на ума си да осъществи
Кришна, Враджендра Кумара, реши да се въплъти
И на земята да се спусне в тяло
След като обмисли всичко зряло.
(1.13.53)
На Своето семейство и почитани роднини святи
Бог Кришна позволи да слязат първи на земята.
Да ги опиша тук накратко аз сега ще се опитам,
Защото пълно описание невъзможно е, отчитам.
(1.13.54-55)
Преди като Господ Чайтаня на земята да се появи,
Кришна помоли всеки от следните бхакти да се роди:
Шри Шачидеви, Джаганнатха Мишра, Мадхавендра Пури,
Учителите Му Кешава Бхарати и Шри Ишвара Пури,
Адвейта Ачария и Пандит Шриваса, които считаше за гуру,
Ачаряратна, Пундарика Видянидхи и Шри Харидас Тхакура.
(1.13.56)
Друг един велик преданоотдаден на Вишну
Беше родом от Шрихатта, Шри Упендра Мишра.
Той беше образован, учен и заможен,
Добродетелен и благоразположен.
(1.13.57-58)
Упендра Мишра бе баща на седем сина Всеки от тях бе свят и надарен за трима.
Ето по ред на раждане техните имена:
Камсари, Парамананда, Падманабха,
Сарвешвара и Джаганнатха,
Джанардана и Трайлокянатха;
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В Надия петият от тях, Шри Джаганнатха Мишра,
На брега на Ганг живееше по волята на Кришна.
(1.13.59)
Джаганнатха Мишра още бе наречен Пурандара.
По добродетели с Нанда и Васудева беше в надпревара
(1.13.60)
На Ниламбар Чакраварти благочестивата дъщеря
Бе Шачи Деви, добродетелната му жена,
Изключително предана на своя съпруг Нямаше на света за нея като него друг.
(1.13.61)
В Радхадеша, онази част от областта Бенгал,
Където светите води на Ганг никой не е видял,
Нитянанда, Гангадаса, Мурари и Мукунда раждане приеха
И така на всички обитатели страданията и мъките отнеха.
(1.13.62)
Бог Кришна, Враджендра Кумара,
Най-напред множество бхакти накара
На земята преди Него да се появят,
А сетне и сам Той си проправи път.
(1.13.63-64)
Преди появяването на Бог Чайтаня
Всички преданоотдадени от Навадвипа
Се събираха в дома на Адвейта Ачария
Където той четеше от „Бхагаватам” и „Гита”,
Заклеймявайки пътищата на гяна и карма,
Установявайки превъзходството на санатана-дхарма.144
(1.13.65)
Във всички разкрити ведически писания
На преданото служене към Бог изложено е описание.
Затова преданите на Бог Кришна не признават
Нито процесите на философско умозрение,
На медитация или на тези в аскетизъм що се подвизават,
Нито на тъй нареченото ритуално жертвоприношение;
Освен пътя на преданото служене
Не приемат те, че друго нужно е.
(1.13.66)
В дома на Адвейта Ачария всички ваишнави
С голямо удоволствие тези три неща правят:
Говорят за Кришна, със любов Го обожават
И винаги светите Му имена възпяват.
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(1.13.67)
Ала Адвейта Ачария изпитваше силно страдание,
Виждайки как хората, лишени от Кришна съзнание,
Просто тънат в материални наслади
Без никой от тях Бога да слави.
(1.13.68)
Виждайки на света окаяното състояние,
Той започна да обмисля със внимание
Как да се освободят хората биха могли
На илюзията от острите нокти и зъби.
(1.13.69)
Шрила Адвейта Ачария си мислеше така:
"Да можеше самият Кришна да дойде във света
Преданото служене навред да разпространи!
Единствено така всеки би могъл да се спаси."
(1.13.70)
Разсъждавайки внимателно така
Адвейта Ачария Прабху си обеща
Да накара Бог Кришна да се появи
И започна Него силно да боготвори,
Като му предлагаше от туласи листа
И от Ганг свещената, пречистваща вода.
(1.13.71)
С високи викове Той Кришна призоваваше
И неспирният Му зов вниманието на Бога приковаваше.
(1.13.72)
Преди Чайтаня Махапрабху на земята да се появи,
От утробата на Шачимата се родиха осем дъщери,
Но една след друга когато родени бяха,
Веднага след това те до една умряха.
(1.13.73)
Джаганнатха Мишра бе неутешим
Заради загубата на всяко свое дете.
Затова, копнеейки да му се роди син,
Обожаваше на Вишну лотосовите нозе.
(1.13.74)
След това Джаганнатха Мишра се сдоби със син,
Чието име беше Вишварупа, който бе непобедим
И надарен със висши качества в размер голям,
Защото беше инкарнация на Бог Шри Баларам.
(1.13.75)
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В духовния свят експанзията на Баларама
Позната е с име още едно – Санкаршана.
Тя е съставна част и непосредствена причина
Това космическо проявление да го има.
(1.13.76)
Гигантската вселенска форма Вишварупа
Е инкарнация на този Маха-санкаршана.
Така, каквото и пред погледа ни да се струпа
В този космос проявен - друго освен Бога няма.
(1.13.77)
„Както нишките на някое платно простират се нашир и длъж,
Тъй и Върховният Бог навред в творението присъства наведнъж Хем непосредствено, хем индиректно, тайно;
Не е това за Него ни чудно, ни необичайно.”145
(1.13.78)
Бидейки съставна част и резултатна причина
На всичко, което в проявлението космично има,
Нитянанда Прабху, който е изначалният Санкаршана,
За по-голям Свой брат бе приет от Бог Чайтаня.
В духовния свят тези двама братя
Като Кришна и Баларама са познати.
Но в настоящия момент, читателю любезни, знай,
Те двамата присъстват тук като Чайтаня и Нитай.
(1.13.79)
Щом се сдобиха с Вишварупа, своя син желан,
Джаганнатха Мишра и съпругата му Шачимата
В щастието си започнаха с усърден плам
Да служат на Говинда – господаря на сетивата.
(1.13.80)
През месец януари, 1485 година
Бог Кришна във света премина,
Като се всели едновременно в телата
На майка Шачи и на Мишра Джаганнатха.
(1.13.81)
Джаганнатха Мишра каза на Шачимата:
„Пред очите ми се случва нещо дивно!
Сякаш богинята на щастието самата
Дошла е у дома! От лицето ти тъй свидно
Такова лъчезарие струи и от снагата!
(1.13.82)
Навсякъде, където и да отивам,
145
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Всички хора почит ми отдават
И доброволно, без дори да ги попитам
Богатства, дрехи и ориз ми дават.”
(1.13.83)
Шачимата на съпруга си отвърна:
"Виждам, същества в небето засияват
И дори успявам ясно аз да зърна
Как като че ли молитви ми отдават!"
(1.13.84)
Джаганнатха Мишра отговори:
„В съня си аз видях, не ми се стори,
Как обителта на Бог сияйна
В сърцето ми се настанява трайно.
(1.13.85)
Сетне видях как от моето сърце
Подслон тя в твоето сърце прие.
Затова разбирам с трепетно вълнение:
Велика личност скоро ще приеме въплъщение!”
(1.13.86)
След като хортуваха така един със друг
Изпълнени със радост, съпруга и съпруг,
Служене отдадоха със пълна сила
На домашната си шалаграма-шила.
(1.13.87)
Бременността тъй наближаваше тринадесет луни
А още нямаше признаци, че бебето ще се роди.
Джаганнатха Мишра, браминът достоен,
Ставаше все по-тревожен, неспокоен.
(1.13.88)
Ниламбара Чакраварти, който беше астролог
И дядо на Чайтаня Махапрабху, самия Бог,
Направи изчисление и каза, че в близък ден
Възползвайки се от благоприятния момент,
В същия този месец Богът ще бъде роден.
(1.13.89)
Така през февруари-март на 1486 година
Или през месец Пхалгуна, 1407-ма от ерата Шака,
Когато месечината във пълнолуние премина,
Светът жадувания и благоприятен миг дочака.
(1.13.90)
Според ведическата астрология, науката Джьотир Веда,
Благоприятният момент на раждането така се разгледа:
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Луната беше в знака лъв, лъв беше и асцендента;
Няколко планети имаха силни позиции в момента,
А подразделенията известни като шад- и ащаварга
Разкриваха влияния най-благоприятни в тази карта.
(1.13.91)
Когато съвършената луна, Чайтаня,
Прояви безукорните си очертания,
Каква полза от пълната месечина,
Която тъмни петна по тялото има?
(1.13.92)
Съобразявайки това, без двоумение
Раху, черната планета, предизвика
Пълно пълнолунно затъмнение
И незабавно световете огласиха
Вибрациите на имената свети.
Отвсякъде тълпи от хора се явиха
И пееха „Хари! Кришна!” от екстаз обзети.
(1.13.93)
Тъй всички в затъмнението махамантрата възпяваха
И умовете им поразени от учудване оставаха.
(1.13.94)
Когато целият свят на вси страни
Имената на Бога започна да възпява,
Кришна във формата на Гоурахари
На земята като аватар се появява.
(1.13.95)
Всички в този свят радостно ликуваха;
Докато индусите името Божие възпяваха,
Мюсюлманите, а и другите също мантруваха,
Като шеговито на вярващите подражаваха.
(1.13.96)
Докато жените на земята
Възславяха на Хари имената,
С музика и танц на райските планети
Любопитството си изразиха боговете.
(1.13.97)
В тази атмосфера всичките десет посоки
С ликуване се преизпълниха голямо.
Реките радостно надигаха вълни високи;
Всичко подвижно и неподвижно бе от щастие заляно.
(1.13.98)
Така в земята Надия, прилична на Удаягири,
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Където най-напред се ражда утринна зора,
По безпричинната си милост Шри Гоурахари
Се появи, наподобяващ пълната луна.
Когато Неговият лик изгря сияен във небето,
Разпръсна се напълно мракът гъст на греховете.
Навред със радост се изпълниха и трите свята
И славата на Божиите имена от всички бе възпята.
(1.13.99)
В това време Ачария Адвейта в дома си в Шантипура
Танцуваше от радост заедно с Шрила Харидас Тхакура.
Двамата на глас висок светите имена възпяваха,
Макар никой още да не разбираше защо го правеха.
(1.13.100)
Виждайки луната затъмнена, смеейки се от сърце,
Адвейта и Харидаса се отправиха към речните брегове
И ликувайки се изкъпаха на Ганга във водите святи.
Възползвайки се от случая, че затъмнена бе луната,
Адвейта Ачария чрез своята мисловна сила
Разпространи на брахманите милостиня.
(1.13.101)
Когато видя света от радост запленен,
Харидаса Тхакура, в ума си удивен,
Към Адвейта се обърна с тези думи,
Разбираеми единствено помежду им:
"Че танцуваш и раздаваш милостиня радва моята душа!
Разбирам, че имаш нещо специално наум с тези дела."
(1.13.102)
Ачарияратна и Шриваса това видяха
И от безмерна радост завладени бяха.
Към брега на Ганга те поеха незабавно,
За да се изкъпят във водите славни.
С умове от щастие пропити
Те възпяха Бог Хари честити
И най-сетне в ума си щедро
Милостиня раздадоха на едро.
(1.13.103)
Тъй всички предани, където и да се намираха
Във всеки град и село да танцуват не се спираха.
Изпълняваха санкиртана и чрез мисловната си сила
Раздаваха наоколо си подаяния изобилно
Под претекст, че луната в затъмнението се е скрила
С умове, надмогнати от радост силна.
(1.13.104)
Всички видове уважавани брахмани,
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Както джентълмени, тъй и фини дами,
Носейки подноси с дарове в ръка,
Излязоха напред със радостни сърца
И виждайки новороденото дете, чиято
Форма бляскаво сияеше с цвета на злато,
Поднесоха щастливи своя благослов
Със думи, пренаситени с любов.
(1.13.105)
В одеждите на браминки всички райски дами,
Включително съпругите на Бог Шива и Бог Брахма,
На Нрисимхадева, Индра и Васиштха Риши,
Наред с Рамбха, най-прекрасна сред апсарите девици,
Се спуснаха вкупом от небесата,
Поднасяйки даровете си богати.
(1.13.106)
В космичното пространството, във всичките посоки
Обитателите на Гандхарва-, Сидха- и Чарана-лока
Отдаваха молитви съвършени и подбрани
Сред музика, песни и удари на барабани.
Така и в Навадвипа се събраха танцувачи,
Музиканти, на благословии раздавачи
И изпълнени с голямо вдъхновение
Затанцуваха със радостно вълнение.
(1.13.107)
Никой там не можеше да разбере
Кой си отива, кой пристига, откъде,
Кой танцува и кой пее сред тълпа от хора,
Нито кой на какъв непознат език говори.
Ала всяко страдание и тежка скръб
Бяха разсеяни изцяло изведнъж.
Тъй всички люде в щастие ликуваха
А Джаганнатха Мишра в радост плуваше.
(1.13.108)
Шриваса Тхакура и Ачарияратна
Скоро заедно там се появиха
И вниманието на Мишра Джаганнатха
По начини различни заплениха:
В ритуални церемонии бяха заети,
Предписани за раждането на детето
В съответствие с религиозните правила
И милостиня той раздаде щедро след това.
(1.13.109)
Получените дарове и богати приношения,
Както и всичко, което имаше в дома си,
Той разпространи с великодушно настроение
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Сред брахмани, певци, танцьори, сиромаси.
(1.13.110)
Малини, съпругата на Шриваса Тхакура,
Придружена от жената на Чандрашекхара
И други дами прииждаха натам щастливи
Да обожават бебето с принадлежности красиви
Като цинобър, турмерик, масло, ориз, банани
И кокосови орехи, прясно от палмите набрани.
(1.13.111)
Един ден, скоро след като Чайтаня се роди,
Съпругата на Адвейта Ачария, почитаемата Сита,
Взе позволението на мъжа си да иде да Го посети,
Дарове да Му поднесе, със любов пропита.
(1.13.112)
Тя донесе различни видове златни орнаменти
Включая гривни, огърлици и за ръцете ленти.
(1.13.113)
Имаше инкрустирани в злато нокти от тигър,
Колани, извезани със сребро и ширити,
Накити за ръце и нозе много вида,
Сарита и детски дрешки, със свила ушити.
Всякакви богатства, златни и сребърни монети
Бяха подарени с обич на детето.
(1.13.114)
На паланкин, покрит с платно, качена
И от прислужничките свои придружена,
Сита Тхакурани в дома на бебето дойде,
Донасяйки със себе си даровете от сърце
И благоприятни принадлежности като трева,
Ориз и турмерик, горочана и кункума,
Сандалово дърво - какво ли още друго няма!
Със даровете й изпълнена бе кошница голяма.
(1.13.115)
Щом в дома на Шачидеви стигна Сита Тхакурани,
С даровете си от ястия, одежди и накити подбрани
Тя остана поразена от вида на новородения младенец,
Понеже бе досущ като Кришна, на флейтата свирец;
Различаваше се само по цвета
На златистата като луна снага.
(1.13.116)
Виждайки как сияеше детето,
Трансценденталното тяло на което
Наподобяваше цвета на разтопено злато,
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А крайниците Му бяха наистина богато
Навред с благоприятни знаци украсени,
Сита Тхакурани остана много удовлетворена
И поради обичта, пробудена в сърцето си усети
Как се топеше то, от чувства майчински обзето.
(1.13.117)
От сърце детенцето тогава тя благослови,
Поставяйки край главицата му ориз и треви,
Прошепвайки с дълбока любов:
"Бъди благословен с дълъг живот!"
И боейки се от вещици и призраци зли,
С благоприятното име Нимай го дари.
(1.13.118)
В деня, когато майка и син се изкъпаха
И през прага на родилния дом пристъпиха,
Сита Тхакурани ги дари със дрехи и украшения,
А сетне и към Джаганнатха Мишра изрази уважение.
После самата тя, почетена от него и от майка Шачи,
С голямо щастие в ума си се завърна у дома си.
(1.13.119)
Ето как Джаганнатх Мишра и майка Шачи,
Чийто син съпруг бе на богинята на щастието,
Сбъднаха всяка своя желана мечта.
У дома им винаги имаше богатства и зърно
И винаги щом видеха на Бога свидната снага,
Радостта им нарастваше бездънно.
(1.13.120)
Джаганнатха Мишра беше идеален ваишнава,
Който винаги въздържан, умиротворен и чист остава.
Затова той нямаше в сърцето си желания
За наслаждение на материални достояния.
Каквито и пари да дойдеха при него под влияние
На Неговия син с трансценденталното сияние,
Той даваше на брахманите като подаяние
С идеята Бог да удовлетвори в Кришна съзнание.
(1.13.121)
След като направи хороскоп на малкия Нимай,
Ниламбара Чакравати каза на баща му, за да знае,
Че е видял всички признаци на личност велика
И в звездната Му карта, и по тялото Му светлолико.
Така той бе разбрал, че в бъдеще това момче
Спасение на трите свята щеше да даде.
(1.13.122)
Чайтаня Махапрабху по този начин
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Се появи в дома на майка Шачи.
По безпричинната си милост раждане прие
И тъй дарява всекиго със лотосовите нозе
На Бога, ако този разказ чуе или прочете.
(1.13.123)
Всеки, който човешко раждане е приел,
Но с култа на Чайтаня Махапрабху не се е заел,
Пропилял е живота си ценен, уви!
На преданото служене нектарните вълни
Амритадхуни се наричат - бликаща река.
Ако след като въплътил се е в снага,
Човек продължава да пие калта
На материалното щастие в отровната яма
Вместо тази чиста изворна вода,
Окаяник по-жалък тук от него няма!
По-добре за него би било да не се бе раждал!
По-добре отдавна той да бе умрял от жажда!
(1.13.124)
Поемайки като единствено притежание на своята глава
На Шри Чайтаня, Нитянанда и Адвейта лотосовите крака
И тези на Сварупа Дамодара, Рупа и Рагхунатха Госвами,
Описах идването на Махапрабху аз, Кавирадж Госвами.

223

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
ДЕТСКИТЕ ЗАБАВЛЕНИЯ НА БОГ ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ
(1.14.1)
Неща, изключително трудни за изпълнение,
Стават лесни ако Чайтаня помним със вълнение.
Който не си спомня за Него, обаче,
Дори лесното дело с трудност ще влачи.
На този прекрасен Махапрабху Чайтаня
Отдавам аз смирените си почитания!
(1.14.2)
Вечна слава и смирени почитания
На Махапрабху, Бог Шри Чайтаня,
На Нитянанда Прабху и Адвейта Ачария
И на всички бхакти в тяхната компания!
(1.14.3)
Описах вкратце раждането на Чайтаня
От благословената Му майка Шачидеви,
Точно както Шри Кришна син роден стана
На майка Яшода, която с обич Го отгледа.
(1.14.4)
И тъй, говорих ви аз вече тук накратко
За раждането Му в хронологичен ред.
Сега ще ви направя резюме най-сладко
На игрите Му детски, прославени навред.
(1.14.5)
Позволете ми отново и отново да отдавам почитания
На детските забавления на Бог Гоуранга Шри Чайтаня,
Който е самият Кришна; макар да са досущ като на дете обикновено,
Игрите Му са забавления на Божествената Личност съвършена.
(1.14.6)
В първите си детски забавления
Богът се преобърна в Своята постеля
И така разкри на Своите майка и баща
Знаците по лотосовите си крачка.
(1.14.7)
Когато проходи, на Вишну специалния знак
Сe виждаше в следите откъдето припка –
Неоспоримият ясен символ на флаг,
Мълния, раковина, диск и рибка.
(1.14.8)
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Виждайки всички тези знаци проявени
Неговите родители, от учудване поразени,
Не разбираха чии отпечатъци са това
И как са се озовали те на тях в дома.
(1.14.9)
Джаганнатх Мишра каза: „Малкият Кришна
Вътре в шалаграма-шилата е.
Приемайки детския си облик скришно,
Той в тази стая си играе.”
(1.14.10)
Докато си думаха родителите Му, обаче,
Бебето Нимай събуди се и взе да плаче.
Майка Шачи в скута си Го приюти
И да суче от гърдите й Му позволи.
(1.14.11)
Докато майка Шачи бе заета бебето да храни,
Видя тя на нозете Му знаците подбрани Същите като на пода в стаята, един след друг,
И развълнувана повика своя мил съпруг.
(1.14.12)
Когато Джаганнатха Мишра видя до един
Прекрасните знаци по стъпалата на своя син,
Той се изпълни с радост и повика насаме
Ниламбара Чакраварти, дядото на това дете.
(1.14.13)
Щом Ниламбара Чакраварти знаците видя,
На зетя си той каза с усмивка на уста:
"Чрез астрологически изчисления аз още преди
Бях потвърдил това, бях го записал дори!
(1.14.14)
Има тридесет и два телесни признака,
Които характеризират личността велика.
Аз наблюдавам всички тях разплакан
По телцето на това детенце луннолико.
(1.14.15)
„Тридесет и двата телесни симптоми са:
Пет големи и пет деликатни части по цялата снага,
Седем червеникави, шест повдигнати, а още и
Три малки, три широки и дълбоки също три.”146
(1.14.16)
146

Цитат от „Самудрика”
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Това бебе притежава очевидно всички
Признаци на Бог Нараяна различни
По Свойте нежни длани и по стъпалата;
То е способно да спаси и трите свята!
(1.14.17)
Ваишнавския култ ще разпространява по света,
Избавяйки семействата на Свойте майка и баща.
(1.14.18)
Предлагам още сега да уредиме
Церемонията по даване на име.
Днес е ден благоприятен. Брахманите би ли призовал!
Ще направим в чест на твоя син грандиозен фестивал!
(1.14.19)
В бъдеще това наше свидно дете
Ще закриля и поддържа всички светове.
По тази причина пред олтара
Ще го наречем с името Вишвамбхара.”
(1.14.20)
След като чуха Ниламбара Чакраварти какво предсказа,
Шачимата и Джаганнатха Мишра на вълните на екстаза
Отпразнуваха фестивала за даване на име, заедно с други,
Поканвайки на него всички брахмани и техните съпруги.
(1.14.21)
Изминаха оттогава няколко дни
И Богът на коленца взе да пълзи.
Тогава всякакви чудни неща
Всеки, който беше там, видя.
(1.14.22)
Богът принуди всички жени
Да пеят имената свети на Хари
Под предлог, че плаче, и докато те възпяваха
Усмивки Неговото приказно лице огряваха.
(1.14.23)
Минаха и още, още дни...
Богът на крачета се изправи да върви,
С другите дечица се сдружи Край нямаха радостните Му игри.
(1.14.24)
Един ден, докато Богът на игри се наслаждаваше
И Своята палавост сред връстниците си проявяваше,
Майка Шачи донесе пълно с ориз и сладкиши блюдо
И помоли детето да седне и да ги изяде на едно место.
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(1.14.25)
Но щом майка му продължи да шета,
Скришом Той взе да яде пръст със шепа.
(1.14.26)
Виждайки това, върна се там майка Шачи
И възкликна: „Нимай, какво, какво правиш!”
От ръцете на Бога тя грабна пръстта
И попита Го защо я слага в Своята уста.
(1.14.27)
Разплакан, на майка си отвърна Той: "Защо
Си ми ядосана, след като току-що
Сама ми даде пръст да ям?
В какво виновен съм Аз сам?
(1.14.28)
Ориза, сладкишите и другата храна
Са всички преобразувания на пръстта.
Това е пръст и онова е пръст - моля те, разсъди!
Каква разлика между тях намираш ти?
(1.14.29)
Както тялото, така и всички продукти за ядене,
Са просто трансформации, от пръстта създадени.
Помисли и не стоварвай вината върху Ми,
Напразно не Ме обвинявай! Нямам думи!"
(1.14.30)
Удивена и разтърсена от изненада,
Че Нимай говори философията маявада,
Майка Шачи рече: „Кой научил те е на това,
Че да оправдаваш яденето на пръстта?”
(1.14.31)
Сетне тя нежно обясни на мъничкия философ:
„Когато пръстта е трансформирана в зърно, скъпо момче,
Тя тялото подхранва, ала ако някой е готов
В суровия й вид да я яде, той ще се разболее и умре.
(1.14.32)
В глинения съд, който също е трансформация на пръстта,
Аз много лесно мога да налея и да пренеса вода.
Но ако я изсипя върху проста буца пръст
Напразен труд е това – пръстта ще я попие изведнъж.”
(1.14.33)
Богът на майка си сърдит отвърна:
„Защо от Мене осъзнаването скри
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Като не ми даде още от началото да зърна
Тази практична философия, уви?
(1.14.34)
Сега повече пръст да ям Аз няма
След като тази философия от теб разбрах.
Вместо това от гърдите ти ще суча само.
Гладен ли съм, ще пия млякото от тях.”
(1.14.35)
Като каза така с усмивка нежна
Богът в скута на майка си се качи,
А след това жадно и прилежно
Засука млякото от нейните гърди.
(1.14.36)
Така, намирайки различни оправдания,
Богът прояви Свойте висши достояния.
Когато бе възможно в детството ги изяви,
А след като ги проявяваше, отново се прикри.
(1.14.37)
Друг път Богът три пъти изяде храната на един брамин,
Който като гост дома им пътьом посети.
Ала по-късно, насаме милост му даде сам-самин
И от оплитането в материята изцяло го освободи.
(1.14.38)
Когато Богът бе невръстно, мъничко дете,
В дома Му се промъкнал тайно да краде
Един разбойник заедно със своя съучастник
И се възползвали, докато другите били на празник,
Качили Го на раменете си и надалече Го отвели,
Желание да смъкнат накитите Му сърцата им обзели,
Но Той объркал ги и вместо в тяхната си къща,
Те върнали се скоро във дома на Джаганнатха Мишра.
(1.14.39)
Друг път Той, преструвайки се на болен,
Отиде в дома на Хираня и Джагадиша като гост,
Поиска си храна и изяде я доволен,
Макар да бе Екадаши – ден за строг пост.
(1.14.40)
Както е обичайно за малките дечица
Той си играеше със своите връстници
И ходеха по домовете на приятелите в махалата,
Крадяха скришом и изяждаха лакомо храната.
Понякога децата помежду си се боричкаха
И после превъзбудени при Шачимата тичаха.
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(1.14.41)
С оплакванията си засипваха те Шачимата:
„Той все се бие с нас и от съседите краде!”
Какво ли можеше да стори тя, горката,
Освен сина си да сгълчи добре.
(1.14.42)
Тя каза: „Защо крадеш на другите нещата?
Защо се биеш и боричкаш със децата?
И защо във чужди домове нахълтваш с взлом?
Нима Ти липсва нещо в собствения дом?"
(1.14.43)
Сгълчан от майка си добронамерено,
Богът сърдито пламваше от гняв
И всяка делва, която в стаята намереше,
Разбиваше на пух и прах.
(1.14.44)
Тогава Шачимата вземаше Го в своя скут
И с нежни думи своя син успокояваше,
А Богът се засрамваше и завладян от смут,
Провиненията си до едно признаваше.
(1.14.45)
Веднъж като малък Шри Чайтаня
Плясна майка си с нежната си ръка.
Тя се престори, че припада в безсъзнание,
А Той уплашен и разкаян зарида.
(1.14.46)
Жените от квартала казаха Му: „Отиди
И кокосов орех отнякъде ни донеси.
Тогава, скъпо ни дете, недей тъгува
Майка Ти веднага ще се излекува.”
(1.14.47)
Той на часа излезе от дома
И два кокосови ореха донесе.
Всички жени се смаяха от това;
Чудната Му постъпка ума им отнесе.
(1.14.48)
Понякога прекрасният Гоуранга
Отиваше с децата да се къпе в Ганга,
А младите момичета от близкото селце
Там идваха да обожават разни богове.
(1.14.49)
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След като окъпеха се във водите свети,
Девойките почитаха ги според своите обети,
А малкият Гоуранга идваше без страх
И невинно се настаняваше сред тях.
(1.14.50)
Обръщайки се към момичетата, Богът казваше това:
„Обожавайте Ме и ще ви даря с добри съпрузи и блага.
Реката Ганга и Богинята Парвати са Мои предани слуги;
За другите да не говорим, Мой слуга е дори Шиваджи.”
(1.14.51)
Той взимаше сандалова паста и без тяхно разрешение
Снагата си ще намаже, шията си с гирлянди ще накичи,
Ще грабне, без да пита, всички поднесени приношения
От вкусен ориз, банани и други всякакви сладкиши.
(1.14.52)
Всички момичета много се разгневиха
Поведението на Бога щом установиха:
„Скъпи Нимай,” Му казаха, прикрили своя гняв умело,
„Точно като брат си ни във отношенията ни тук на село.
(1.14.53)
Затова изобщо не ти подобава
Да вършиш всичко това за Своя забава!
Предметите за обожание на боговете остави!
Бездруго толкоз притеснения ни причини!"
(1.14.54)
Богът отговори: „Скъпи ми сестри,
Вашият братец сега ще ви благослови:
Нека със съпрузите си бъдете щастливи!
Когато ги намерите, да бъдат те красиви!
(1.14.55)
Да бъдат образовани, умни и млади,
С богатства изобилни всеки от тях да се слави!
Не само това, но нека имате и по седмина сина,
Надарени с живот дълъг и интелигентност за двамина!"
(1.14.56)
След като всяко от момичетата благословията чу
От лотосовите уста на Шри Чайтаня Махапрабху,
Вътрешно те бяха много щастливи и удовлетворени,
Макар външно да Го коряха, сякаш бяха разгневени.
(1.14.57)
Когато някои девойки си тръгнаха, Богът се начумери
И ето с какви думи да ги заплашва намери:
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(1.14.58)
„Ако сте стиснати и не ми дадете от тези ваши приношения,
За стар съпруг, венчан за още четири жени, ще се ожените.”
(1.14.59)
Чувайки тази Негова предполагаема проклетия,
Без да знаят дали не притежава необикновени сили,
Дали полубоговете не са Му дали пълномощия като тия
Думите Му да се сбъдват, уплашиха се девойките мили.
(1.14.60)
Девойките донесоха пред Бога всяко едно приношение,
А Той изяде всичко и ги благослови с удовлетворение.
(1.14.61)
Когато хората навред научиха
Какво с девойките се беше случило,
Неразбиране това у тях не породи,
А всеки на закачките се наслади.
(1.14.62)
Един ден на Валлабхачария дъщерята,
Девойка на име Лакшми, дойде при реката,
За да се изкъпе и старателно да обожава
Полубоговете както традицията повелява.
(1.14.63)
Виждайки я, Богът към нея привързаност изпита,
А тя, като Го видя, вкуси в сърцето радост скрита.
(1.14.64)
Естествената им любов пробуди се един към друг
Защото те във вечността са си съпруга и съпруг
И макар че любовта от детски чувства бе покрита,
Явно стана - от привличане взаимно са пропити.
(1.14.65)
На щастието да се гледат те се наслаждаваха.
В обожанието на боговете чувствата си изразяваха.
(1.14.66)
На Лакшмидеви Богът рече: „Просто обожавай Мен,
Защото съм Върховният Бог в сърцата установен.
Ако обожаваш Мен със сигурност ще се сдобиеш
Със съкровените, лелеяни от теб благословии."
(1.14.67)
Заръката Му жадно Лакшми като чу,
Незабавно започна да обожава тя Махапрабху
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Със сандалова паста и гирлянди от малика цветчета,
Поднасяйки Му молитви, от дълбока любов обзета.
(1.14.68)
Когато обожанието на Лакшми притихна,
Богът Я погледна със любов и се усмихна,
От „Бхагаватам” подходящ стих рецитира
И прие чувството, което от сърцето й извира.
(1.14.69)
„Мои скъпи гопи, Аз приемам съкровената мечта
На всяка от вас да Ме има за съпруг и обожава.
Искам желанието ви да се изпълни, затова
Защото такава мечта сбъдване заслужава.”147
(1.14.70)
След като изразиха взаимно чувствата си така,
Бог Чайтаня и Лакшмидеви се завърнаха у дома.
Кой може да разбере дълбоките забавления
На Бог Шри Кришна в това Му проявление?
(1.14.71)
Когато съседите видяха палавото Му поведение,
Пред родителите Му те от обич изразиха възражения.
(1.14.72)
Един ден майка Шачи се завтече,
Своя син, за да хване на тясно
И с желание да го накаже вече,
Но Той успя да избяга от това място.
(1.14.73)
Макар да е поддръжникът на цялата вселена
И макар че във всяко отношение съвършен е,
Веднъж Той седна при купчината с боклука
При използваните делви, сякаш бе обзет от скука.
(1.14.74)
Когато майка Шачи своето момче видя
Да седи върху боклука, просто й призля:
„Защо докосваш тези мръсни съдове, Гоуранга?
Сега и Ти нечист си - отиди да се изкъпеш в Ганга!”
(1.14.75)
Чувайки нейните думи, пълни с назидание,
Махапрабху й заговори за абсолютното знание
И макар да бе смаяна от поразителните Му слова,
Все пак да се изкъпе във реката майка Му настоя.
147

„Шримад Бхагаватам” 10.22.25
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(1.14.76)
Понякога, полягвайки със своя син да си почине,
Тя виждаше как обитатели от райските градини
Се струпваха в дома им, изпълвайки го цял;
Всеки един от тях Бога искаше да е видял.
(1.14.77)
Веднъж майка Му каза Му: „Иди,
Баща си тук да дойде помоли!”
Чувайки заръката й, Богът пое
Да я изпълни на драго сърце.
(1.14.78)
Когато излизаше навън от къщата детето,
На глезените Му подрънкваха звънчета.
Дочувайки това, родителите Му благословени
От истинско учудване стояха поразени.
(1.14.79)
Джаганнатх Мишра каза: "Колко чудно е това!
Защо се носи звън на камбанки от босите Му крака?!"
(1.14.80)
Майка Шачи каза без принуда:
„Аз също видях и друго чудо.
От небесата ангели се спускаха пред моя взор
И нетърпеливи се тълпяха в целия ни двор.
(1.14.81)
Вдигаха невъобразим, неразбираем шум,
Като че се молеха – това ми дойде на ум."
(1.14.82)
Джаганнатха Мишра нежно отговори:
„Умът ти, скъпа моя, нека да не се тревожи.
Нека Вишвамбхара Го сполита всякога добра съдба!
Това аз винаги съм искал - пожелавам си го и сега.”
(1.14.83)
Друг път, виждайки белите пакостливи
На момченцето си непослушно, диво,
Джаганнатха Мишра Го сгълча сурово
И урок Му даде с нравоучително слово.
(1.14.84)
Същата тази нощ, в съня си
Джаганнатха Мишра засънува
Как един брахмана в гнева си
С тези думи го разкритикува:
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(1.14.85)
"Мой скъпи Мишра, сам ще се разкаеш!
За сина си съвсем нищичко ти не знаеш.
Мислейки го за свое дете, в невежество оставаш
Затова да Го гълчиш така си позволяваш."
(1.14.86)
Джаганнатха Мишра в съня си отговори,
„На всекиго може всичко да му се стори.
Това момче може да е полубог, или мистичен йога,
Или велика свята личност, обаче аз не мога
Да мисля за Него като за някой от тях един;
Нимай остава си единствено и само моят син.
(1.14.87)
Дълг на бащата е сина да образова
На религиозна и нравствена основа.
Ако аз не го науча на това,
Отде ще го узнае на света?"
(1.14.88)
Тогава му отговори този учен брамин:
„Ако трансцендентален мистик е твоят син,
Себепросветлен и в съвършено знание,
Какъв е смисълът от твоето образование?”
(1.14.89)
Джаганнатха Мишра отвърна: "Даже
Синът ми да не е обикновен човек, а сам Нараян,
Да Го напътства и дори понякога да Го накаже
Е дълг на родителя Му окаян."
(1.14.90)
По този начин Джаганнатха Мишра и брамина
В съня му дискутираха във този дух двамина
За принципите религиозни, ала на Нимай бащата
Установен в чистата раса като родителство позната,
Не искаше да знае друго и за нищо друго да не чува,
Освен на Бог Гоуранга като роден син да се любува.
(1.14.91)
Като поговориха браминът си отиде сетне,
Удовлетворен от сладката беседа,
А Джаганнатха Мишра се събуди сепнат,
С мисли объркани в безреда.
(1.14.92)
На близки и роднини той разказа
Какво бе миналата нощ сънувал.
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Всеки от тях удивление изказа;
Подобно нещо никой не бе чувал.
(1.14.93)
Ето как детството на Гаурахари преминаваше Ден след ден Той щастието на родителите си увеличаваше.
(1.14.94)
След няколко дена Мишра Джаганнатха
Извърши церемонията хате кхади, с която
Положи началото на основното образование
На своя малък син, който без особено старание
За няколко дни успя съвършено да научи
Всички букви и комбинациите от тях съзвучни.
(1.14.95)
Тук съвсем кратко описание притурих
На забавленията детски на Чайтаня святи.
Подробно описани са те от Вриндаван дас Тхакура
В славната му книга "Чайтаня Бхагавата".
(1.14.96)
Затова аз изложих само кратко обобщение
С цел да избегна ненужното повторение.
(1.14.97)
Молейки се в лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатха,
Жадувайки милостта им да ме направи чист,
Разказвам тази „Чайтаня Чаритамрита” свята
Аз, Кришнадас, последователят им нищ.
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ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА
ПАУГАНДА ЛИЛА НА БОГА
(1.15.1)
Отдавам своите смирени почитания
Във лотосовите нозе на Бог Чайтаня,
Защото просто цвете във нозете Му като предложи
Дори и ревностен материалист живота си за Бога ще положи!
(1.15.2)
Вечна слава на Чайтаня Махапрабху!
Вечна слава на Нитянанда Прабху!
На Адвейта Ачария почитания
И на всички предани на Бог Чайтаня!
(1.15.3)
Дейностите на Бога сега ми позволете
Да опиша на възраст между пет и десет.
През този период главното Му занимание
Бе да заляга над уроците си със старание.
(1.15.4)
През възрастта пауганда забавленията на Бога
Състояха се във учене до изнемога,
А накрая тогава се и състоя
Сватбата Му, изпълнена със красота.
(1.15.5)
Когато със въодушевление нескрито
Граматиката учеше при Гангадас Пандита,
Той правилата и определенията запаметяваше
И веднъж само да ги чуе ги наизустяваше.
(1.15.6)
Скоро Той тъй вещо тълкуваше „Панджи-тика” Коментара към учебника по граматика –
Че победа над всички други ученици взе,
Макар че съвсем начинаещ бе.
(1.15.7)
В „Чайтаня Мангала”, своята прочута книга,
Това, което авторът Вриндаван дас постига,
Е подробно описание на Божиите забавления,
Свързани с ранния период на Неговото обучение.
(1.15.8)
Докато бе във възрастта пауганда,
Веднъж Шри Чайтаня Махапрабху падна
На Своята майка в светите нозе
И я помоли нещичко да Му даде.
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(1.15.9)
„Мой скъпи синко,” отвърна Шачимата,
„Ще дам каквото и да ми поискаш Ти.”
Тогава Богът каза: „Моля ти се, ти самата,
Зърно недей в уста да слагаш на Екадаши.”
(1.15.10)
Майка Шачи каза: "Добри са Твоите слова.
На Екадаши зърно не хапвам отсега!"
И от този ден насетне, в пълно самообладание,
Поста тя спазваше без ни най-малко колебание.
(1.15.11)
Сетне, виждайки във Вишварупа зрял младеж,
В Джаганнатха Мишра зароди се следния копнеж Достойна девойка за Него да намери и да припознае
И в сватбена церемония двамата щастливо да венчае.
(1.15.12)
Щом Вишварупа тази вест научи
Незабавно той напусна сам дома,
Робата на отречението получи
И заскита се из светите места.
(1.15.13)
Когато Шачимата и Джаганнатха Мишра чуха
За заминаването на сина им свиден, Вишварупа,
Те бяха просто съкрушени от раздяла тежка като тази,
Но с утеха Бог Чайтаня от скръбта опита се да ги опази.
(1.15.14)
"Майко, татко, скъпи Мои!
Прекрасно е, че санняс приел той е,
Защото така, знайте, е освободил
Семействата на майка си и на баща си мил."
(1.15.15)
Шри Чайтаня Махапрабху своите родители увери,
Че ще им служи и не ще ги изостави на старини Така умовете на баща си и майка си удовлетвори.
(1.15.16)
Веднъж Чайтаня ядеше бетелови ядки –
Прасад от муртите – и бяха те тъй сладки,
Че напълно със вкуса си Го опияниха
И във безсъзнание на пода повалиха.
(1.15.17)
След като майка Му, Шачимата,
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И баща Му, Мишра Джаганнатха,
Много бързо донесоха свята вода
И наквасиха пресъхналата Му уста,
Богът се съвзе и каза нещо удивително,
Нечувано преди от тях и изумително.
(1.15.18)
"Вишварупа – Богът рече –
Отведе Ме оттука надалече
И помоли Ме като него и Аз
Да приема ордена санняс.
(1.15.19)
Отвърнах Аз на брат ми Вишварупа:
На майка и на татко много ще се струпа.
А Аз съм и невръстничко дете освен това;
Какво знам Аз за отречението от света?
(1.15.20)
Като порасна още малко, ще се задомя Така родителите ни ще са щастливи.
А също и Бог Нараян ще удовлетворя,
И богинята на щастието ще ни благослови."
(1.15.21)
Тогава Вишварупа върна Ме във къщи и помоли:
„Отдай на Шачидеви хиляди и хиляди поклони.”
(1.15.22)
Такива бяха най-различните Му забавления,
Които ме оставят с хиляди недоумения.
(1.15.23)
След няколко дни на Махапрабху бащата
Премина границата между двата свята.
Тогава майката и свидният й син
Изпитаха смут в сърцата си неутешим.
(1.15.24)
Приятелите и роднините събраха се да утешат
Господ Чайтаня и майка Му тъй скръбни.
Сетне, макар да бе Върховен Бог на целия свят,
Той изпълни за баща си ритуалите посмъртни.
(1.15.25)
След няколко дена помисли си Бога:
„Санняс да приема в момента не мога.
И тъй като оставам да живея у дома,
Мой дълг е с дхармата семейна да се съобразя.
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(1.15.26)
Но без съпруга – размисляше Чайтаня –
Няма полза у дома си да остана."
Така решението си Богът затвърди
Да се ожени, да се задоми.
(1.15.27)
Само къща празна дом не означава;
Жената е, която смисъл на дома придава.
Ако човек живее у дома си със добра съпруга,
Заедно могат да изпълнят всяка нужда друга.”
(1.15.28)
Един ден, случайно, на път от училище към дома,
Край Ганг Той щерката на Валлабхачария видя.
(1.15.29)
Когато Богът Лакшмидеви срещна
Се пробуди връзката им отколешна.
И дали случайно точно на тази дата
Ванамали дойде да види Шачимата.
(1.15.30)
Следвайки указанията на Шачидеви,
Ванамали женитбата им уреди
И тъй скоро с нежната Лакшмидеви
Лунноликият Бог Чайтаня се сгоди.
(1.15.31)
Вриндаван дас Тхакура изчерпателно описа
Всички тези ранни Божии забавления кои са.
Това, което ви представям тук без обяснения
Е сгъстено изложение на тези забавления.
(1.15.32)
На всички забавления в ранните години на Чайтаня
Вриндаван дас Тхакур е дал подробни описания.
(1.15.33)
Аз тук намекнах само тези забавления кои са,
Защото в книгата си Тхакур живо всичко е описал.
(1.15.34)
В лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатх се моля
За милостта им, със любов пропита.
Вървейки в стъпките им, по тяхната воля
Разказвам аз тази „Чайтаня Чаритамрита”.
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ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА
ЗАБАВЛЕНИЯТА НА БОГА В ДЕТСТВОТО И МЛАДОСТТА МУ
(1.16.1)
Бог Шри Чайтаня Махапрабху аз обожавам,
Чиято милост тече като огромна река от нектар
И цялата вселена с любов към Бога наводнява;
Спасителят на падналите Той е и на всеки господар!
(1.16.2)
Чайтаня Махапрабху вечно аз възславям!
На Бог Нитянанда в нозете винаги оставам!
Вечна слава на Адвейтачандра милостиви!
Вечна слава на Божиите предани щастливи!
(1.16.3)
Да живее Шри Чайтаня Махапрабху, Гоура
Във възрастта детство и младост, каишора!
Богините на щастието и знанието Го обожават:
Сарасвати чрез победата Му над дигвиджая Го прослави,
А Лакшмидеви обожава Го във Неговия собствен дом.
На този Бог, съпруг и господар на двете, отдавам аз поклон!
(1.16.4)
Когато стана на единадесет години
Махапрабху ученици вече взе да има.
Това бе началото на възрастта каишора
В живота на златистия Гоура.
(1.16.5)
Веднага щом Богът започна да преподава
При Него надойдоха много, много ученици.
Всеки един от тях взе да се удивлява
На обясненията Му, непосилни за други логици.
(1.16.6)
В дебати върху всички свещени писания
Чайтаня разгроми със Своите знания
Всички учени, ала по толкова мил начин,
Че всеки бе удовлетворен от Бога тачен.
(1.16.7)
Като учител младият Гоуранга
Извърши лудории най-различни
Докато се забавляваше във Ганга,
Заливан от вълните екстатични.
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(1.16.8)
Скоро Бог Чайтаня замина за Източен Бенгал,
Санкиртан разпространявайки сред всеки, който бе видял.
(1.16.9)
Поразени от учудване при дивното влияние
На интелектуалните способности на Бог Чайтаня,
Към Него се стекоха тълпи от хора със стотици,
Жадни в школата Му да станат ученици.
(1.16.10)
Именно там, в Източен Бенгал,
Имаше брахмана на име Тапана Мишра.
Той не знаеше до този ден защо изобщо бе живял,
Нито как да постигне целта на живота си всевишна.
(1.16.11)
Ако някой книжен червей стане
И се рови много в книги и писания,
Слушайки коментари и инструкции различни
От непросветени хора, с мотиви себични,
В сърцето му съмнения ще се прокраднат
И усилията му в крайна сметка ще пропаднат.
(1.16.12)
Тапана Мишра точно по този начин бе объркан,
Ала от брахмана един в съня си бе упътен
Да отиде при славния Нимай Пандита –
Името на Чайтаня, заради ерудицията Му добито.
(1.16.13)
„Понеже Той е Бог (ишвара),” каза му в съня брамина,
„Несъмнено правилно ще те упъти” и сетне си замина.
(1.16.14)
След като този чуден сън сънува,
Тапана Мишра дойде в нозете на Чайтаня
И искрено и подробно, без да се преструва
На съня си той направи пълно описание.
(1.16.15)
Богът, напълно удовлетворен, го инструктира
За целта на живота и как човек до нея се добира.
Той му разясни, че на успеха принципът основен
Е да възпява имената Божии в екстаз върховен.
(1.16.16)
Тапана Мишра започна да копнее
В Навадвипа с Бог да заживее,
Ала Махапрабху изрази желанието си
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Да го прати във Бенарес (Варанаси).
(1.16.17)
Богът увери Тапана Мишра,
Че отново в Варанаси ще се срещнат.
Щом тази заръка от Махапрабху получи,
Тапана Мишра към Бенарес се упъти.
(1.16.18)
Забавленията на Чайтаня за мене са необясними.
Макар Тапана Мишра тъй силно желание да има
Да заживее в Навадвип щастлив заедно с Бога,
Той прати го в Бенарес, а защо – да разбера не мога.
(1.16.19)
По този начин на хората от Източен Бенгал
Махапрабху най-висше благо беше вече дал,
Като ги посвети във възпяване на харинам
И учени от тях направи, образовайки ги сам.
(1.16.20)
Понеже бе зает със проповеднически дела
Във Източен Бенгал, жена Му Лакшмидеви
Страдаше във Навадвип самичка у дома,
Измъчена до смърт от разлъката със Него.
(1.16.21)
Ухапана от змията на раздялата,
Пропита от отровата й цялата,
Лакшмидеви този тленен свят напусна
И обратно вкъщи при Бога се завърна.
(1.16.22)
Понеже е самата Свръхдуша,
Махапрабху за напускането й разбра
И майка си да утеши прибра се у дома,
Скърбяща силно за своята снаха.
(1.16.23)
Когато Бог Чайтаня у дома си се завърна
Да облекчи майка си, от скръб посърнала,
Богатство и последователи Го следваха във обожание,
А Той й заговори за трансценденталното познание.
(1.16.24)
След като завърна се от Източен Бенгал, Чайтаня
Отново продължи хората да обучава.
Всекиго Той побеждаваше в дебати и състезания,
Дори започна силно да се възгордява.
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(1.16.25)
Тогава Бог Чайтаня за Вишнуприя се ожени,
Която бе богинята на щастието благословена.
А след това гордостта неоснователна натири
На първенеца-учен Кешава Кашмири.
(1.16.26)
Вриндавана даса Тхакура вече прекрасно
Описа в книгата си всичко това.
В онуй, което и бездруго е кристално ясно,
Няма нужда да се търсят качества или петна.
(1.16.27)
Отдавайки почитания на автора на „Чайтаня Бхагавата”,
Аз сега ще се опитам да опиша онази част от дебата,
В която Шри Чайтаня такъв анализ поразителен направи,
Че Дигвиджай щом го чу за свойта ученост в мига забрави.
(1.16.28)
Една вечер, озарена от пълна луна,
На брега на Ганг, свещената река,
Седеше с учениците си, захласнати и неми,
Богът и беседваше с тях на литературни теми.
(1.16.29)
Така се случи, че по пътеката извита
Зададе се натам великият пандита
Известен като Кешава Кашмири,
Когото Сарасвати лично дири.
И докато отдаваше молитви към реката Ганга,
Той срещна се с Махапрабху, златистия Гоуранга.
(1.16.30)
Със свойствените за Него почит и обожание,
Изправи се да го посрещне Шри Чайтаня,
Ала Кешава Кашмири беше горд безмерно
И на Бога заговори необмислено, високомерно:
(1.16.31)
„Разбрах, че по граматика си Ти учител,”
Той каза: „А името Ти е Нимай Пандита.
Хората говорят с уважение и високо оценяват
Граматиката за начинаещи, която преподаваш.
(1.16.32)
Разбрах, че преподаваш „Калапа-вякарана”
И че учениците Ти твърде ловки са станали
В умението със сложни думи да жонглират
Като смисъла им тъй интерпретират."

243

(1.16.33)
Богът каза: „Да, аз съм известен като
Учител по граматика, но дефакто
Учениците си с знание да впечатля не мога,
Нито пък те разбират Ме добре понякога.
(1.16.34)
Ти си голям учен, уважавани господарю,
Вещ познавач си на писанията стари.
Стихове тъй опитно умееш да съставяш;
Пред теб новак неопитен, зелен Аз си оставам.
(1.16.35)
Затова желая да слушам с възхищение
Как композираш ти поезия с умение.
От теб да чуем ние тук ще сме щастливи
Възхвалата на майка Ганг, о милостиви."
(1.16.36)
Щом Кешава Кашмири тези думи чу,
От гордост той се още повече наду
И завчас състави сам стотина стиха,
Които славата на майка Ганг разкриха.
(1.16.37)
Богът възхвали го като каза: „Господине,
Няма в този свят поет, който да те надмине!
(1.16.38)
Поезията ти е толкова заплетена и сложна,
Че да я проумее друг е невъзможно,
Освен Сарасвати, богинята на мъдростта
И сам ти, о, обител на учеността.
(1.16.39)
Но ако значението ни обясниш
На стих един със своя усет висш
И всички чуем го от твоята уста,
Със щастие ще се изпълним ний сега."
(1.16.40)
Запита Го тогава Дигвиджая
Значението на кой от стиховете иска да узнае,
А Богът без запъване цитира му дословно
Един от стоте в стихотворението многословно.
(1.16.41)
„Величието на майка Ганг във вечността сияйна се намира!
Тя най-щастлива е, от лотосовите нозе на Бог Хари извира.
Като богинята на щастието е - полубогове и хора нея вечно обожават.
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Дарена с качества прекрасни, върху главата на Бог Шива процъфтява.”
(1.16.42)
Когато Чайтаня за обяснение на точно този стих попита,
Кешава Кашмири възкликна с почуда нескрита:
(1.16.43)
„Аз всички шлоки наведнъж изрецитирах
Със скоростта на вятъра, без да се спирам.
Как Ти изцяло да наизустиш успя дословно
Дори един сред тази буря главоломна?”
(1.16.44)
Махапрабху отвърна: "Милостта на Бога е такава На всекиго различни дарби Той раздава:
Един може да е кави-вара, като теб поет велик,
А друг пък да е шрути-дхара, необикновено паметлив."
(1.16.45)
Удовлетворен на Бог Чайтаня от твърдението,
Браминът изложи на стиха цитиран обяснението.
Тогава Богът каза: „Сега бъди любезен и ни обясни
Специалните му качества и недостатъци.”
(1.16.46)
Дигвиджай отвърна със усмивка на уста:
"В този стих от недостатък няма и следа!
Напротив, цял е украсен с различни вариации
На литературни сравнения и алитерации."
(1.16.47)
Богът каза: „Скъпи господине, ти си несъмнено прав,
Но позволи ми да ти кажа нещо, без да предизвиквам гняв.
Може ли да обясниш, знаем да се греши е човешко,
Какви в цитирания стих са допуснатите грешки?
(1.16.48)
Поезията ти очевидно е находчива и остроумна
И Бог доволен е от нея, в това няма съмнение.
При все това, ако я разгледаме подробно и разумно,
Ще видим в нея качества, ала и опущения.”
(1.16.49)
Богът заключи: „Нека сега затова
Направим анализ на стиха премерен.”
Поетът отвърна: „Съгласен съм, да.
Цитираният стих е съвършено верен.
(1.16.50)
Ти ученик по граматика си най-обикновен,
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От метафорите какво изобщо пък разбираш?
Не можеш да рецензираш стиха, сътворен от мен!
Хем нищо не знаеш, хем да се бъркаш не спираш!"
(1.16.51)
Приемайки позиция непресторено смирена
Шри Чайтаня Махапрабху му рече:
„Понеже не съм на равнището ти извисено,
Да Ми дадеш познание те помолих вече.
Разясни Ми грешките в поезията си и
Несъмнено качествата й безчет добри.
(1.16.52)
Изкуството на литературните похвати
Не съм изучавал, но не Ми е непознато,
Понеже от висши източници за него съм чувал.
Затова да направя разбор на стиха ми се струва
Че ще съумея, посочвайки многобройните му кусури,
Както и качествата, що към красотата му притурят."
(1.16.53)
Поетът рече: „Добре, да видим какви
Добри качества и недостатъци откри?”
Богът отвърна: „Може, нека да говоря.
Но без да се гневиш Ме чуй сега те моля.
(1.16.54)
В този стих, добри ми господине,
Пет недостатъка и пет качества има.
Едно след друго всичките ще изредя;
Изслушай ме и мнение дай след това.
(1.16.55)
„Авимрища-видхеямша” в този стих
Два пъти последователно открих.
И още грешки три се появяват по веднъж едната „Вируддха-мати”, „бхагна-крама” и накрая „пунар-атта”.
(1.16.56)
Възхвалата на майка Ганг – „махаттвам гангая” –
Е основният неизвестен подлог, а известният подлог е изразен
С думата "идам", ала тук грешката е тая,
Че известния подлог след неизвестния от теб бе подреден.
(1.16.57)
Понеже ти си сложил по-известното накрая,
А неизвестното в началото, грешката е тая.
Затова дефект намирам в твоето съчинение В значението на думите прокрадва се съмнение.
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(1.16.58)
„Без най-напред познатото да споменава
Непознатото човек не бива да представя,
Защото онова, което няма основа стабилна
Никъде не може да се установи здраво и силно.”148
(1.16.59)
„В думата „двития-шри-лакшми”, където
Сравняваш Ганг с богинята на щастието,
Качеството „като втора лакшми” е непознато.
В образуването на тази дума, съставена слято,
Значението става второстепенно, а не първо
И първоначалното значение сякаш се изгубва.
(1.16.60)
Защото в този случай "втора" (двитя)
В сложносъставната дума е неизвестна.
Тъй намеците за еднаквост с Лакшми, които
Искаш да придадеш, не се откриват лесно.
(1.16.61)
Освен „авимрища-видеямша” Аз открих
И друга грешка в композирания стих.
И нея ще ти посоча, ако имаш желание.
Моля те, чуй ме с цялото си внимание:
(1.16.62)
Ето друг пропуск, който виждам, голям:
Думата "бхавани-бхартри" – съпругът на Бхавани –
Която ти изрече доволно и без свян,
Причина за голямо противоречие стана.
(1.16.63)
„Съпруга на Бог Шива” думата „бхавани” означава,
Но споменем ли нейния съпруг, какво се получава?
Човек може да стигне до заключение друго,
Че и на някой друг съпруг е Парвати съпруга.
(1.16.64)
"Съпруг на съпругата на Шива" – що за име?!
Смисълът, който оттук се подразбира скрит
Е че съпругата на Шива има друг съпруг, което е немислимо!
Този недостатък в литературата се нарича "вируддха-мати-крит".
(1.16.65)
Ако някой каже: „Тази милостиня положи
В дланта на съпруга на жената на брамина”,
Щом чуем словоред такъв да си противоречи
148

Цитат от „Екадаши таттва”
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Веднага ясно е - тази жена и друг съпруг си има.
(1.16.66)
Описаното с думата "вибхавати" (процъфтява)
Съвършено ясно и пълно всичко изразява.
Прилагателното "адбхута-гуна" (с качества прекрасни)
Само добавя натруфеност на изказа ужасна.
(1.16.67)
В три от редовете на стиха
Има извънредна алитерация.
Но в един от тях не е така Това е грешката девиация.
(1.16.68)
Макар пет литературни похвата този стих да украсяват,
Тези пет недостатъка цялата му красота отравят.
(1.16.69)
Ако има десет литературни украшения,
Но дори само едно погрешно изражение,
Красотата на целия стих търпи поражение.
(1.16.70)
С колкото и накити да е нагиздена снага красива,
Едно петънце проказа хубостта й цялата убива.
(1.16.71)
На великия мъдрец Бхарата Муни
Принадлежат следните силни думи:
"Както тялото, макар добре украсено,
От петно бяла проказа бива загрозено,
Така и от една грешка се разваля цяло стихотворение,
Въпреки наличните алитерации, метафори и сравнения."
(1.16.72)
Сега петте литературни похвата Аз ще ти опиша
Във въпросното разисквано четиристишие.
В него присъстват две звукови украшения
И три обогатяващи смисъла значения.
(1.16.73)
В три реда от стиха е установен
На алитерацията звуковия орнамент,
А в комбинацията от думите „шри” и „лакшми”
Имаме украшение с нюанси излишни.
(1.16.74)
В композицията на първия ред
Пет пъти се повтаря буквата "та".
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А пък в третия пет пъти поред
Повтаря се буквата "ра".
(1.16.75)
Във реда поред четвърти
Буквата „бха” се появява четири пъти.
Така приятно съчетаните алитерации
Са украшение добро от звукови вибрации.
(1.16.76)
Макар поради смисловото си подобие
Думите "шри" и "лакшми" да добавят многословие,
Все пак те не толкова зле звучат;
Претрупаността е избегната май този път.
(1.16.77)
Описанието, че Лакшми богатство притежава,
Разлика във смисъла чрез повторение добавя Това е втора словесна употреба, която стиха украсява.
(1.16.78)
Употребата на "като Лакшми" (лакшмир ива)
Е аналогия (упама) тъй красива!
Виродхабхаса – следващият смислов орнамент,
Придава интересен и противоречащ си елемент.
(1.16.79)
Всеки знае, че лотосът расте
На Ганга във свещените води,
Но да се каже противоречиво е
Че от този лотос Ганга се роди.
(1.16.80)
Извира Ганг на Бог от лотосовите нозе
И макар да звучи много противоречиво
Твърдението, че вода тече от лотосови цветове,
Със Вишну това сравнение е удивително красиво!
(1.16.81)
В това раждане на реката Ганга
Чрез невъобразимата енергия на Бога
Противоречия всъщност няма,
Макар като такива да се разглеждат могат.
(1.16.82)
Всеки знае, че лотосовите цветя
Растат във речната вода,
Ала от лотос вода да извира –
Това никой, като че ли, не разбира.
Но всички противоречия се примиряват
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В Кришна и най-хармонични стават.
Ето как Ганг, великата река,
Струи от лотосовите Му крака.
(1.16.83)
На майка Ганга истинската слава е,
Че неин извор са на Вишну лотосовите нозе.
Друг орнамент такава хипотеза стана
Който в литературата зове се „анумана”.
(1.16.84)
Така съвсем накратко Аз разкрих
Петте груби недостатъка на този стих,
Както и петте литературни щрихи,
Които, да приемем, че го украсиха.
Но ако се вгледаме в детайли по-фини,
Кусурите му биха станали неизброими.
(1.16.85)
Изобретателност и поетично въображение
Постигнал си чрез своето обожание,
Ала поезията невнимателно изложена
Със сигурност бива на критики подложена.
(1.16.86)
Поезията, изразена със умение,
Съчетана с нужното съображение
Е нещо неизмеримо чисто.
А с метафори и аналогии украсена
Замайва със сиянието си лъчисто
И е просто удивително съвършена."
(1.16.87)
След като обяснението чу
От устата на Махапрабху,
Поетът-шампион бе поразен
И от учудване седеше като изумен.
Зашеметен в интелигентността си висша,
Той занемя и не можа да каже нищо.
(1.16.88)
Нещичко понечи да отвърне,
Но езикът му не можеше да се обърне.
Тогава, в тази пауза кратка,
Той се замисли над дивната загадка:
(1.16.89)
„Това обикновено, простичко момче
Напълно моят интелект възпря!
От това аз мога да заключа, че
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На Сарасвати предизвикал съм гнева.
(1.16.90)
Подобно удивително обяснение
Не би могъл да даде човек обикновен в света.
Затова аз имам сериозно подозрение,
Че Сарасвати лично говори чрез Неговата уста.”
(1.16.91)
Мислейки така, пандитът рече:
„Скъпи мой Нимай Пандита, вече
Обяснението ти чух и знай от мен,
Че просто от учудване съм поразен.
(1.16.92)
Смаян съм! Ти не си студент по литература,
Нито имаш опит в изучаване на свещените писания.
Откъде си се сдобил с такава широка култура,
Та на подобни важни въпроси да даваш описание?"
(1.16.93)
Чувайки това и разбирайки сърцето на пандита,
Шри Чайтаня изрече следните думи, с хумор пропити:
(1.16.94)
„Трябва да знаеш, драги ми господине,
Че Аз от поезия никак не разбирам!
Каквито укори ти от устата Ми препати
Навярно са изречени от майка Сарасвати.”
(1.16.95)
Щом пандита дигвиджая чу
Отсъждането на Махапрабху,
Той скръбно се зачуди на съдбата
Защо ли го наказваше тъй Сарасвати,
Поставяйки го в неудобно положение
Да претърпи той от момчето поражение.
(1.16.96)
„Молитви в медитация ще поднеса
Аз на богинята на мъдростта
И ще я попитам защо подложи ме на това унижение
Чрез този момък,” достигна той до заключение.
(1.16.97)
Всъщност причината бе богиня Сарасвати
Стиха той да състави по несъвършен начин.
Когато дискутираха отново след това,
Пак тя покри му разсъдливостта
И така непобедимостта му тука спира,
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А интелигентността на Бога триумфира.
(1.16.98)
Всички ученици на Чайтаня, които там стояха,
При поражението на поета гръмогласно се разсмяха,
Ала Махапрабху помоли ги строго да спрат
И се обърна към пандита за пореден път:
(1.16.99)
„Ти си учен най-вещ и образован
И поет сред поетите най-титулован,
Защото иначе как би могло такава
Изтънчена поезия устата ти да изразява?
(1.16.100)
Поетичното ти умение и вдъхновение
Е като на Ганг неспирното течение.
Не мисля, че на света има равен
На тебе, Дигвиджай прославен!
(1.16.101)
Дори произведенията поетични
На такива велики поети епични
Като Бхавабхути, Джаядева, Калидаса
С много примери за грешки в тях са.
(1.16.102)
За незначителна всяка подобна грешка трябва да се счита;
Нека се гледа само как поетичното вдъхновение полита.
(1.16.103)
Макар че грешки ти посочих, Аз не съм велик.
Не съм достоен даже да ти бъда ученик.
Затова те моля не приемай насериозно как
Посмя да те поправя и напътства един хлапак.
(1.16.104)
Моля те, у дома се прибери,
А утре пак при Мене се върни,
За да послушам Аз от твоята уста
На шастрите благоприятните слова."
(1.16.105)
По този начин и Махапрабху, и поета
Обратно към домовете си поеха,
А през нощта с ритуалите познати
Поетът обожава майка Сарасвати.
(1.16.106)
Кой бе този, насън богинята му каза,
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Който гордостта му тщеславна наказа.
Тъй осъзна поетът в своя сън дълбок,
Че всъщност Чайтаня бе самият Бог.
(1.16.107)
На следната утрин поетът при Чайтаня дойде
И се отдаде сам в Неговите лотосови нозе.
Богът с милостта си изобилна го дари
И разсече възела на материалните му дни.
(1.16.108)
Има ли друг късметлия като шампиона?!
Животът му намери своята пълнота!
Постигна той на Махапрабху подслона,
Благодарение на ерудицията си и учеността.
(1.16.109)
Вриндаван дас Тхакура описание е дал
На всички тези случки във детайл.
Аз представих само епизоди, за които
Не е говорил със подробности открито.
(1.16.110)
Нектарните капки от забавленията на Чайтаня
Насред изгарящата, жадна суша
Носят наслада пълна, ако тези описания
Човек приседнал е с вяра да слуша.
(1.16.111)
Молейки се в лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатха,
Винаги жадувайки за капките от милостта им свята,
Кришнадаса, стъпките им следвайки, ще се опита
Да продължи да ниже стиховете на „Чаритамрита”.
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ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА
МЛАДЕЖКИТЕ ЗАБАВЛЕНИЯ НА БОГ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ
(1.17.1)
Отново и отново аз поднасям възхитените си почитания
На Махапрабху Гоуранга Шри Чайтаня!
Тъй силни са лъчите Му златисти,
Че по милостта Му дори варварите нечисти
Превърнаха се в джентълмени съвършени,
От възпяването на святото име запленени.
(1.17.2)
Вечна слава на Бог Шри Чайтаня! Вечна слава на Нитянанда!
Вечна слава на преданите на Гоура, водени от Адвейтачандра!
(1.17.3)
Аз вече направих кратко описание
На каишора-лилата на Бог Чайтаня.
Сега младежките Му забавления ще изредя,
Като хронологически ги проследя.
(1.17.4)
Проявявайки своята ученост, красота и фино облекло,
Бог Чайтаня танцуваше и пееше святото име, докато
Разбуждаше спящата любов към Кришна в цялото творение.
Така Бог Гоурасундара сияеше в младежките си забавления.
(1.17.5)
Навлизайки полека в младостта,
Богът разцъфна в дивна красота.
Нагизден с украшения, с изящни одежди,
С гирлянди и сандал, Той още по-красив изглежда!
(1.17.6)
Възгордял се с Своето образование,
Шри Чайтаня не обръщаше внимание
На никой друг и нанесе поражение след поражение
На много видни учени в хода на Своето учение.
(1.17.7)
Под претекст, че са разстроени въздушните потоци в Неговата снага,
В екстатична лудост проявяваше Чайтаня симптомите на любовта
И от Своите доверени отдадени придружен,
Наслаждаваше се тъй на забавления блажен.
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(1.17.8)
После Богът към Гая се отправи сам
И Шрила Ишвара Пури срещна там.
(1.17.9)
В Гая Той от Ишвара Пури беше посветен
И екстазът на божествената обич бе в Него проявен.
Сетне, след като се завърна у дома,
Отново бликнаха у Него признаците на любовта.
(1.17.10)
След това Богът с кришна-према дари
Шачидеви, Своята майка обична,
Като оскърблението й прости
Към Адвейта Ачария, великата личност.
Така между двамата Бога среща се състоя,
А Адвейта вселенската форма по-късно видя.
(1.17.11)
После Шриваса Тхакура обожава Чайтаня
Чрез процеса абхишека.
Богът прояви трансценденталното си сияние,
Седнал на една кушетка.
(1.17.12)
След тази церемония на Шриваса в дома,
В Надия се появи Шри Нитянанда Прабху.
И когато срещна Бог Чайтаня след дълга разлъка,
Той успя да Го види във формата Му шесторъка.
(1.17.13)
Един ден Бог Чайтаня Му показа сам
Дивния си облик шесторък,
Носещ раковина, диск и боздуган,
Лотосов цвят, флейта и лък.
(1.17.14)
Сетне Богът четириръката си форма Му показа,
Застанал в красива извита на три места поза.
Той свиреше на флейта с две от Своите ръце,
А диск и раковина носеше във другите си две.
(1.17.15)
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Накрая показа Махапрабху на Нитянанда
Двуръкия си образ на Кришна, сина на Нанда,
Свирещ на флейта с устата си засмяна,
Със синя снага, обвита в жълта премяна.
(1.17.16)
След като видя образа на Шри Шадбхуджа,
Нитянанда се приготви да чества Вяса-пуджа,
Или да обожава според традицията стара
Духовния учител в образа на Бог Гоурасундара.
Ала Бог Чайтаня оръжието мушала149 държеше
В екстаза на това, че Нитянанда всъщност беше.
(1.17.17)
Сетне майка Шачидеви видя
Братята Кришна и Баларама
На Чайтаня в златната снага
И на Нитянанда Прабху в стана.
А след това Богът милостиво избави
Джагай и Мадхай с разпуснатите нрави.
(1.17.18)
След тази случка Бог Чайтаня
Остана в екстатично състояние
И в продължение на дълги часове,
Събрани в лотосовите Му нозе
Преданите наблюдаваха с изумление
Как проявява специфични забавления.
(1.17.19)
Един ден Махапрабху усети
Екстаза в инкарнацията на глигана.
На Мурари Гупта се качи на раменете
И танцуваха двамата в двора засмяни.
(1.17.20)
След тази случка, разиграна в двора на Мурари,
Богът яде суров ориз от Шукламбара Брахмачари
И обясни подробно смисъла на стиха „харер нама”,
Споменат в „Брихан Нарадия Пурана”:
(1.17.21)
149

Оръжие, подобно на плуг – един от атрибутите на Нитянанда Прабху
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"В епохата на Кали друг начин за напредък няма,
Повтарям: друг начин няма, друг начин няма,
Освен възпяването без притворство и измама
На Харинама, Харинама, Харинама!"
(1.17.22)
"В тази епоха на лицемерие Кали-юга
Няма практика толкова могъща друга
Като възпяването на светите имена,
Които инкарнация са на самия Бог Кришна.
Всеки, който Харе Кришна мантрата възпява,
С Бог директно свързва се и се освобождава.
(1.17.23)
В тази шлока думата "ева" ("без съмнение")
Три пъти звучи, заради голямото й значение.
Три пъти също се повтаря "харер нама" Дори за простодушните съмнение да няма.
(1.17.24)
Употребата на думата „кевала” („само”)
Показва, че други ефективни процеси няма Като например карма, йога, тапа или гяна.
(1.17.25)
Стихът ясно показва, че не ще намери спасение,
Който заеме се със друг процес, а не със харинама.
Затова и подчертано е с трикратно повторение,
Че "друг начин няма, друг начин няма, друг начин няма."
(1.17.26)
За да възпява винаги светите имена,
Човек трябва да е по-смирен и от трева.
Лишен от всякакво желание за чест и слава,
Той почитания на другите започва да отдава.
(1.17.27)
Преданият, зает с възпяване на имената свети,
Трябва да е търпелив като вековните дървета.
Дори когато го корят и го гълчат,
Не бива да отвръща нищо никой път.
(1.17.28)
Дори човек дърво да отсече,
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То никога не възроптава.
Даже да съхне или да умре,
То никой за вода не притеснява.
(1.17.29)
По същия начин и един ваишнава
Трябва да приема само каквото му се дава,
Без нищичко да иска; а не му ли се даде,
Каквото без усилие намери трябва да яде.
(1.17.30)
Човек стриктно в този принцип се установява
Като винаги светите имена на Бог възпява
И с това, което лесно идва, се задоволява;
Така служенето му с преданост се утвърждава.
(1.17.31)
„Да се възпяват правилно светите имена
Като на сламка нужно е смирение в ума.
Лежаща и потъпквана на улицата, тя дори не протестира.
Дървото също търпеливо всякакви несгоди толерира.
Лишен от чувство за очакване на някакво лъжливо преклонение
Човек, който готов е да отдава всекиму дължимо уважение,
В такова и единствено в такова умонастроение
Да пее винаги светите имена сдобива се с умение.”150
(1.17.32)
Вдигайки ръце аз заявявам на всеослушание:
„Всички моля чуйте Моето трепетно послание Този стих на конеца на святото име нанижете,
Носете го на врата си и постоянно го помнете.”
(1.17.33)
Човек трябва да следва стриктно принципите на Чайтаня
Вложени в този стих като най-съкровено завещание.
В стъпките на Чайтаня и Госвамите просто ако върви,
Той най-висшата цел на живота ще осъществи
И лотосовите нозе на Кришна ще достигне;
Нима има от това мечта по дивна!?
(1.17.34)
Шри Чайтаня Махапрабху водеше редовно
Възпяване на Харе Кришна мантрата върховна
150

„Шикшащака” 3
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В дома на Шривас Тхакур с пълна духовна мощ
В продължение на цяла една година, всяка нощ.
(1.17.35)
Екстатичното възпяване се случваше при затворени врати,
За да не може никой с присмех на настроението да навреди.
(1.17.36)
Така неверниците почти на пепел изгоряха
И от завист към преданоотдадените умряха.
По начини различни планираха да отмъстят
И на Шриваса Тхакура гледаха да навредят.
(1.17.37-38)
Една нощ, докато в дома на Шриваса течеше сладък киртан,
Браминът Гопала Чапала, който в грубите думи бе обигран,
И на невярващите беше предводител, сложи пред неговите двери
Всички предмети за обожание на Дурга, които смогна да намери.
(1.17.39)
От горната страна на бананово листо
Той постави от предмети за обожание набор,
Като ода-пхула, червено сандалово дърво,
Куркума, ориз и яркочервен цинобър.
(1.17.40)
Отстрани на подноса сложи вино цяла кана
И на сутринта Шривас видя всичко това събрано.
(1.17.41)
Тогава Шриваса Тхакура призова
Всички джентълмени от махалата
И като им показа всичко това,
Обърна се към тях с усмивка на устата:
(1.17.42)
"Е, господа, аз обожавам богинята Бхавани
Всяка нощ – сега това на всички ясно стана.
Щом тук са наредени тези предмети за обожание
Вие, уважавани брамини, виждате моето състояние."
(1.17.43)
Тогава всички събрани господа
Възкликнаха: „Какво?! Какво е това?!
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Кой така греховно е напакостил?
Кой с такъв позор душата си е опетнил?”
(1.17.44)
Те повикаха метач, който изчисти
Следите от безчестния позор.
Сетне мястото побърза да пречисти
Със смес от вода и кравешка тор.
(1.17.45)
След три дена злополучният Чапал
От проказа изведнъж се разболял
И с кръв от раните било покрито цяло
Красивото му допреди браминско тяло.
(1.17.46)
Непрекъснато покрит с микроби,
Хапан от насекоми по цялото тяло,
Измъчван от страдания до изнемога,
Изгаряше в болка Гопал Чапала.
(1.17.47)
Понеже проказата е заразна болест,
Гопала Чапала, покосен от горест,
Напусна селото и седна на брега
Под едно дърво край Ганг, свещената река.
Един ден, обаче, той видя Махапрабху Чайтаня
Там да минава и Му заговори в своето отчаяние:
(1.17.48)
"Мой скъпи племеннико, о Нимай!
Аз съм ти далечен вуйчо, знай!
Виж от тази страшна проказа
Колко жестоко поразен се оказах!
(1.17.49)
Като най-милостива инкарнация на Бога,
Ти освобождаваш толкоз много паднали души.
Много нещастна паднала душа да се нарека аз мога;
Моля Те, бъди и към мен тъй милостив и ме спаси!"
(1.17.50)
Чувайки това, Махапрабху силно се разгневи
И ядосано изрече думи, люто да го нагълчи:
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(1.17.51)
„О окаян грешник! Завистник на преданите чисти!
Аз няма да ти дам очаквано освобождение!
По-скоро ще оставя да те хапят тези глисти
На много милиони години в продължение!
(1.17.52)
Ти, мизернико, накара тъй да стане
Та всички да си мислят, че Бхавани
Непорочният Шриваса Тхакур обожава.
Заради това оскърбление ще те оставя
В продължение на десет милиона все нови
Живота да се пържиш в адските огньове!
(1.17.53)
В тази инкарнация Аз се появявам
Демоните (пашанди) да унищожавам
И, след като ги убия, друго дело нужно е Да проповядвам култа на преданото служене.”
(1.17.54)
След тези думи Богът отиде в Ганг да се окъпе,
А грешникът продължи да страда и да си плаща скъпо.
(1.17.55-56)
Когато Шри Чайтаня прие на отречението сана
И отиде в Нилачала, Джаганнатха Пури Дхама,
А после в селото Кулия отново се завърна
Този грешник смирено към Него се обърна
И във лотосовите Му нозе подслон намери.
Богът милостиво го напътства, за да не трепери:
(1.17.57-58)
"Ти извърши оскърбление в нозете на Тхакура Шриваса;
Последица от този грях страданията ти сега са.
Иди при него и за милостта му го моли.
Че няма да повтаряш грешката си обещай!
Дано със опрощение той те благослови,
За да стигнат мъките ти тежки своя край."
(1.17.59)
Тогава брахманът Гопала Чапала се съвзе
И подслон в нозете на Шриваса Тхакура прие
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И по милостта на предания чист вместо да умре
Се освободи от реакциите на всичките си грехове.
(1.17.60)
Веднъж друг брахмана дойде да чуе санкиртана,
Ала затворени бяха дверите и навън той остана.
(1.17.61)
Сетне отправи се по своя друм
Към дома си със нещастен ум
И на следващия ден на брега на Ганга
Той срещна и нападна с думи Гоуранга.
(1.17.62)
Този брахмана умееше добре
Да говори груби думи и да кълне.
Той скъса свещения си шнур и заяви:
"Проклинам Те задето тъй ме наскърби!"
(1.17.63)
Браминът изрече следното проклятие:
„Лишен ще си от всяко материално щастие!”
Когато Богът чу това, затържествува
И в себе си започна силно да ликува.
(1.17.64)
Онзи, който с дълбока вяра слуша
Как браминът Махапрабху прокле,
Ще се избави от изпепеляващата суша
На браминските проклятия за векове.
(1.17.65)
Бог Чайтаня благослови
Мукунда Датта с наказание.
По този начин унищожи
Умственото му страдание.
(1.17.66)
Чайтаня Адвейта почиташе като свой учител духовен,
Ала Адвейта Ачария от това бе наскърбен и недоволен.
(1.17.67)
Така на Чайтаня за най-голям сюрприз
Адвейта започна да обяснява по каприз
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Пътя на философските спекулации замъглен
И Богът привидно спря да Го зачита, силно разгневен.
(1.17.68)
Това на Адвейта много се понрави,
А Махапрабху почувства се засрамен,
Но благословията си щедро предостави
На Адвейта Ачария прославен.
(1.17.69)
Мурари Гупта бе велик предан на Бог Рамачандра.
Чувайки за славата на Рагхунатха от него, Гоурачандра
Незабавно на челото му написа „рамадаса” Думи, значещи „слуга вечен на Рама” това са.
(1.17.70)
Веднъж Махапрабху в дома на Шридхара отиде
И пи вода от желязното му канче пробито,
Защото след киртана да отдъхне щастлив бе,
А счупеното канче бе със преданост пропито.
Сетне на всекиго благословия дари
Според най-съкровените му мечти.
(1.17.71)
След тази случка Богът разкри
Че Харидаса е Прахлад и го благослови,
А сетне оскърблението на майка си прости,
След като тя с прах от нозете на Адвейта се сдоби.
(1.17.72)
Веднъж Богът обясняваше на Своите предани
За славата на Светите Имена.
Някои ученици, кой знае как там доведени,
Тълкуваха ги инак въпреки това.
(1.17.73)
Когато един ученик си позволи да разтълкува
Славата на Божието име като преувеличена,
Бог Чайтаня, силно огорчен, започна да тъгува
И предупреди всички да не виждат лицето му опетнено.
(1.17.74)
Без дори дрехите си да свали
Побърза в Ганга да се потопи
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Заедно със придружителите си Чайтаня,
А сетне на преданото служене даде описание.
(1.17.75)
Като следва пътищата на спекулативното познание,
Плодоносните дейности или мистичното свръхсъзнание
За контрол над сетивата, човек не може да удовлетвори
Върховния Бог, чието сърце само от бхакти се топи.
(1.17.76)
Рече на Уддхава Кришна, Върховният Бог:
"Нито чрез осморната йога, овладяваща сетивата,
Нито чрез безличностния монизъм, привидно дълбок,
Нито чрез аналитично изучаване на Истината и писанията святи,
Нито чрез въздържание, благотворителност или приемане на отречение
Може както чрез чисто предано служене човек да Ми достави удовлетворение." 151
(1.17.77)
Сетне Бог Чайтаня Мурари Гупта възхвали,
Казвайки: „Бог Кришна ти удовлетвори!”
Чувайки това, Мурари Гупта рецитира
Стих, който в „Бхагават Пурана” се намира:
(1.17.78)
"Въпреки че съм просто един брахма-бандху, сиромах,
Без брамински качества, макар и в браминско семейство роден,
А Ти да си съпруг на богинята на щастието, смаян бях,
Че Ти, Кришна, в прегръдката си взе човек окаян като мен."152
(1.17.79)
Един ден Богът танцува в санкиртана
Със Своите предани любими
И когато умората им преголяма стана,
Те седнаха да си починат.
(1.17.80)
Тогава Богът във една градина
Пося мангово семенце,
А то веднага, не чак догодина
Покълна и започна да расте.

151
152

„Шримад Бхагаватам” 11.14.20
„Шримад Бхагаватам” 10.81.16
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(1.17.81)
Пред очите на онези, дето там се бяха сбрали,
Дървото за мигове напълно се разви.
Плодовете му бяха сладки и узряли
И удивление присъстващите порази.
(1.17.82)
Богът незабавно сам набра
Около двеста сладки плодове
И, умивайки ги с изворна вода,
Предложи ги на Кришна да яде.
(1.17.83)
Плодовете бяха всички жълти и червени
Без семена отвътре, а отвън без кожа.
Със малко бяха всички удовлетворени Плод един стомаха да напълни може.
(1.17.84)
Като видя чудесните мангови плодове,
Махапрабху остана най-доволен
И, след като изяде първия, Той взе
Да раздава от тях на преданите на воля.
(1.17.85)
Плодовете нямаха кожа или семена
И бяха пълни със нектарна сладост Толкова сладки, че дори изял една,
Човек засищаше се с пълна радост.
(1.17.86)
Те през всичките дванадесет месеца
Зрееха всеки ден, сочни и месести,
И ваишнавите ядяха ги със наслаждение
За Божието голямо удовлетворение.
(1.17.87)
Това са много поверителни забавления
На Шачинандана, Бога на всички творения.
Друг освен преданите не може да научи
За онова, което там се случи.
(1.17.88)
Така всеки ден, без изключение,
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Богът правеше санкиртан със Своите предани,
А сетне ги очакваше мангово угощение
В продължение на дванадесет месеца поредни.
(1.17.89)
Веднъж, докато Махапрабху погълнат бе във санкиртана,
Небето затулено от облаци на хоризонта стана.
Богът по волята си сладка изведнъж
Възпря ги, за да не се излее дъжд.
(1.17.90)
Друг път Богът помоли Тхакура Шриваса
Да прочете "Брихат-сахасра-нама"–
Хилядата имена на Бог Вишну това са –
Понеже искаше да ги чуе с внимание голямо.
(1.17.91)
Докато Шриваса хилядата имена на Бог четеше,
Шри Чайтаня Махапрабху целият в слух беше
И щом чу името на Нарасимха да се споменава,
Той в мисли цял погълна се тогава.
(1.17.92)
В настроението на Нрисимхадева страховито
Бог Чайтаня втурна се по улиците на града
И без малко всички атеисти да бъдат убити
От боздугана непрощаващ в Неговата ръка.
(1.17.93)
Виждайки Го в настроение свирепо
Във екстаза на Нрисимха Бхагаван,
Разбягаха се хора като стадо клето,
Сплашени от Неговия гняв голям.
(1.17.94)
Като видя уплашените хора,
На себе си дойде Господ Чайтаня;
Захвърли боздугана на Шривас във двора
И върна се в предишното си състояние.
(1.17.95)
Богът помръкна и към Шриваса се обърна:
„Когато гнева на Нарахари Аз прегърнах
Уплашиха се много хората, затова спрях това си поведение,
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Тъй като да се вселява страх сред другите е оскърбление.”
(1.17.96)
Шривас тогава Му отвърна:
"Всеки, който името Ти прегърне
Начаса, без никакво съмнение,
Избавя се от десет милиона оскърбления.
(1.17.97)
Че като Бог Нрисимха Ти се появи
Никой в това не може да Те обвини.
По-скоро всеки, който в това настроение Те съзерцава,
Незабавно от оплитането на самсара се освобождава."
(1.17.98)
Шривас обожава Чайтаня след тези слова
И сетне Богът доволен се прибра у дома.
(1.17.99)
Друг ден, един преданоотдаден на Шива,
Който пееше за качествата му красиви,
Дойде в дома на Чайтаня Махапрабху,
Затанцува в двора и засвири на дамару.
(1.17.100)
Тогава, чувайки го, Бог Чайтаня
Настроението на Шива възприе,
Качи се на раменете му в екстазно състояние
И двамата танцуваха заедно дълги, дълги часове.
(1.17.101)
Веднъж в дома на Бог Чайтаня
Да проси скромни подаяния
Един отшелник дойде, но без да се преструва
Щом видя танца на Бога и сам той затанцува.
(1.17.102)
Той танцуваше с Чайтаня запленен,
Със любов към Бог благословен.
Тъй на божествената обич в сладостта
Монахът плуваше в вълна подир вълна.
(1.17.103)
Друг ден в дома Му дойде един астролог,
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За който се твърдеше, че по милостта на Бог
Знаеше всичко – в миналото, бъдещето и сега
Махапрабху прие го с почит и запита го така:
(1.17.104)
"Моля те, с астрологичните си изчисления
Кажи ми кой бях в предното си въплъщение?"
Чувайки на Господа словата,
Той веднага почна да пресмята.
(1.17.105)
Чрез изчисления и дълбока медитация
Всезнаещият учен получи реализация
И съзря върховно сияйното тяло на Бога, което
Е убежище на безбройните Ваикунтха планети.
(1.17.106)
Като видя, че Чайтаня Махапрабху бе
Истината Абсолютна във всички светове,
Върховният Брахман, самият Бхагаван,
Астрологът от объркване бе обладан.
(1.17.107)
Поразен от учудване, той замълча;
Думичка не отрони неговата уста.
Но когато Богът отново го попита,
Той му отвърна с истината скрита:
(1.17.108)
"Скъпи господарю, в предишния си живот
Ти бе подслонът на света с всички създания,
Самата Божествена Личност, Върховният Бог,
Изпълнен с всички съвършени достояния.
(1.17.109)
Ти си сега същият Върховен Бог,
Който бе и в миналия си живот.
Твоята личност е неотразима,
Пълна с радост невъобразима!”
(1.17.110)
Когато астрологът го описа с тъй възвишени слова,
Махапрабху го спря и каза му с усмивка на уста:
"Май не знаеш много ясно; Аз съм открил, че
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В живота си минал съм бил просто пастирче.
(1.17.111)
В Свойто забавление последно
Бях роден в семейство на пастири,
Грижих се за крави и теленца
И поради дейностите си благочестиви,
В този си живот съм станал син
На най-издигнат брахмана един."
(1.17.112)
"Това, което в медитацията си видях –
Астрологът отвърна Му смаян Бе изпълнено с великолепие, затуй и бях
От объркване целият замаян.
(1.17.113)
Аз съм сигурен, че Твоята красива форма
Е същата с тази, която в медитация видях.
Само действието на енергията Ти илюзорна
Подтикнало би ме да виждам разлика във тях.
(1.17.114)
Но който и да си, какъвто и да си
Поднасям Ти аз своите почитания!"
Заключи той с развълнувани очи
И от безпричинна милост Бог Чайтаня
С любов към Бога щедро го дари
За служенето му да го възнагради.
(1.17.115)
Един ден Бог Чайтаня седна сам
В коридор на ваишнавски храм
И започна силно да зове:
„Мед! Мед някой да ми донесе!”
(1.17.116)
Нитянанда настроението ново усети
От което сърцето на Чайтаня бе обзето
И донесе Му вместо това
От Ганга делва със вода.
(1.17.117)
След като изпи водата в този час,
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Бог Чайтаня се изпълни със екстаз
И започна да танцува тъй, че всеки
Който Го видя за случката се сети
Как Баладева, опиянен от варуни
Заповяда да Му се яви река Ямуна.
(1.17.118)
Богът във екстаза си вървеше
Като че пиян напълно беше.
Тогава Адвейта ясно съгледа
В Него облика на Баладева.
(1.17.119)
Ванамали Ачария съзря златен плуг
В лотосовата ръка на Баларам,
А преданите сбраха се един до друг
И затанцуваха с възторг голям.
(1.17.120)
Така дванадесет часа те танцуваха безспир,
А когато вечерта се спусна най-подир,
Отидоха да се окъпят в святата Ганга
И по домовете разпръсна се тяхната санга.
(1.17.121)
Богът нареди на всички Стари, млади и мънички Жители на Навадвипа
Всеки ден да се опитват
Харе Кришна мантра да възпяват
Без изобщо да се притесняват.
По заръката Му могъща
Това така и стана;
Във всеки дом и всяка къща
Чуваше се санкиртана.
(1.17.122)
Всички предани известната песен запяха:
"Хари харайе намаха, кришна ядавая намаха
Гопала говинда рама шри мадхусудхана"
И накрая "Харе Кришна" пееха във санкиртана.
(1.17.123)
Така, започнало с движението на санкиртана,
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Възпяването на светите имена редовно стана
И в Навадвипа всеки слушаше от изгрев до зори
Навсякъде да се повтаря името „Хари! Хари!”,
А ударите на мридангите се бяха сляли
Със звънкото пригласяне на каратали.
(1.17.124)
Чувайки махамантрата така силно да кънти,
Мюсюлманите местни се хванаха за глави
И обърнаха се със оплаквания най-скандални
Към Кази, навадвипския градоначалник.
(1.17.125)
Разгневен Чханд Кази дойде вечерта
В един дом, където киртана кънтя,
В гнева си счупи една мриданга
И каза на последователите на Гоуранга:
(1.17.126)
"Досега не следвахте принципите на своя хиндуизъм,
А изведнъж го правите с голям ентусиазъм!
Какво се случи ненадейно тук сега?
По чия воля вършите всичко това?
(1.17.127)
Никой не трябва да извършва санкиртана
По улиците на града!
Днес ви извинявам, но ако пак ви хвана,
Няма да ви го простя!
(1.17.128)
Ако още веднъж такъв санкиртан чувам
Така жестоко, знайте, че ще ви накажа,
Че не само имотите ви аз ще конфискувам,
Ами и в мюсюлмани ще ви превърна даже!"
(1.17.129)
След като тези думи каза
В дома си се завърна Кази,
А преданите бяха силно поразени,
Че да възпяват харинама са възпрени.
Така унили и в дълбоко отчаяние
Скръбта си споделиха с Бог Чайтаня.
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(1.17.130)
Бог Чайтаня заповяда им без свян:
"Вървете и възпявайте в санкиртан!
И ако с някой от вас нещо стане,
Аз ще погубя всички мюсюлмани!"
(1.17.131)
Жителите, връщайки се у дома си,
Отново във санкиртана запяха,
Но заради заповедта на Кази,
Те обзети от тревога бяха.
(1.17.132)
Разбирайки голямата им тревога,
Край себе си събра ги Богът
И, обгръщайки ги с милостиви взори,
Ето как им заговори:
(1.17.133)
"Аз ще проведа санкиртан вечерта
Във всяко ъгълче и кътче на града.
Затова вие отсега се пригответе
И вечерта градчето украсете.
(1.17.134)
Щом здрач света с коси покрие,
Във всяка къща факли запалете вие.
На всекиго закрила Аз ще дам;
Да видим кой Кази ще спре този киртан!"
(1.17.135)
Бог Гоурасундара излезе вън щом падна мрак
И три киртан групи образува по подаден знак.
(1.17.136)
В предната Харидаса Тхакура радостно танцуваше;
В средната Адвейта Ачария, пеейки, ликуваше.
(1.17.137)
Самият Бог Гоурасундара танцуваше в последната група,
А с Неговия танц се движеше и Нитянанда Авадхута.
(1.17.138)
В своята "Чайтаня Бхагавата"
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По Божията милост е описал
Вриндаван дас Тхакур богато
Как тогава Кази се бе слисал.
(1.17.139)
Така те всяко ъгълче и кътче на града
Обиколиха на сладкия киртана в екстаза
И вече много късно през нощта
Достигнаха до портите на Чханда Кази.
(1.17.140)
С гневен ропот, възмутени,
От киртана могъщ въодушевени,
Под защитата на Бога окрилени,
Масите бяха до лудост опиянени.
(1.17.141)
Силният звук от възпяването на светите имена
Накара Кази в страх от разгневената тълпа
Във стаята си да се скрие и навън да не излиза,
Чувайки протеста и усещайки надвисналата криза.
(1.17.142)
Някои от хората бяха толкова люто разгневени,
Че настояваха постъпките на Кази да са отмъстени
И взеха да рушат къщата му и градината с цветя.
Вриндаван дас Тхакур описал е вече всичко това.
(1.17.143)
Така залостен и скрит във дома си,
Стоеше уплашен и треперещ Чханд Кази,
За арогантността си вече той се разкая.
И когато Чайтаня пристигна най-накрая,
Той седна пред входа, спря санкиртана
И изпрати неколцина да извикат мюсюлмана.
(1.17.144)
Когато Кази дойде с наведена глава,
Богът му отдаде почитания,
Настани го да седне и при това
Заговори му с респект Чайтаня.
(1.17.145)
Приятелски настроен, Богът туй му каза:
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„Дошъл съм у дома ти като гост, о Кази.
Но щом видя Ме, ти се скри във своята стая Що за гостоприемство е това не зная!”
(1.17.146)
Кази отвърна: "Ти дойде толкоз разгневен,
Че аз се скрих, за да Те умиротворя.
Надявам се, че вече си успокоен
Показвам се сега с Теб да говоря.
(1.17.147)
Сега, след като си поуспокоен,
Дойдох при Твоя Светлост аз. За мен
Е щастие и най-добра съдба
Гост като Тебе да посрещна у дома.
(1.17.148)
Свикнал съм аз да наричам "чичо" в нашето градче
Ниламбара Чакраварти, Твоя дядо почитаем.
Подобни връзки са по-силни от кръвта, що тече
Дори в роднински вени, без съмнение така е!
(1.17.149)
Ниламбара Чакраварти
Е баща на майка ти.
По тази линия ти си ми родственик Всъщност ми се падаш племенник.
(1.17.150)
Когато племенник на вуйчото е разгневен,
Вуйчото е търпелив към неговото настроение.
А когато е от вуйчо си пък наскърбен,
Племенникът не взима туй за сериозно провинение.”
(1.17.151)
По този начин Чханд Кази и Богът
Разговаряха един с друг с различни индикации,
Но външните хора да разберат не могат
Вътрешния смисъл на тяхната комуникация."
(1.17.152)
"Скъпи вуйчо, – каза му тогава Богът –
Дошъл съм да ти задам някои въпроси"
"Разбира се, ще отговоря, стига да мога –
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Отвърна Кази – Винаги добре дошъл си!"
(1.17.153)
Богът каза: „Ти пиеш краве мляко Значи кравата е твоя майка. Ако
Бикът произвежда на нивата зърно,
Баща ти е, щом с него те поддържа.
(1.17.154)
Щом кравата и бикът са ти майка и баща,
Как можеш да ги изяждаш като ги убиваш?
Кой е религиозният принцип, позволяващ това?
За грехове подобни потвърждение къде откриваш?"
(1.17.155)
„Както вие имате вашите писания,
Наречени Веди и Пурани,
Така и ние”, рече Кази, „черпим знание
От свещената ни книга, Корана.
(1.17.156)
Според Корана за напредък има два пътя:
Единият от тях е чрез увеличение
На склонността към наслаждение,
А за онези, които на другия път стъпят
И склонността към наслаждение ограничават,
За тях убийствата на животните се забраняват.
(1.17.157)
Пътят на материалните дейности позволява
При определени правила да се убиват крави.
И ако се прави под насоките на писание,
В това няма грях и не следва наказание."
(1.17.158)
Тъй като беше учен образован,
Кази предизвика Шри Чайтаня:
"Знам, че има описания дословни
И във вашите Ведически писания
Как точно да се извършва убиването на крави
И великите мъдреци в жертвоприношения го правят."
(1.17.159)
Оборвайки твърдението на Кази
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Богът веднага изложи теза ето тази:
„Ведите ясно заявяват, че не е добре
Да се убива крава или пък теле.
Затова сред индусите, всеки един от тях
Избягва да се въвлича във подобен грях.
(1.17.160)
Във Ведите и Пураните ясно се заявява,
Че ако някой може някого да съживява,
Тогава само от живот може да го лишава,
Просто за да експериментира какво става.
(1.17.161)
Великите мъдреци това и правят
Като понякога убиват стари крави
И като ведическите химни възпяват,
За нов и съвършен живот ги съживяват.
(1.17.162)
Такова убиване и съживяване
На стари и сакати крави
Всъщност не е умъртвяване,
А толкова добро им прави.
(1.17.163)
В миналото е имало могъщи брахмани,
Които можели с това да се захванат,
Вещо произнасяйки ведическите химни.
Но в Кали Юга брахманите не са толкова силни.
Затова да се убиват крави и да се приношават
В Кали Юга това категорично не се разрешава.
(1.17.164)
"В епохата на Кали върху пет неща има запрещение:
Жертвоприношение на кон, на крава жертвоприношение,
Приемане на санняса, ордена на отречение,
На предците предлагане на месна храна
И зачеване на дете в братовата жена."153
(1.17.165)
Тъй като вие, мюсюлманите,
Не можете да съживите кравите,
153

„Брахма Ваиварта Пурана” (Кришна Джанма Кханда 185.180)
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За тяхното убиване сте отговорни
И заради делата си злотворни
Отправили сте се към ада без съмнение
И няма начин да постигнете спасение.
(1.17.166)
Убийците на кравите са прокълнати
Да гният в ада в продължение на толкова години,
Колкото по телата на погубените крави святи
Хиляди и хиляди мънички косъмчета има.
(1.17.167)
Във вашите писания намирам много грешки.
Съставителите им, обикновени същества човешки,
Без да познават заключенията на знанието и същината,
Са дали наставления, противни на разума и логиката."
(1.17.168)
Когато слисаният Кази чу
Словата на Махапрабху,
Не знаеше какво да каже поразен;
Той помълча и се призна за победен.
(1.17.169)
„Скъпи племеннико мой, Нимай Пандита,
Речта Ти мъдра е със истина пропита.
Нашите писания във този вид такива са отскоро;
Логически и философски може те да се оспорят.
(1.17.170)
Зная, че пълни с измислици странни
Са те и с не една погрешна идея.
Ала нали съм пусти мюсюлманин,
Зарад общността си аз за тях радея.
(1.17.171)
Логиката и аргументите в свещените писания” Заключи Кази – „на тези, които се хранят с месо,
Не са много силни.” Щом чу това, Шри Чайтаня
Усмихна се сияйно и управника запита следното:
(1.17.172)
"Мой скъпи вуйчо, ще те питам още нещо:
Моля ти се, истината Ми кажи!
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Умолявам те за това Аз най-горещо,
Не се опитвай да Ме заблудиш с лъжи.
(1.17.173)
Във твоя град тече от утро до зазоряване
На светите имена съвместното възпяване.
Винаги и всякъде се вдига шумна врява,
Хора танцуват, музика свири и опиянява.
(1.17.174)
Тъй като си мюсюлмански магистрат,
Ти имаш право строго да постановиш
Всички хиндуистки церемонии да спрат,
Но не го правиш. Защо, те моля да Ми довериш?”
(1.17.175)
Кази рече: „Всеки Гоурахари Те нарича;
Нека Те зова и аз със името, което Ти прилича.
(1.17.176)
Чуй милостиво, Гоурахари, моите слова:
Само на четири очи причината ще обясня."
(1.17.177)
Богът отвърна: „Всички тези придружители
Са Мои другари и съратници поверителни.
Затова да се боиш от тях причина няма.
Говори открито, искрено и прямо!"
(1.17.178-179)
Кази призна: "Когато отидох в хиндуисткия дом
И упражних властта си, дадена ми по закон,
Когато крехката мриданга с гняв строших
И възпяването в киртан строго забраних,
В съня ми ненадейно още тази нощ
Яви се, ревейки със страхотна мощ,
Най-страшното сред всички същества
С тяло човешко и с лъвска глава.
(1.17.180)
Докато лежах лъвът ми скочи на гърдите,
Свирепо смеейки се и скърцайки с зъбите.
(1.17.181)
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Опрял нокти в голата ми гръд,
Той каза с глас суров и твърд:
„Сега ще разкъсам гръдния ти кош,
Както ти стори с мридангата, човеко лош!
(1.17.182)
Ти забрани да се възпяват Моите свети имена,
Затова Аз трябва начаса да те унищожа!”
Страхувайки се много аз от Него,
Затворих си очите и се разтреперих.
(1.17.183)
Виждайки ме толкова уплашен, ужасен,
Лъвът ми каза: „От Мене ти бе победен
Единствено, за да ти дам урок!
Но милостив към теб е Бог.
(1.17.184)
В онзи ден ти не създаде твърде голяма суматоха,
Затова те извиних, смилих се и не ти взех живота.
(1.17.185)
Но ако отново извършиш нещо подобно
Знай, че няма да съм толкова търпелив.
Ще погубя и теб, и семейството ти поголовно
И ни един месоядец не ще оставя жив!”
(1.17.186)
Лъвът си тръгна, след като това ми каза,
А аз цял треперех от уплаха и срам.”
На всички своята гръд Кази показа:
„Вижте от ноктите Му как съм издран!”
(1.17.187)
Тогава Кази разтвори своята пазва.
Като видяха белезите алено червени,
Хората повярваха на всичко, що разказва
И от случката останаха поразени.
(1.17.188)
Кази продължи: „На никого не бях говорил
За това, което случи ми се тази нощ в съня.
Но на следващия ден, без да съм го молил,
Ординарец мой един дойде и на вратата позвъня.
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(1.17.189)
Той каза: „Като отидох киртана да спра,
Пред лицето ми внезапно огън запламтя.
(1.17.190)
Брадата ми се подпали,
По бузите ми появиха се мехури.
Всеки присъстващ ординарец
Във същото ме увери.
(1.17.191)
Като видях какво се случва повсеместно,
Аз се уплаших не на шега.
Казах им да не спират възпяването съвместно
И да си кротуват у дома.
(1.17.192)
Тогава всички месоядци от града
Щом чуха, че ще се възпява без ограничение,
Дойдоха и подадоха молба,
Подтиквани от неудовлетворение.
(1.17.193)
„Религията на хиндуистите навред се разпростира.
Възпяването ден и нощ изобщо никога не спира.
С вибрации „Хари! Хари!” е просторът огласен;
Не чуваме нищичко друго, освен този рефрен!”
(1.17.194)
Един месоядец рече: „Индусите изричат
„Кришна, Кришна” и се смеят, плачат, тичат,
Танцуват, пеят, падат на земята
И мажат си прахта от нея по телата.
(1.17.195)
„Хари! Хари!” те пеят безспир!
Ако падишахът чуе този панаир,
Със сигурност ще те накаже!
Обмисли това сериозно, Кази!”
(1.17.196)
Яваните тогава попитах: „Знам, че според обичаи стари
Тези индуси непрекъснато „Хари, Хари!” повтарят
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(1.17.197)
Името на техния Бог е Хари,
Но вие сте мюсюлмани, нали?!
Защо повтаряте името на индуския Бог?
Кой да отговори на този въпрос е готов?”
(1.17.198)
Месоядецът отвърна като се намуси:
„Понякога аз се шегувам с тези индуси.
Някои от тях зоват се Кришнадаса,
Други пък се именуват Рамадаса,
(1.17.199)
Или пък Харидаса някой се зове.
Винаги повтарят те: „Хари! Хари!”154
И чудя се да не вземе да окраде
Богатски дом някой от тези крадци!
(1.17.200)
Оттогава моят език също не спира
Звуците „Хари, Хари” да вибрира.
Аз не искам да ги казвам, но езикът ги повтаря.
Просто съм объркан и не знам какво да правя.”
(1.17.201-202)
„Господарю, чуй ме,” друг от тях добави.
„Откак с някои индуси се шегувах за забава,
И изричах „Харе Кришна” като на игра,
Сега не мога да спра да повтарям това!
Не зная тези хиндуисти какви ли химни стари
Знаят и какви магьоснически билкови отвари!”
(1.17.203)
След като чух всичко това
Аз изпратих млеччхите у дома.
Сетне пет или седем невярващи индуси
Ме приближиха, оплаквайки се помежду си.
(1.17.204)
Те казаха: „Нимай Пандита тенденциозно
Нарушава хиндуистките принципи религиозни.
154

бел.прев. Друго значение на „Хари, Хари” е „Аз крада. Аз крада.”
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Той въведе системата санкиртана.
Каквато нийде във писанията ни няма!
(1.17.205)
Когато ние цяла нощ будуваме
Религиозни обичаи да празнуваме,
Мангалачанди и Вишахари когато обожаваме
На свирене, танцуване и пеене тогава се отдаваме.
(1.17.206)
Нимай Пандита бе добър младеж,
Но откак се върна от Гая
Просто е невъзможно да Го разбереш!
Какво ли там така Го замая?!
(1.17.207)
Сега високо пее всякакви песни,
Пляска и свири ритми неизвестни
На мриданги и на звънки каратали.
От този шум почти сме вече оглушали!
(1.17.208)
Не знаеме какво яде, дето Го принуждава
Да се държи като наистина че полудява.
Танцува, пее, смее се или пък плаче,
Скача, пада, търкаля се и по земята се влачи.
(1.17.209)
Той на практика всички хора подлуди
Като санкиртана навсякъде разпространи.
Нощно време дори не можем да заспим!
От този шум принудени сме будни да стоим.
(1.17.210)
От името си Нимай кой знае защо се отказа
И представя се сега с названието Гоурахари.
Нерелигиозността Му за невярващите е като зараза.
Хиндуистката религия напълно Той опорочи!
(1.17.211)
Сега хората от класите нисши
Възпяват мантрата Харе Кришна.
Заради тази порочна дейност според мен
Целият град Навадвип ще бъде опустошен!
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(1.17.212)
Според хиндуистките писания
Божието име е най-могъщият химн.
Ако всеки слуша това възвание,
Силата му ще погубим и опорочим.
(1.17.213)
Господине, вие назначен сте за управник на града.
Мюсюлманин или хинду - всеки ви се подчинява.
Молим ви, извикайте Нимай Пандита веднага
И Го накарайте в друг град движението си да разпространява.”
(1.17.214)
Изслушвайки протестите им страховити
Аз им отвърнах сладко: "Идете си у дома.
Не се съмнявайте, че на Нимай Пандита
Движението Харе Кришна аз ще забраня."
(1.17.215)
Аз знам, че Върховният Бог на индусите е Нараяна
И чувствам, че Ти си Той, в ума ми няма промяна.”
(1.17.216)
Като изслуша добронамерените думи на Кази,
Чайтаня го докосна и усмихнато му каза:
(1.17.217)
„Повтарянето на святото име от твоята уста
Извърши невероятни, свръхпрекрасни чудеса!
Реакциите на всичките ти грехове унищожи;
Сега свободен и върховно чист си ти!
(1.17.218)
Ти произнесе три Божии имена –
Хари, Кришна и Нараяна Затова най-благословен си в света
И си праведна душа, а не окаяна.”
(1.17.219)
След като Кази това чу
От устата на Махапрабху,
От очите му закапаха сълзи.
Той незабавно се приведе доземи,
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Докосна Божиите лотосни нозе
И със сладки думи следното подзе:
(1.17.220)
„Само по Твоята милост голяма
Злите ми намерения вече ги няма!
Моля Те, благословията си излей върху мен
Умът ми с преданост във Теб да е установен.”
(1.17.221)
Богът каза: „Ако имам някаква заслуга,
Аз те моля за една благотворителна услуга Ти трябва да ми обещаеш, дума да дадеш
И като градоначалник указ строг да издадеш
За санкиртана движението пречки да няма
Поне във рамките на област Надия голяма.”
(1.17.222)
Кази отвърна: "Заявявам без съмнение,
Че докато в династията ми има поколение,
Всеки ще спазва строгото ми наставление
Да не пречи на това санкиртана движение."
(1.17.223)
Чувайки това Богът от мястото си стана
И запя: „Хари!Хари!” във сладък санкиртана.
Събралите се ваишнави също така
Се изправиха радостно на крака,
А от устите им се лееше неустоима
Вибрацията на Божието свято име.
(1.17.224)
Махапрабху киртана по улиците продължи,
А ликуващият Кази с Него тръгна да върви.
(1.17.225)
Шачинандана помоли Чханд Кази да се върне у дома,
А Той самият по пътя си към вкъщи да танцува не спря.
(1.17.226)
Така аз цялата случка разказах
За Божията милост, постигнала Кази.
Всеки, който слуша я с благоговение,
Избавя се от всяко оскърбление.
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(1.17.227)
Един ден двамата братя – Чайтаня и Нитянанда Танцуваха в любов към Бога в Шривас-ангам.
(1.17.228)
В същия миг там се случи беда –
Синът на Шриваса Тхакура умря.
Ала Шриваса Тхакура не скърбеше
Понеже в божествено съзнание беше.
(1.17.229)
Чайтаня Махапрабху накара мъртвия син да говори
За знанието и така мъката на всички Той прогони.
А след това двамата братя, на световете гуру,
Лично станаха синове на Шриваса Тхакура.
(1.17.230)
Сетне Богът благословиите си дари
На всички сбрали се отдадени души.
На Нараяни даде остатъците от Своята храна,
Засвидетелствайки й голямо уважение с това.
(1.17.231)
Един човек там притежаваше шивашка манифактура;
Макар и месоядец, той шиеше дрехи за Шриваса Тхакура.
Богът много милостив към него се оказа
И Своята трансцендентална форма му показа.
(1.17.232)
"Видях! Видях!" той пееше,
Танцуваше и като луд се смееше
В любов екстатична такава,
Че стана първокласен ваишнава.
(1.17.233)
Богът, във своя духовен екстаз,
Се обърна към щастливия Шривас
И го помоли Своята флейта любима за миг да получи
Но той отвърна: ”Някоя от гопите я взе да свири да се учи.”
(1.17.234)
От този отговор Богът изпадна в екстаз.
"Разказвай още, още!" викаше в захлас
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И описа трансценденталната сладост Шриваса
На забавленията на славните враджаваси.
(1.17.235)
В началото Тхакура Шриваса
Описа неувяхващата раса
На Вриндаванските забавления.
Това донесе бурно радостно вълнение
И то да нараства все повече и повече взе
В изпълненото с према Божие сърце.
(1.17.236)
Понеже Богът отново и отново
Му казваше: "Говори! Говори!"
Шриваса в красиво и изящно слово
Още Вриндавански забавления разкри.
(1.17.237)
Шриваса Тхакура подробно и обширно разясни
Как гопите се скитали във вриндаванските гори.
От звука на флейтата на Кришна привлечени,
Заедно вървели, сякаш загубени и обречени.
(1.17.238)
Шриваса Пандита описа поред
Забавленията във всичките сезони изиграни.
Разказа и за пиенето на мед,
И за танца раса в лунните поляни,
И за плуването на Ямуна във водите,
И за много други случки от игрите.
(1.17.239)
Когато Богът, слушайки с голямо внимание
На Шривас Тхакур сладкото повествование
Каза: „Продължавай да говориш! О, не спирай!”
Тогава Тхакура описа танцът дивен раса-лила.
(1.17.240)
Така в сладки разговори пукнаха зори.
Богът Шривас прегърна и щастие му дари.
(1.17.241)
След това драматизация се разигра
На забавленията на Кришна във дома
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На Шри Ачария Чандрашекхара.
Богът всички да участват там накара,
А лично Той прие ролята на Рукмини,
Сред цариците на Кришна най-любима.
(1.17.242)
Един път Богинята Дурга Той ще играе,
Друг път се прави на Лакшми или Йогамая.
Божествена любов на преданите Той раздаваше,
Докато седнал на една кушетка си оставаше.
(1.17.243)
Веднъж когато Шри Чайтаня
Бе свършил да танцува в санкиртана,
Една жена, съпруга на брахмана,
Дойде и за лотосните Му нозе се хвана.
(1.17.244)
Докато тя взимаше прах от нозете Му на воля,
Богът стана от това много недоволен.
(1.17.245)
Веднага неудържим Гоуранга
Се затича към реката Ганга,
За да противодейства начаса
На грешните дейности на тази жена.
Тхакура Харидаса и Бог Нитянанда
Го хванаха и вдигнаха от Ганга.
(1.17.246)
Тази нощ Богът в дома на Виджай Ачария престоя,
А на сутринта с всичките си предани се върна у дома.
(1.17.247)
Един ден, докато в дома си Той остава
Богът, в настроението гопи бхава,
Много тъжен, потопен в раздяла
„Гопи! Гопи!” зовеше с мъка преляла.
(1.17.248)
Един ученик, който дойде да Го посети,
Като Го чу, действително се изуми
Защо ли Богът "Гопи! Гопи!" все повтаря?!
И ето, в удивлението си Го заговаря:
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(1.17.249)
„Защо повтаряш „гопи, гопи” - тези имена,
Вместо да славиш името на Бог Кришна,
Което е изпълнено с нетленна, вечна слава?
Какво благочестие това възпяване Ти дава?"
(1.17.250)
Като чу такива глупави слова
Богът нададе силен, гневен вик.
В екстаз Шри Кришна Той сгълча
И тояга вдигна да удари този ученик.
(1.17.251)
Браминът от страх избяга,
Но Богът ядосан го последва.
Ала преданите някак Го възпряха
Окаяника да не преследва.
(1.17.252)
Преданите успокоиха Бога
И върнаха Го кротко у дома,
А премалял от тичане до изнемога
Ученикът с други ученици се събра.
(1.17.253)
Брахмана затича се замаяно
До място, където се учеха заедно
Хиляда ученици и им описа
Случката, която ги стъписа.
(1.17.254)
Като научиха всяка подробност,
Те до един бяха много ядосани
И упрекнаха с ненужна многословност
Бога, с думи много нескопосани:
(1.17.255)
„Нимай Пандита сам разваля цялата страна!
Той иска да нарани потомствен брахмана.
Как така изобщо Той се осмелява
На религията принципа да нарушава!
(1.17.256)
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Ако още веднъж постъпи толкоз немислимо,
Нека е сигурно, че ние ще Му отмъстиме!
Защо за толкова важен се счита,
Та да ни даде урок Той се опита?!"
(1.17.257)
Когато всичките събрани ученици
Позволиха си да бъдат на Махапрабху критици,
Разумът им се помъти и макар и образовани
Знанията им си останаха неизползвани,
Защото заради това тяхно оскърбление
Същността им не намери проявление.
(1.17.258)
Горделивите студенти не само, че не се смириха,
А напротив, случката навред разпространиха
И присмехулно критикуваха Чайтаня;
Язък! Язък за цялото им знание!
(1.17.259)
Бог Махапрабху Шри Чайтаня,
Който за всичко бе в съзнание,
Можа да разбере на тези ученици деградацията
И седна у дома си в мисли как да разреши ситуацията.
(1.17.260)
„Всички тъй наречени професори и учени,
Както и последователите им, са обучени
Да следват религиозни предписания,
Плодоносни дейности и въздържания,
А същевременно са оскърбители
И долни, престъпни хулители.
(1.17.261)
Ако сам с това не се заема Да ги накарам да приемат
Служенето с преданост към Бога Те самички да го сторят не ще могат
Поради това, че извършват оскърбление
Със своето злословене и лошо отношение.
(1.17.262)
Дойдох пропадналите да спася,
А обратното получи се сега!
289

Как тези негодници да бъдат спасени?
Как с благодат да са благословени?
(1.17.263)
Ако тези мошеници Ми отдават почитания,
Реакциите от техните греховни злодеяния
Ще бъдат отстранени и тогава ако ги склоня
С любящо служене ще се заемат на мига.
(1.17.264)
Аз трябва да намеря начин непременно
Да спася тези души окаяни,
Които богохулстват срещу Мене
И никой не ще да Ми се поклони.
(1.17.265)
По-добре е да стана санняси.
Хората така ще Ми отдават почитта си
Размисляйки, че Аз принадлежа
На ордена на отречението от света.
(1.17.266)
Просто затова, че Ми поднасят почитания,
Ще се освободят от греха от нанасяните обиди
И по Моята милост вместо страдания
Преданото служене в сърцата им ще се пробуди.
(1.17.267)
Всички неверници и измамници по света що има
Могат да се освободят чрез този метод-инструмент.
В действителност за тях няма друга алтернатива;
Това е същността и смисълът на този аргумент.”
(1.17.268)
Като стигна до това окончателно заключение,
Богът остана у дома с твърдото си решение.
Междувременно в Надия пристигна санняси,
Чието славно име беше Кешава Бхарати.
(1.17.269)
Богът му поднесе почитта си
И на гости Го покани у дома си.
След като богато го нахрани,
Молбата си към него Той отправи:
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(1.17.270)
„Господарю, ти си самият Нараяна!
Затова те моля, милостив към Мен бъди Освободи Ме от съдбата ми окаяна,
От материалните окови Ме спаси!”
(1.17.271)
На Бога отвърна Кешава Бхарати:
„Ти си Върховният, Ти си Свръхдушата.
Каквото ме подтикнеш, това и ще направя.
Че от Тебе съм зависим няма да забравя"
(1.17.272)
След тези думи Кешава Бхарати
В своето село Катва се завърна;
Отивайки там, за да стане санняси,
Махапрабху отречението прегърна.
(1.17.273)
Когато Шри Чайтаня Махапрабху санняс прие.
Три личности Го придружаваха навсякъде.
Нитянанда, Чандрашекхара и Мукунда Датта
Се грижеха за всичко, не желаейки отплата.
(1.17.274)
Така накратко тука аз съм разкрил
Събитията, спадащи към Ади-лила.
В книгата си "Чайтаня Бхагавата"
Шрила Вриндаван дас описва ги богато.
(1.17.275)
Същата Върховна Личност на Бога,
Който се появи като син на майка Яшода,
Сега дойде на майка Шачи като син
Четири вида преданост да вкуси самин.
(1.17.276)
За да изпита сам какво ли чувства в любовта
Във връзката си с Кришна Шримати Радхарани,
Да разбере какъв е в Кришна изворът на сладостта
Дойде Чайтаня, обвит на Радха в чувствата отбрани.
(1.17.277)
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Бог Чайтаня Махапрабху настроението на гопите прие
Които обичат Враджендра-нандана със цялото си сърце.
(1.17.278)
Абсолютно твърдо е установено –
И да се говори друго е излишен труд –
Че чувствата на гопите са проявени
Единствено към Кришна и към никой друг.
(1.17.279)
Той има синкав цвят на тялото си нежно,
Пауново перо, закичено във черните коси,
С гунджа-мала шията си нагиздил небрежно,
Като пастирче се облякъл и се украсил.
Снагата Му на три места стои извита
А флейтата от сладостта на устните Му е пропита.
(1.17.280)
Ако този изначален облик скрие Кришна
И се появи във форма друга, или Вишну,
Близостта Му в гопите не ще пробуди
Екстатични чувства, по-ценни и от изумруди.
(1.17.281)
„Веднъж Бог Шри Кришна игриво прояви
Четириръката си и прекрасна форма на Нараяна.
Когато гопите видяха облика Му висш със своите очи,
Всяка в любовта си нежна почувства се отчаяна.
Дори и учен образован трудно би могъл да разбере
Това, което чувстват гопите във своето сърце.
Единствено за формата на Кришна те копнеят,
Сина на Нанда Махарадж със любовта си да облеят.
Дълбоките им чувства в екстатична парама-раса
Най-великата загадка в духовния живот са.155
(1.17.282)
Докато изобилна пролетта цъфтеше
И танцът раса под пълната луна течеше,
Кришна ненадейно изчезна оттам,
Защото искаше със Радха да остане сам.

155

Цитат от „Лалита Мадхава” (6.54) от Шрила Рупа Госвами.

292

(1.17.283)
Кришна стоеше сам в един храсталак,
Очаквайки от Радхарани да получи знак,
Но докато Я търсеше гопите пристигнаха там
Като фаланга войници, нахлули в вражи стан.
(1.17.284)
Гопите Го видяха отдалече:
"Я гледайте! В храстите на скришно
Таи се в жълта дреха облечен
Синът на Нанда Махараджа, Кришна!"
(1.17.285)
Щом Кришна гопите видя
Емоцията Го завладя.
Той да се скрие не можа
И от страх застина на мига.
(1.17.286)
Четириръката си форма на Нараяна прие
И седна там с кръстосани нозе.
Когато гопите отблизо Го видяха
В объркване една на друга зашептяха:
(1.17.287)
„О, Боже! Какво стана?
Това не е Кришна! Това е Нараяна!”
Щом казаха това, те отдадоха почитания
И следните уважителни словоизлияния:
(1.17.288)
"О славни Господи Нараяна,
Приеми нашите смирени почитания!
Умоляваме Те, с милостта си ни дари
Да общуваме със Кришна ни благослови!
Така от скръбта ще ни избавиш
Къде е Кришна ако ни покажеш."
(1.17.289)
След като казаха това и отдадоха почитания,
Всички гопи се разпръснаха на разстояние.
Тогава Шримати Радхарани от пътека скришна
Излезе и се появи пред своя Бог Шри Кришна.
(1.17.290)
Когато Бог Кришна видя Радхарани,
Поиска в четириръката си форма да остане
И на Нараяна да продължи да се преструва,
За да може с Нея ведро да се пошегува.
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(1.17.291)
Пред Шримати Радхарани Той
Опита се да задържи четирите си ръце,
Но Му се наложи да се предаде без бой,
Защото абсолютно неспособен бе.
(1.17.292)
Чистият екстаз на Радхарани,
Могъщ като бездънни океани,
Принуди Кришна да се озове
В изначалния си облик с две ръце.
(1.17.293)
„Преди танцът раса да се състои
Бог Кришна във горичката се скри,
С намерението просто да се забавлява.
Но когато гопите пристигнаха тъдява
С очи, напомнящи на тези на сърната
На своята интелигентност с остротата,
Той прояви формата си с четири ръце,
За да се скрие, ала щом Радхарани дойде,
В Нейно присъствие да я задържи не бе готов;
Такава е дивната слава на Радхината любов!”156
(1.17.294)
Нанда Махарадж, царят на Вриндавана,
Сега е Джаганнатха Мишра, бащата на Чайтаня,
А Яшода, на Кришна майката прославена,
Сега самата Шачидеви стана.
(1.17.295)
Кришна, синът на Махараджа Нанда,
Сега стана Шри Чайтаня Госай,
А брат Му, Авадхута Нитянанда,
В миналото Баладева бе, на Кришна бхай.
(1.17.296)
Нитянанда всякога изпитва
Чувства екстазни, пропити
В бащинско покровителство,
Със служене и със приятелство.
И винаги с тяхната проява блага
На Махапрабху умее да помага.
(1.17.297)
Шри Нитянанда Прабху наводни
Света с милост, като разпространи
156
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Трансценденталното служене към Бога със любов.
Никой характера и дейностите Му да разбере не е готов.
(1.17.298)
Шрила Адвейта Ачария прославен
Появи се като инкарнация на отдаден.
Макар от категорията на Кришна да се смята заслужено,
Той спусна се да проповядва преданото служене.
(1.17.299)
Той по естествен начин чувстваше във своята душа
Настроение на брат, приятел или пък смирен слуга.
Ала Богът понякога със Него се държеше
Сякаш Ачария Негов духовен учител беше.
(1.17.300)
На Чайтаня Махапрабху всеки предан,
Начело с Тхакура Шриваса,
В своето емоционално настроение обсебен,
Служене обичаше да Му поднася.
(1.17.301)
Личните придружители като Рамананда Рая и Гададхара,
Шестимата Госвами (водени от Рупа) и Сварупа Дамодара
Са до един установени в техните съответни раси или настроения,
А Богът, за да им отвърне, се поставя във различни положения.
(1.17.302)
В кришна-лила Богът е тъмен на цвят,
До устните си има флейта и играе на пастир.
Сега същият Бог спусна се във този свят
В светъл облик като сияйния ефир.
Понякога държи се Той като брамин,
Друг път, приемайки монашеския чин.
(1.17.303)
Затова, на гопите, пастирките от Враджа
Приема екстатичните емоции самият Той
И се обръща към сина на Нанда Махараджа:
„О Господарю на живота ми! Съпруже, скъпи мой!”
(1.17.304)
Как така Той хем е Кришна,
Хем настроението на гопите прие?
Характера Му невъобразим е излишно
Човек да се стреми да разбере.
(1.17.305)
Никой не може да разбере противоречията
В характера на Бог Шри Кришна Чайтания.
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Там светската логика и споровете са обречени;
Човек трябва просто да Му отдава почитания
Без да поддържа в тази връзка никакви съмнения,
А просто да се опита да разбере тези забавления,
Позовавайки се на невъобразимата енергия на Кришна;
Всички други опити да бъдат те разбрани са излишни.
(1.17.306)
Забавленията на Шри Кришна Чайтания
Немислими са за обусловеното съзнание.
Екстазът Му е дивен, качествата - смайващи,
Постъпките Му са учудващи, омайващи.
(1.17.307)
Ако човек просто инатливо се придържа
Към светски аргументи и не приема това,
В ада известен като Кумбхипака ще се пържи
И освобождение не ще получи никога.
(1.17.308)
„Което на материалната природа е отвъд,
Нарича се невъобразимо,
Докато аргументите на тази земна твърд
Принадлежат неоспоримо;
Затова земните, светски аргументи
Неприложими са към трансцендента.
Истините трансцендентни човек не бива да разбира
Като на шаблонни, земни аргументи се опира.”157
(1.17.309)
Само този, който с пълна, твърда вяра
Забавленията на Махапрабху повтаря,
С намерение наистина да Му се отдаде,
Може да се доближи до лотосните Му нозе.
(1.17.310)
В този разказ аз внимателно съм описал
На заключенията на предаността същината.
Всеки, който вслушва се без задна мисъл,
Преданост към Бога развива чиста и свята.
(1.17.311)
Ако на това, което вече е написано,
Повторно аз направя описание,
Ще мога тъй да вкуся неизказано
Целта и смисъла на това писание.
(1.17.312)
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Виждаме в „Шримад Бхагаватам”,
Че така постъпва Вясадева сам След като повествованието изговаря,
Той отново и отново го повтаря.
(1.17.313)
Затова сега ще изброя
Главите в тази Ади-лила:
Още във първата глава,
Търсейки духовна сила,
Отдадох своите почитания
На духовния учител нееднократно,
По чиято милост това начинание
Би се превърнало в благоприятно.
(1.17.314)
Във втората глава описах ясно
Истината за Махапрабху Гоуранга:
Той е Върховната Личност прекрасна Кришна, синът на Махараджа Нанда.
(1.17.315)
Шри Чайтаня Махапрабху, който е Кришна самият,
Сега се появи като сина на майка Шачи.
Главната причина за появяването Му да открие
Третата глава на Ади-лила има за задача.
(1.17.316)
В трета глава описва се надлъж и шир
Разпространението на любовта към Бога щедро:
Да се раздава святото име навред и безспир
И процеса на любящо служене със слово ведро
Да се проповядва сред всичките души заспали –
Това е религията, предписана за епохата на Кали.
(1.17.317)
Четвъртата глава описва главната причина
За Неговото появяване, неясна за мнозина.
Тя е да вкуси сам от настроенията на предаността,
Възникващи от служенето Му с любов и сладостта.
(1.17.318)
В пета глава разкрита е необозрима
Истината за Бог Нитянанда прочут,
Който е самият син на Рохини,
Баларама, а не някой друг.
(1.17.319)
Шестата глава разглежда истинската ситуация
На Адвейта Ачария – на Маха Вишну инкарнация.
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(1.17.320)
Глава седма Панча-Таттва обрисува –
Шри Чайтаня, с който заедно танцуват
Нитянанда, Адвейта, Гададхара
И Шриваса, неразделните другари,
Които заедно сякаш в едно са се слели
Любовта към Бога да раздават без предели.
(1.17.321)
Глава осма дава причина и обяснения
За описанието на Божиите забавления.
В нея също така кратко описание има
На величието на Божието свято име.
(1.17.322)
Глава девета описва пълното с нектар
Дърво на преданото служене, сбъдващо желания,
Посадено от грижовния му градинар,
Самия Господ, Шри Кришна Чайтаня.
(1.17.323)
Десета глава обрисува на главния ствол разклоненията,
А също така и на плодовете им разпространението.
(1.17.324)
Единадесета глава клона Нитянанда Прабху описва,
А в дванадесета клонът Адвейта Ачария се разлиства.
(1.17.325)
Тринадесета глава разкрива раждането на Махапрабху Шри Чайтаня,
Станало с възпяване на светите имена на Кришна в съчетание.
(1.17.326)
Четиринадесета разказва за забавленията на Бог като дете,
А петнадесета накратко описва Го като поотраснало момче.
(1.17.327)
В шестнадесетата глава посочих забавленията от възрастта каишора;
В седемнадесетта специално обърнах внимание на младостта на Гоура.
(1.17.328)
Така седемнадесет различни теми са се разкрили
В тази Първа Песен, позната като Ади-лила.
Дванадесет от тях са встъпление
Към това литературно творение.
(1.17.329)
След главите на това встъпление
Аз описах пет трансцендентални настроения
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В пет последователни глави,
Но накратко, не в подробности.
(1.17.330)
На Шри Нитянанда по заръката свята
Шрила Вриндавана дас описва вдъхновен
Във своята „Чайтаня Бхагавата”
Онова, което не е разказано от мен.
(1.17.331)
Безгранични и чудно красиви
Са забавленията на Бог Нимай!
Дори Брахма, Ананта или Шива
Не могат да намерят техния край.
(1.17.332)
Всеки, който разказва или слуша
Описаните тук подробно теми,
Много скоро в душевната си суша
Милостта на Чайтаня ще приеме.
(1.17.333)
Ето на Панча-таттва отново описание:
В средата е Бог Шри Кришна Чайтаня;
Нитянанда и Адвейта от двете Му страни са
Заедно с Гададхара и водените от Шриваса
Преданоотдадени на Бог Кришна Чайтаня Отново и отново им отдавам почитания!
(1.17.334)
Отново и отново аз поклон отдавам
На всички обитатели на Шри Вриндаван!
Нозете им лотосови на своята глава
Копнея да поставя със смирена душа!
(1.17.335-336)
Желая да поставя на своята глава
На Госвамите лотосовите стъпала.
Техните имена са Дамодара Шри Сварупа,
Братята Госвами - Санатана и Шри Рупа,
Шрила Рагхунатха даса и Джива Госвами На тях отдавам многократно своите пранами
И винаги копнея да им служа от сърце!
Следвайки стъпките от лотосовите им нозе,
Аз, Кришнадаса, „Чаритамрита” ви разказвам,
Като нагледно милостта им висша ви показвам.
Тъй свършва Ади-лила
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РЕЧНИК
на непознатите думи и имена
А
Абхидея – методът за достигане на Бога, преданото служене
Абхишека – церемония, в която в знак на почит се измиват нозете на Бога или на свята
личност
Авадхута – звание на Бог Нитянанда, буквално „някой, който е изцяло отвъд
двойственостите и не се съобразява с обществените условности“
Аванти-деша – област в древна Индия, която приблизително съответства на днешния
регион Малва
Аватар(а) – инкарнация на Бога, буквално „този, който се спуска“
Авеша-рупа – същество от духовното измерение, което е специално упълномощено от
Бога със знание и могъщество, които да прояви в този свят
Авидя – невежество, незнание
Авирбхава – мистичното появяване на Бога
Агастя Муни – един от седемте велики мъдреци
Аграхаяна – деветият месец в традиционния индуски календар, който съответства на
ноември-декември
Агуру – Aquilaria agollocha, голямо тропично и субтропично ароматно вечнозелено
дърво, чиято дървесина е горчива и люта на вкус. Приемът му увеличава
кръвообращението към белите дробове и главата, тонизира и загрява цялото тяло
Аджамила – греховен и пропаднал брахмана, който в мига на смъртта си случайно
призовал името на Бог Нараяна, като се обръщал към своя син и така постигнал
спасение
Ади-вася - нецивилизован човек, абориген
Ади Гуру - изначалният духовен учител, Шри Нитянанда Прабху
Ади Кешава – форма на Бог Вишну, Кришна, която се обожава в храма в Канчипурам,
Южна Индия
Адхирудха-бхава – най-висше проявление на интензивен екстаз, което се наблюдава у
вечните спътници на Бога, такива като гопите
Адхокшаджа – име на Върховния Бог, „този, който е отвъд възприятието на сетивата и
ума“
Аитота – градина в близост до храма Гундича, където Бог Чайтаня направил пикник
заедно с преданите си след почистването на храма
Аишваря-гяна-юкта – знание за Бога с разбиране на Неговото безгранично величие
Айодхя – обителта на Бог Рамачандра
Акама – без материални желания
Акрура – предводител от династията на Ядавите и велик преданоотдаден на Кришна
Алаланатха – четириръка форма на Бог Вишну, Кришна, чийто храм се намира в
Брахмагири, на около 20 километра от Джаганнатха Пури
Алитерация – стилистична фигура, при която една или няколко сходни съгласни се
повтарят няколкократно в близко разположени думи
Амалаки – вид плод, известен още като амла, богат на витамини и с лечебни свойства
Амбариша Махарадж – велик цар и предан на Бога, който постигнал съвършенство
като изпълнявал всичките девет процеса на преданото служене
Амрита – безсмъртен нектар; сладкиш, приготвен от оризово брашно
Амрита-гутика – известна още като амрита-расавали; приготовление от дебели
пържени хлебчета с кондензирано мляко
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Амрита-карпура – сладко приготовление от мляко и камфор
Амрита-кели – нектарен сладък ориз, който се предлага вечер на Бога
Амрита-линга – форма за обожание на Бог Шива
Амрити-джилипи – приготовление, направено от оризово и нахутено брашно, смесени
с кисело мляко, изпържени в гхи и потопени в захарен сироп
Амша – пълна част от тялото на Бога
Ананда – духовно блаженство
Ананта – име на Санкарашана, Баларама, което означава безкраен, безграничен (виж
също Шеша Нага)
Анвачайе - начин на разбиране на дадена дума чрез представяне на действие с
второстепенно значение
Анга – буквално „крайник“, синоним на „амша“
Аннакута – пищен фестивал, на който се предлагат големи количества храна в чест на
повдигането на хълма Говардхана от Бог Кришна
Антарями – име на Свръхдушата, върховния свидетел в сърцата на всички живи
същества
Анубхава – подчинени признаци на екстатичната емоция, които са видими у човек, в
чието сърце семето на любовта към Бога е започнало да дава плодове
Анурага - едно от проявленията на любовта към Бога, силна привързаност
Апани-пада – мантра от шрути раздела на Ведите, започваща с тези думи
Арбуда – числително бройно, равно на сто милиона
Ардха-бахя – полувъншно съзнание, когато Богът бил вглъбен във вътрешно
съзерцание, но въпреки това проявявал и външно съзнание
Арии – цивилизовани хора, последователи на ведическата култура
Аруна – вид скъпоценен камък, рубин
Аруна Риши – колесничар на Сурия, слънчевия бог; олицетворение на лъчите на
изгряващото слънце, зората
Арча-виграха – авторитетна форма на Бога, която се обожава в храма
Асана – издигнато място за сядане на почитана личност
Атма –душа (в зависимост от контекста може да означава също ум и тяло)
Атма-бхута – лични придружители на Бога, които общуват с Него в спонтанно
чувство, незасенчено от знанието за Неговото величие
Атмарама – себеудовлетворен; известен стих от „Шримад Бхагаватам” (1.7.10) със
същото наименование
Атма-самарпана – пълно, безрезервно отдаване на Бога
Атхаранала – исторически каменен мост над река Мадхупур на входа на град Пури,
Одиша
Ахаитуки бхакти – безпричинна, немотивирана, безкористна преданост
Ачария – духовен учител, който учи с примера си (виж гуру)
Ашадха – четвъртият месец в традиционния индуски календар, който съответства на
юни-юли
Ашвамедха – ведическо жертвоприношение на кон, като му се дава нов живот
Ашвина – седмият месец в традиционния индуски календар, който съответства на
септември-октомври
Ашока - вид свещено дърво
Ашрая – този, който обожава (преданоотдаденият)
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Б
Бада и бади – приготовления от дхал
Бакасура – демонът-чапла, убит от Кришна във Вриндавана
Бакула – вечнозелено дърво с красиви цветове, което расте в Индия
Балаганди – място между храма на Джаганнатха и Гундича Мандир в Пури
Бала Гопала – форма на Бог Кришна като малко дете
Баларама Халадхара – Върховният Бог, който държи плуг – първата експанзия на
Шри Кришна
Бали Махарадж – един от дванадесетте махаджани, велики авторитети във Вселената,
който постигнал съвършенство, като отдал всичко в лотосовите нозе на Бог Ваманадев
Банян – вид свещено дърво (Ficus benghalensis)
Баудхи – последователи на будистката философия
Баулия или баула – една от неавторизираните секти, които минават за последователи
на Чайтаня Махапрабху
Бахирмукха джана – светска личност, повлияна от външната, материална енергия
Беда-санкиртана – всеобхватен съвместен киртана
Бетел - вечнозелено многогодишно растение, с лъскави сърцевидни листа и бели
цветове. Произхожда от Южна и Югоизточна Азия. Използва се за дъвкане или
готвене. Има пиперлив вкус
Биджа-мантра – едносричкови семенни звуци
Бинду Мадхава (Вени Мадхава) – форма на Кришна, която се обожава в най-стария
храм на Бог Вишну във Варанаси
Брахма - първото сътворено живо същество във Вселената, главният сред полубоговете
(вж. Брахма, Вишну и Шива (Махешвара)
Брахма-бандху – приятел на брахмана
Брахмавади – личности, погълнати в мисли за безличностния Брахман
Брахма, Вишну, Махешвара – троицата Богове, произлизащи от Кришна, които
отговарят за сътворението, поддържането и унищожението на материалния свят
Брахма-гаятри – майката на ведическата литература, медитация върху Слънцето:
„Нека медитираме върху обожаемото сияние на слънцето, което вдъхновява нашата
медитация“
Брахмаджьоти – безличностното сияние, което се излъчва от тялото на Бога
Брахмалока – още известна като Сатялока, планетата на Брахма, най-висшата обител в
тази вселена
Брахман – един от аспектите на Абсолютната Истина; недиференцираното,
безличностно сияние, излъчващо се от тялото на Бога
Брахмана – учен и образован познавач на Ведите, едно от социалните съсловия в
системата варни и ашрами
Брахмананда – духовното блаженство, реализирано при сливането със сиянието на
Бога
Брахманда – вселената на Бог Брахма
Брахманя-дева – име на Бога, което означава „този, когото обожават брахманите“
Брахма-рандра – отвора на върха на черепа, през който съвършените йоги напускат
тялото си
„Брахма Самхита” – санскритски химн, съставен от молитвени стихове, изговорени от
Брахма във възхвала на Върховния Бог, Кришна,Говинда, в зората на творението.
Брахма-упасака – личност, която обожава безличностния Брахман
Брахмачари – ученик, следващ обет за безбрачие
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Брахмачария - първият ашрам от духовните подразделения, свързан с ученичество и
безбрачие
„Брихад Бхагаватамрита” – книга от Санатана Госвами, от която човек може да
разбере кой е преданоотдаден, какъв е процесът на преданото служене и кой е Кришна,
Абсолютната Истина
Брихаспати – духовният учител на полубоговете
Буддхиман – интелигентен и внимателен
Бхава – екстаз, екстатична привързаност към Бога, предварителен етап на према,
любовта към Бога
Брахма-саюджа – освобождение чрез сливане с безличностното сияние на Бога
Бхавани – друго име на Дурга или Парвати, съпругата на Бог Шива
„Бхагавад Гита” („Песента на Бога”) – санскритска поема, състояща се от 700 стиха,
изговорени лично от Върховния Бог, Шри Кришна, на Неговия преданоотаден и
приятел, великия воин Арджуна, на бойното поле преди битката при Курукшетра
Бхагаван – Върховната Божествена Личност, Шри Кришна
Бхагавата – отнася се или до книгата „Бхагавата Пурана” („Шримад Бхагаватам”) или
до личността бхагавата (чистият предан на Бога)
„Бхагавата Сандхарбха” – произведение от Шрила Джива Госвами
Бхагиратха – велик цар, който докарал река Ганг на земята от райските селения
Бхаджан – предана песен във възхвала на Бога, изпълнявана в съпровод на
традиционни музикални инструменти
Бхаджан-кутир – религиозно място или обител главно на аскети от Гаудия сампрадая,
колиба за медитация
Бхадра – шестият месец в традиционния индуски календар, който съответства на
август-септември
Бхай – брат
Бхакта-ватсала – име на Бог Чайтаня, „този, който е много мил със Своите предани и
винаги ги закриля“
Бхакти – преданост и любов към Бога; енергията на предаността; преданите на Бога
Бхакти-бхава – настроението на преданост
Бхакти-дхарма – изначално присъщата позиция на всяко живо същество да отдава
служене с преданост на Бога
Бхакти-лата - растението на предаността
Бхакти-раса – настроението на чиста преданост
„Бхакти Расамрита Синдху” – „Нектарният океан на бхакти-раса”, книга от Шрила
Рупа Госвами за науката на преданото служене
Бхарата-варша (земята на Бхарата) - историческо име на Индия, което според
Пураните е дадено в чест на великия император Махараджа Бхарата
Бхаргинади – река, в която Бог Нитянанда хвърлил дандата на Бог Чайтаня, след като я
счупил на три места. Реката след това се прославила с името Данда-бханга-нади
Бхаттатхари – чергарско племе от псевдо-санняси, които държели жени и ги
използвали, за да омайват пътниците, да ги ограбват и да ги присъединяват към
племето
Бхая – страх, боязън
Бхил – племе, подобно на чернокожите в Африка, които живеят в джунглата
Бхишма – велик воин и предан на Бога, един от дванадесетте всепризнати махаджани
(авторитети върху преданото служене) във вселената; дядо на династията Куру и мъдър
съветник на царя на Хастинапура
Бхога – храна, предназначена за предлагане на Бога
Бхога-арати – церемония за предлагане на храна на Бога
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Бхога-мандира – мястото, където се съхранява храна, която се предлага на Божеството
Бхуванешвара – столица на щата Ориса (Одиша)
Бхукти – материално сетивно наслаждение

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

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

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

Е
Екадаши – единадесетият ден от лунния календар, ден за пост и пречистване
Ека-пада – материалният свят, който се състои от една четвърт от енергията на Бога
Екатва – един от петте вида освобождение (виж саюджа)
Експанзии – безбройни форми на Бога, в които Той се появява и които не се отличават
от Него
З
Заминдар – аристократ и земевладелец
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И
Имперсоналист – някой, който отрича личностната форма на Бога
Индра – един от полубоговете, цар на рая
Индранила – вид скъпоценен камък, сапфир
Инкарнация – въплъщение на Бога в материалния свят (виж също аватара)
Ишвара – Върховният Бог, който контролира всичко и всеки

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

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

Л
Ладдху – сладкиш от нахутено брашно
Лакха – бройна единица равна на 100 000
Лакшман – по-малкият брат на Бог Рамачандра
Лакшмана – една от цариците на Бог Кришна в Дварака
Лакшми – богинята на щастието и добрата съдба, съпруга на Бог Вишну
Лакшми-виджайотсава – голям фестивал в чест на богинята на сполуката,
Лакшмидеви
Лалита – една от осемте най-главни гопи, близка приятелка на Шримати Радхарани
Лалита аланкара – украшение на женствен чар, когато телесните черти са деликатно и
изящно изваяни и когато веждите са много красиво възбудени
„Лалита Мадхава” – драма от Рупа Госвами с описание на забавленията на Шри
Кришна в Дварака
Лапхра-вянджана – комбинация от няколко зеленолистни, смесени често с ориз, която
се раздава на бедните
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Лафра – комбинация от няколко зеленчуци
Лила – божествените забавления
Лила-аватара – инкарнация на Бога за специфично забавление
Лила-пурушоттама – име на Шри Кришна, Върховният Бог, който се наслаждава на
разнообразни забавления
Лилашука – друго име на Билвамангала Тхакура, авторът на „Кришна Карнамрита”

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

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

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

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

С
Сагарбха – йоги, който обожава Свръхдушата във формата на Вишну
Садашива – най-висшата, вечна форма на Бог Шива
Садхака – практикуващ духовна дисциплина
Садхана – духовна практика, състояща се от правила и предписания
Садхана-бхакти – процесът на преданото служене
Сакара Маллика – името, с което преди е бил известен Санатана Госвами
Сакхи – приятелки гопи
Сакхя-раса – служене на Бога в настроение на приятелство
Сакши Гопал – свидетелят Гопал, мурти на Кришна, което станало свидетел, за да
уреди един спор между Негови преданоотдадени (виж глава 5 от Мадхя Лила)
Салокя – вид освобождение, при което преданият живее на една планета с Бога в
духовното небе
Самбханда – връзката на живото същество с Бога и знанието за нея
Самвит – енергията на знанието на Бога
Самипя – вид освобождение, при което преданият става личен придружител на Бога
Сампрадая – клон от авторитетна ученическа приемственост
Самсара – кръговратът на повтарящото се раждане и смърт
Санатана-дхарма – вечният път на преданото служене към Бога
Санга – свято общуване
Сандеш – ведически сладкиш от извара
Сандхини – енергията на вечното съществуване на Бога
Сани – четиримата светци и философи Кумари (Санат, Санатана, Санака, Санандана)
Санкаршана – експанзия на Бог Баларама, от когото води началото си Ананта Шеша
Санкиртан (ягя) – движението на Чайтаня Махапрабху за съвместно възпяване на
светите имена
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Санкхя – една от философските системи, в която се изброяват елементите на
творението, изложена изначално от мъдреца Капила
Санняса – санът на отречение от светския живот; четвъртият от ашрамите в системата
варнашрама
Санняси – монах в ордена на отречението
Санодия – нисша класа брахмани, които ръководят ваишиите в Бенгал; на саннясите
не се позволява да приемат подаяния и храна от тях
Сапта-тала – седем много стари, огромни палмови дървета, свързани със забавленията
на Бог Рамачандра, които Бог Чайтаня прегърнал и освободил по време на обиколката
си из Южна Индия
Саравати – вид портокал
Сарапури – млечен сладкиш
Сарасвати – богинята на знанието и всички изкуства
Сарвагя – всезнаещ
Сарва-кама – изпълнен с материални желания
Сари – женска дреха във ведическата култура
Сарупя – вид освобождение, при което преданият получава тяло като това на Бога
Сарщи – вид освобождение, при което преданият получава богатства като тези на Бога
Сат-чит-ананда – присъщите качества на душата – вечност, знание и блаженство
Саттва – материалното проявление на доброто (саттва-гуна)
Саттвика-бхава – осем на брой телесни трансформации в резултат на
трансцендентален екстаз: вцепенение, загуба на съзнание, настръхване, изпотяване,
промяна на цвета на тялото, треперене, ридаене, секване на гласа
Сатябхама – една от главните царици на Кришна в Дварака
Сатям парам – Върховната Абсолютна Истина
Саубхари – мъдрец, който се подложил на сурови отречения във Враджа на брега на
река Ямуна, където медитирал под водата. По-късно прекъснал медитацията си и се
оженил за 50 дъщери на цар Мандхата, като се разпространил в 50 форми и заченал с
всяка от тях по 100 сина
Сач-чид-ананда виграха – изначалната форма на Бога, която е изпълнена с вечност,
знание и блаженство
Саюджа – вид освобождение, при което трансценденталистът се слива и става едно със
сиянието на Бога
Свамини – Шримати Радхарани
Свараджя-лакшми – личната духовна енергия на Бога
Сварупа – изначалната духовна форма на живото същество
Сварупа Дамодара – един от главните придружители на Шри Чайтаня Махапрабху,
Негов личен секретар
Сваям Бхагаван – самата Върховна Божествена Личност, изначалният Бог Шри
Кришна
Сваям-пракаша – лично проявление на изначалната форма на Бога, сваям-рупа
Сваям-рупа – изначалната форма на Бога, Кришна, която не зависи от други форми
Свръхдуша – локализиран аспект на Абсолютната Истина, или Богът в сърцето на
всички живи същества
Сеноти – сладкиш, направен от вид ароматно цвете
Сетубандха – Рамешварам, мястото, откъдето Бог Рама издигнал мост в океана до Шри
Ланка
Сиддха-бакула – бхаджан-кутирът на Шрила Харидаса Тхакура в Пури, където той
възпявал дневно по 300 000 свети имена
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Сиддхалока – духовна обител отвъд материалната природа, в която липсва духовно
разнообразие и е подобна на сияние
Сиддханта – санскритски термин, означаващ установения и приет възглед на всяка
една школа във философията; буквално „установено мнение или доктрина“
„Сиддхарта-самхита” – разкрито писание, в което са описани 24-те четириръки форми
на Бог Вишну и съответното разположение на символите в ръцете им
Сиддхи – съвършени същества, получили безличностно освобождение и слели се със
сиянието Брахман; мистични съвършенства на йогите
Симха-двара – главната порта на храма на Джаганнатх в Пури
Симхасана – тронът на Бога, мястото в храма, където Той е поканен да седне, за да
бъде обожаван
Сита – съпруга на Бог Рамачандра, въплъщение на богинята на добрата съдба
Сканда – или Картикея, Муруган. Бог на войната във ведическия пантеон, предводител
на армията на полубоговете, син на Шива и Парвати
Смрити – категория свещени писания, които допълват изначалните Веди
Снана-ятра – важен религиозен фестивал за преданите на Бог Джаганнатха, честван на
пълнолуние в месец Джайштха, на който Божествата излизат навън от храма в Пури и
са отведени с процесия до Снана Беди, където са тържествено окъпани и украсени
Снеха – нежна обич, едно от проявленията на любовта към Бога
Стхайи-бхава – привързаността към Кришна никога не отслабва, тя нараства все
повече и повече, докато преданият постига различни нива. Всички нива взети заедно се
наричат стхайи-бхава или постоянно съществуващ екстаз
Субала – един от приятелите на Кришна, който се намира в сакхя-раса
Субхадра – сестрата на Кришна и Баларама
Сударшан – оръжието диск на Бог Кришна
Судипта-саттвика-бхава – осем вида трансцендентални симптоми, които се проявяват
едновременно в телата на напредналите преданоотдадени
Сукрити – благочестиви дейности
Сукхта – зеленчуци, приготвени така, че да горчат
Сумеру (Меру) – свещена златна планина, която се намира в центъра на вселената
Сумум-бонум – Абсолютната Истина, най-висшето благо, от което произлиза всичко
останало
Сурабхи – духовни кравички, които пасат по пасищата на Голока Вриндавана и
изпълняват желанията
Сута Госвами – велик предан на Кришна, ученик на Вяса, разказвач на някои от
Пураните, сред които „Шримад Бхагаватам“ и „Махабхарата“
Сута Ромахаршана – ученик на Вясадева, велик учен върху Пураните и Итихасите,
баща на Сута Госвами
Сутра – буквално „струна“ или „конец“. В литературната традиция на ведическата
цивилизация се отнася до афоризъм или сбирка от афоризми под формата на наръчник
или текст. Определен тип литературна композиция, компилация от кратки афористични
твърдения.
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Т
Тад-екатма-рупа – тези форми съществуват едновременно с формата сваям-рупа и не
се различават от нея. В същото време, техните телесни черти и специфични дейности
изглеждат различни. Пример за такава форма е Баларам
Тадия – нещата, свързани лично с Бога, като растението туласи, Неговите предани,
местата на Неговите забавления и „Шримад Бхагаватам”. Кришна е много
удовлетворен, когато вижда, че някой им служи
Таиджаса – лъжливо его в проявлението на страстта
Тайланга – името на държава, в днешно време Телангана или Карнатака
Тама-гуна – материалното проявление на невежеството (виж Гуни)
Тамала – вид дърво във Вриндаван, което с цвета си много напомня цвета на тялото на
Бог Кришна
Тамаса – лъжливо его в проявлението на невежеството
Тамбула и пан – подправки
Тантра – отнася се до множество различни ръкописи от няколкото езотерични
традиции, произлизащи от индуистката и будистката философия. Най-вече, тантра се
занимава с духовни практики и ритуални системи, чиято цел е освобождение от
незнанието и цикъла на прераждането
Тапа(с) – отречение и покаяние, също въздържание
Тапасви – аскети; личности, които се подлагат на тежки отречения, за да се издигнат
до райските планети
Татастха (лакшана) – периферни характеристики на дейностите на инкарнациите на
Бога
Таттва – санскритски термин, който означава „принцип“, „истина“, „елемент или
аспект от реалността“
Таттвавади – група ваишнави, последователи на Мадхвачария
Тат твам аси – ведически афоризъм, буквално „ти си същият“ или „ти си това“, отнася
се до живото същество, като предупреждение да не отъждествява тялото с аза.
Тилак – свещена глина
Тимингила – огромно водно създание, описано в древните текстове, което може да
поглъща цели китове наведнъж
Тиртха – свято място за поклонение
Тирупати – местност в областта Читтоор в Андхра Прадеш, Индия, където на хълма е
разположен град Тирумала с известния храм на Шри Венкатешвара Свами, божеството
на Вишну
Титикша – търпение, устойчивост в нещастие и страдание
Тола – мерна единица за тегло на злато (около 2 унции и половина)
Трансцендентален – отвъд света на материята, с духовна природа
Триамбака – име на бог Шива, който има трето око
Тривени – мястото, където се сливат реките Ямуна и Ганга
Тривикрама – друго име на Бог Кришна в инкарнацията му на Вамана, или този, който
покорява цялата вселена с три стъпки
Три-пад-бхута – духовният свят, който се състои от три четвърти от енергията на Бога
Тристранни страдания – страдания, причинени от собствените ум и тяло (адхятмика),
от другите живи същества (адхибхаутика) и от природните бедствия (адхидайвика)
Тришна – треската на материалните копнежи
Триюга – име на Бога, което означава „този, който се появява в три от епохите“
Триядиша (Триядишвара) – Бог Вишну или Бог Кришна, Господарят на трите свята
Туласи – свещено растение, любимо на Бог Кришна
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Туласи-манджари – нежни съцветия на растението туласи
Турмерик (или куркума) – използва се от хилядолетия в Индия като подправка и
лекарство с мощен противовъзпалителен и антиоксидантен ефект

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

Х
Хануман – най-великият предан и слуга на Бог Рама
Ха рама – на езика на яваните това означава „отвратително“, но преданоотдадените
призовават така Бога „О, Господи Рама!“
Харе Кришна махамантра – великата мантра на освобождението; Харе Кришна Харе
Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе
Хари – име на Бог Кришна, което означава „този, който отнема и опрощава всички
грехове“
Харибол – възглас, който означава „Възпявай Бог Хари!“
„Хари Бхакти Виласа“ – книга, съставена от Санатана Госвами, с много цитати от
свещените писания
„Хари Бхакти Судходая” – ваишнава писание, част от „Нарадия Пурана”, написана от
Деварши Нарада
Хари-валлабха – сладкиш, подобен на поничка от пържен хляб в гхи
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Харидаса Тхакура – велик преданоотдаден и придружител на Шри Чайтаня
Махапрабху, упълномощен да разпространява санкиртана движението, станал известен
като намачария – учителят на святото име
Харидева – божество във Вриндавана, което се вярва, че е инсталирано от Шри
Ваджранабх, внук на Кришна, преди 4800 години. Храмът е разположен на разстояние
от южния бряг на Манаси Ганга
Хари-катха – разкази за Бог Хари (Кришна) или думите, изговорени от самия Него
Харинама – святото име на Хари, Кришна
Харинамамрита – безсмъртният нектар на Божиите имена
Харинама-ягя – жертвоприношението на възпяването на святото име
Харша – ликуване; телесен признак, проявен в екстатичната любов
Хате кхади – денят, в който започва образованието на детето, като буквално му се дава
„тебешир в ръка“
Хера-панчами – ритуал по време на фестивала Ратха Ятра, в който богинята Лакшми
изразява своя гняв, че Бог Джаганнатх я е напуснал и Го заплашва скоро да се върне
Хету – причина
Хиранмая-махат – материалната енергия, изначалния символ-проявление на
космическия свят
Хиранягарбха – божествената душа на всичко
Хиранякашипу – демоничният баща на Прахлад Махарадж, убит от Бог Нрисимхадев
Хладини – енергията на удоволствието на Бога
Ч
Чадар – плътен шал, наметало за покриване
Чайтаня – санскритска дума, която означава „съзнание, живот, знание, душа,
интелект”; монашеското име на Махапрабху
Чайтаня-лила – забавленията, игрите на Бог Чайтаня
„Чайтаня Мангала” („Чайтаня Бхагавата”) – първата биография на Чайтаня
Махапрабху на бенгалски език от Вриндавана даса Тхакура, която описва Неговия
ранен живот и ролята Му като основател на традицията Гаудия ваишнава
Чайтанячандра – име на Бог Чайтаня, който е подобен на трансцендентална луна
„Чайтаня Чандродая Натака” – „Изгряващата луна на милостта на Бог Чайтаня”,
драма от Кави Карнапура
Чайтра – първият месец в традиционния индуски календар, който съответства на
март/април
Чайтя-гуру – Свръхдушата, духовният учител вътре в сърцето
Чакита – позиция, в която героинята изглежда много изплашена, въпреки че въобще не
се страхува
Чакравака – птица от семейството на лебедите и гъските
Чамара – ветрило от опашка на як, което се използва в обожанието на Бога
Чампака – вид цвете със златен цвят, Magnolia champaca
Чандали – извънкастови, най-нисшите сред хората, кучеядци
Чандидас – средновековен поет от Бенгал, роден през 1408 г.,
Чандрачакора – вид птица, която се храни само с лунна светлина
Чанпа-кала – вид банан
Чаранамрита – водата или течността, която е мила нозете на Бога или някой светец
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Чатака – вид кукувица, която пие само дъждовни капки; преданите се сравняват с
птици чатака, които чакат единствено капките на милостта на Бога
Чатака-парвата – голяма пясъчна дюна, в близост до Пури
Чатур-вюха – четворна експанзия на Божествената Личност (Санкаршана, Васудева,
Прадюмна, Анируддха)
Чатурмася – период от четири месеца, съвпадащ с дъждовния сезон, от юни-юли до
октомври-ноември, през който ваишнавите поемат обет да намалят приема на храна,
предназначена за сетивно наслаждение
Чатур-шлоки – четирите основни стиха от „Шримад Бхагаватам” (2.9.33-36), които
съдържат неговата есенция, изговорени от Бог Кришна на Брахма
Чатухсама – смес от сандал, камфор, агуру и мускус
Чаудхури – мюсюлмански бирник
Чинтамани – философски скъпоценен камък, от който е изградена земята в духовния
свят
Читра-джалпа – най-различни вариации на опиянени разговори, пълни с емоции при
раздяла
Чит-шакти – духовната енергия, наречена още сварупа-шакти (личната енергия) и
антаранга-шакти (вътрешната енергия) на Бога
Ш
Шабари – ловци, най-нисшите сред хората
Шад-аишваря – шестте достояния, които Върховният Бог притежава в пълна степен
Шадбхуджа – шестръка форма на Бога, комбинираща в себе си Бог Кришна, Бог
Рамачандра и Бог Чайтаня
Шад-даршана – шестте системи на ведическата философия: няя (логика), ваишешика
(атомна теория), санкхя (анализ на материя и дух), йога (дисциплината на
себепознанието), карма-мимамса (науката за плодоносните дейности) и веданта
(науката за осъзнаването на Бога)
Шак – зеленолистни зеленчуци, обикновено спанак
Шакабда – епохата, в която живеем според ваишнавския календар, започнала около 79
година от н.е.
Шакти – енергия, сила, потенция
Шактявеша-аватара – инкарнации на упълномощени живи същества
Шалаграм-шила – свещен камък, обожаван от ваишнавите като проявление на Бог
Вишну
Шали – вид ориз
Шамата – ниво на преданост, когато преданият напълно се привързва към лотосовите
нозе на Кришна; произлиза от думата „шама“, която означава „равновесие“
Шамбху – едно от имената на Бог Шива
Шанкарараня – санняса име на Шри Вишварупа, по-големия брат на Чайтаня
Махапрабху
Шанкарачария (Шанкара) (788-820 г.), велик философ и религиозен водач, който
реформира и възражда хиндуизма, установявайки монистичната философия адвейтаведанта като доминираща за своето време в Индия
Шанкарити – последователи на Шанкарачария
Шанкха – числително бройно равно на един трилион
Шанта-раса – неутрални взаимоотношения с Бога
Шари – женски папагал
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„Шарирака Бхашя” – коментар на Шанкарачария върху „Веданта Сутра”
Шаркаракша – личности, които са установени в грубото телесно разбиране за живота
Шастра – свещените писания на Ведите
„Шат-сандарбха”– книга, съставена от Шрила Джива Госвами, още известна като
„Бхагавата Сандарбха”
Шаунака – предводител на мъдреците в Наимишараня
Шачи Деви – майката на Шри Чайтаня
Шачинандана – име на Бог Чайтаня, синът на майка Шачи
Шаши – Луната
Шветадвипа – духовна планета в материалния свят, обител на Кширодакашайи
Вишну, Свръхдушата
Шеллак – вид материал от смола, лесно запалим
Шестимата Госвами – преки последователи на Шри Чайтаня Махапрабху, живели във
Вриндавана и оставили многотомна литература върху науката за предаността: Рупа
Госвами, Санатана Госвами, Рагхунатха Бхатта Госвами, Рагхунатха Даса Госвами,
Джива Госвами и Гопала Бхатта Госвами
Шеша Нага (Ананта Шеша) – друго име на Бог Санкаршана, едно от предвечните
същества в творението, царят на змиите, което държи вселените и планетите на своите
качулки и постоянно възпява славата на Бога
Шикхарини – сладкиш от кисело мляко, захар, гхи, мед и подправки
„Шикшащака” – „Осемте напътствия”, поема с наставления, единствените 8 стиха,
оставени от Шри Чайтаня Махапрабху, които съдържат същината на Неговата
философия
Шимула – вид трънливо дърво
Шишупала – цар на Чхеди и братовчед на Бог Кришна, който мразел Кришна, но
въпреки това Кришна му простил и го върнал в духовния свят
Шлока – обикновено двустишия или четиристишия на санскрит или бенгали, от които
са съставени свещените писания и литературата на ачариите
Шраван – петият месец от традиционния индуски календар, съответстващ на юлиавгуст
Шраддха – твърдата и непоколебима вяра, че просто като служи на Бога, човек
изпълнява всичките си задължения; церемония, с която се почитат душите на
напусналите прадеди
Шраддха-патра – блюдото от церемонията шраддха
Шри, Бху, Нила – олицетворените енергии на Бога, които отговарят за създаването,
поддържането и унищожението на материалния свят
Шривас-ангам – домът на Шривас Тхакур в Навадвип, където Махапрабху започнал
Своята санкиртан-лила
Шривас Тхакура – един от главните придружителит на Бог Чайтаня, инкарнация на
Нарада Муни (виж също Панча Таттва)
Шриватса – символ, който Бог Вишну носи на гърдите си
Шридхара Свами – изначалният коментатор върху „Шримад Бхагаватам“
„Шримад Бхагаватам” („Бхагавата Пурана”) – най-главната от осемнадесетте
Пурани, съдържаща същината на Ведите, с автор Шрила Вясадева. Смята се за зрелия
плод на ведическата литература и е един от най-важните текстове на предаността към
Бог Кришна
Шрингара – расата на интимната любов (виж мадхуря-раса)
Шри сампрадая – една от четирите авторитетни ваишнава ученически
приемствености, която води началото си от Лакшмидеви, Богинята на добрата съдба, с
главен ачария Рамануджа
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Шрути – буквално „това, което е чуто“, отнася се за най-авторитетните и древни
религиозни текстове, в това число изначалните четири Веди и Упанишадите
Шуддха-бхакти – чиста преданост към Бога
Шуддха-саттва – проявлението на чистото добро
Шудра – работник, слуга, представител на най-нисшата по значимост варна (социална
група) във ведическото общество
Шука – мъжки папагал
Шукадева Госвами – велик преданоотдаден, парамахамса, син на Шрила Вясадева,
изговорил „Шримад Бхагаватам“
Шяма Хари (Шямасундара) – Бог Кришна с красив тъмен цвят на тялото като
буреносен облак
Ю
Юга-аватара – инкарнация на Бога за определена епоха
Юга-дхарма – религиозният принцип за дадена епоха
Юдхиштхира – герой на епоса „Махабхарата”, син на царица Кунти и цар Панду, найголемият от братята Пандави, цар на Индрапрастха, а по-късно и на Хастинапура.
Пандави – петимата синове на Кунти и Панду – Юдхиштхира, Арджуна, Бхима,
Накула и Сахадева
Я
Явана – личност от нисша класа, обикновено месоядец, варварин
Ягя – ведическо жертвоприношение
Яду (Ядави) – древна династия, потомци на цар Яду, които обожавали Бог Кришна
Яду-кумара – име на Васудева Кришна, „младия наследник на династията Яду”
Яджапура – село, което се намира на брега на река Вайтарани
Яма (Ямараджа) – богът на смъртта
Ямадута – пратеник на смъртта, слуга на Бог Ямарадж
Ямешвара – форма на Бог Шива
Ямуна – свещена река във Вриндавана, свързана с много от забавленията на Бога
Ямуначария – философ и поет от 10-ти век, велик преданоотдаден, един от лидерите
на Шри ваишнавизма и предшественик на Рамануджачария
Яшода – майка на Кришна в забавленията Му в Гокула и Вриндавана
Яшоданандана – име на Кришна, „любимия син на майка Яшода“
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